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ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşma
lar 

1. — Aydın Milletvekili Hil
mi Ziya Postacı'nın, son günler
de ülkemizin çeşitli yörelerinde 
gözlenen ve kadın-erkek eşitliği
ni zedeleyen eylem ve tutumlara 
ilişkin gündem dışı konuşması 

2. — Eskişehir Milletvekili 
M. Cevdet Selvi'nin, son işçi ey
lemlerine ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Devlet Bakanı Cemil 
Çiçek'in cevabı 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Ankara Milletvekili Rı

za Yılmaz'ın, (6/356) numaralı 
sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi 

Sayfa 
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120 

120 

120:121 

121:125 

125,127 

125 

2. — İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sangül'ün, (6/368) nu
maralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi 

3. — Erzurum Milletvekili 
İsmail Köse'nin, (6/374) numara
lı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi 

Sayfa 

125 

125 

4. — Antalya Milletvekili 
Zekeriya Bahçeci* nin, (6/361) nu
maralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi 125 

5. — Gündemde bulunan, 
' 'Çeşitli Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde De
ğişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanun Tasarısı"nın, İçtü
züğün 89 uncu maddesi gere
ğince, bir daha görüşülmek üze
re geri verilmesine ilişkin Bütçe ve 
Plan Komisyonu Başkanlığı tez
keresi 127:129 
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Sayfa Sayfa 

C) Gensoru, Genel Görüş
me, Meclis Soruşturması ve Mec
lis Araştırması 

1. — Hatay Milletvekili Ali 
Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yı
lından sonra kurulan tıp fakülte
lerinden mezun olan öğrencilerin 
gerekli bilgi ve beceriye sahip ol
madıkları iddiasını ve bu yetersiz
liklerinin nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/64) 

D) Öneriler 

a) Danışma Kurulu Öne
rileri 

1. — Gündemin "Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyon
lardan Gelen Diğer İşler" kısmı
nın 32 nci sırasında yer alan 234 
sıra sayılı, "Diyarbakır Milletve
kili Abdulkadir Aksu ve 4 arka-
dışının, 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 
ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
7.12.1988 Tarih ve 3507 Sayılı Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenme
si Hakkında Kanun Teklifi" nin, 
bu kısmın 1 inci sırasına alınma
sına ilişkin Danışma Kurulu öne
risi 

V. — SEÇİMLER 
1. — Komisyonda açık bulu

nan üyeliğe seçim. 
VI. — KANUN TASARI 

VE TEKLİFLERİYLE KO
MİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Diyarbakır Milletveki
li Abdulkadir Aksu ve 4 Arkada
şının, 2972 Sayılı Mahallî İdare-

125 

125:127 
129 

129 

ler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
7.12.1988 Tarih ve 3507 Sayılı Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenme
si Hakkında Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/162) (S. Sayısı: 234) 

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

3. — Türkiye Cumhuriyeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri 
Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına Dair 
Antlaşmanın ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/357) (S. 
Sayısı: 142) 

4. — Avrupa Mimarî Mira
sının Korunması Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/362) (S. Sayısı: 
147) 

129 5. — Türkiye Cumhuriyeti 
129 Hükümeti ile Belçika-Lükse m-

burg Ekonomik Birliği Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/364) (S. Sayısı: 148) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti 
ile Hollanda Krallığı Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
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Sayfa 

Korunmasına Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe ko- jgı-164 
misyonları raporları (1/358) (S. J57 J33. 
Sayısı: 149) 187 

7. — Türkiye Cumhuriyeti 
ile isviçre Konfederasyonu Ara-

Sayfa 

sında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunması Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis- 164;166 
yonları raporları (1/454) (S. Sayı- 166:167, 
sı: 150) 188:192 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

isviçre'ye gidecek olan Çalışma ve 
Sosya} Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un 
dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil 
Çiçek'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi ile, 

Kuzey Atlantik Asamblesinin ve Avru
pa Konseyi Parlamenter Meclisinin yeni dö
nem çalışmalarında Türkiye Büyük Millet 
Meclisini temsil edecek Türk Grubu için, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca An
kara Milletvekili Eşref Erdem'in, Giresun 
Milletvekili Mustafa Çakır'm, Sivas Millet
vekili Ekrem Kangal'ın yedek üyeliklere, 

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 Biçentürk'ün, 

Aynı komisyonda münhal bulunan 
iki üyelikten Anavatan Partisine düşen 
üyelik için de Zonguldak Milletvekili Vey
sel Atasoy'un; 

Aday gösterildiklerine ilişkin Başkan
lık tezkereleri; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Avrupa Konseyi Parlamenter Mecli
si Başkanının, TBMM Başkanı, Konseyin 
Strasbourg'ta kutlanacak olan, kuruluşu
nun 40 mcı yıldönümüne resmi davetine 
icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezke
resi ile, 

Çalışmalarını tamamlayamayan Çev
re Araştırma Komisyonuna 3 ay daha ek 
süre verilmesine ilişkin Çevre Araştırma 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi; 

Kabul edildi. 
Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Yasa Teklifi ile Zonguldak 
Milletvekili Koksal Toptan'tn 2954 sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 
19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/37, 2/61) (S. Sayısı: 
124), 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin XVIII inci dönem 
Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Ka
nununun 15 inci Maddesinde Öngörülen 
Cezanın Affına Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/51) (S. Sa
yısı: 129) ile, 
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Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
m, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 23 
üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savun
ma ve Adalet komisyonları raporlarının 
(2/29) (S. Sayısı: 130) 

Kabul edildikleri ve kanun teklifleri
nin reddedildikleri açıklandı. 

Avrupa İnsan Hakları ve Ana Hür
riyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 8 sayı
lı Protokolün (1/450) (S. Sayısı: 128), 

Avrupa ikamet Sözleşmesinin (1/468) 
(S. Sayısı: 126), 

Uydular Aracılığı ile Deniz Haber
leşmesi Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi 
ve İşletme Anlaşmasının (1/356) (S. Sayı
sı: 131) 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun tasarılarının, yapılan açık 
oylamalar; 

1475 sayılı İş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi (1/457) (S. Sayısı: 
137), 

Başkan 
Başkanvekili 

Ilyas Aktaf 
Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Ozbilen 

U.4.1928 Tarih ve 1219 sayılı Tababet 
ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Da
ir Kanunun 41 inci Maddesinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna 7 Ek ve 3 Geçici 
Madde Eklenmesi (2/8) (S. Sayısı: 144), 

Hakkında kanun tasarılarının da ya
pılan görüşmeler sonucunda kabul edil
dikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/531) (S. Sayısı: 222) ile, 

Millî Gurur Madalyası Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyo
nu Raporunun (1/486) (S. Sayısı: 135); 

Görüşülmeleri, Hükümet temsilcile
rinin Genel Kurulda hazır bulunmama
ları nedeniyle bir defaya mahsus ertelen
di. 

13 Nisan 1989 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.03'te son verildi. 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sangül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
13 . 4 . 1989 Perşembe 

Kanun Hükmünde Kararname 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri, Personel Kanunu ve 3466 sayılı Uz
man Jandarma Kanununda \fer Alan Ay
lık Gösterge Rakamlarının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/560) (Plan ve Bütçe' Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.1989) 

Rapor 
1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı

ğı Kanununa Beş Ek Madde ile İki Geçi
ci Madde Eklenmesi Hakkında 7.12.1988 
Tarih ve 3510 sayılı Kanun ve Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı: 236) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.1989) 
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Sözlü Soru Önergesi 
1. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'-

nm, Ödemiş'te üniversite veya yükseko
kul açılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/425) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.4.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 

Sağlar*m, Anavatan Partisi hükümetleri 
döneminde gözaltına alınan ve tutuklanan 
basın mensuplanna ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/612) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 11.4.1989) 

2. — Muğla Milletvekili Musa Gök-

13 . 4 . 1989 O : 1 

bel'in, Milas Devlet Hastanesi ile ilgili şi
kâyetlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/613) (Başkanlığa geliş ta-

• rihi: 12.4.1989) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 

40 arkadaşının, 1980 yılından sonra ku
rulan tıp fakültelerinden mezun olan öğ
rencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olmadıkları iddiasını ve bu yetersizlikle
rinin nedenlerini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati ı 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili İlyas Aktaş 

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

BAŞKAN — Türkiye Büyük MUlet Meclisinin 77 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Aydm Milletvekili Cengiz Altınka-
ya'ya kadar yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DTŞl KONUŞMALAR 

1. — Aydm Milletvekili Hilmi Ziya Posta-
ct 'ran, son günlerde ülkemizin çeşitli yörelerinde göz
lenen ve kadm-erkek eşitliğini zedeleyen eylem ve tu
tumlara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Son günlerde ülkemi
zin çeşitli yörelerinde gözlenen ve kadm-
erkek eşitliği ilkelerini zedeleyen eylem ve 
tutumlar konusunda, Sayın Hilmi Ziya 
Postacı, buyurun efendim. 

Söz süreniz beş dakikadır. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 26 
Mart seçimleriyle, ülkenin gündemi 
önemli değişikliğe uğramıştır. Bu değişik
liğin bir bölümü seçim sonuçlarıyla ilgili
dir, bir bölümü de, aslında daha önce var 
olan; ama, önemi nedense göz ardı edil
miş kadm-erkek eşitliğinin çağdışı bir yak
laşımla tartışılmasıdır. 

16 Kasım günü, yükseköğrenimle il
gili af yasasının görüşülmesi sırasında, hiç 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

İki sayın milletvekilinin gündem dı
şı söz talepleri vardır, gündeme geçmeden 
önce onlara söz vereceğim efendim. 

de gereği yokken, eklemeler yapılarak, ül
ke gündemi yeni sıkıntılara itilmiştir. Son 
beş ayda, bu konu, yerel seçimler de ba
hane edilerek, hızla tırmandırılmıştır. Se
çim sonuçlarının tartışıldığı günlerde Sa
yın Dışişleri Bakanımızın tavrı ile de bir 
noktaya gelinmiştir. Sayın Bakanın İran 
Büyükelçimizi geri çağırmasını memnu
niyetle karşıladık. Gerçi, bu tavır koyma 
gecikmiştir; ama, Türk halkı bu tavrı uzun 
zamandır bekliyordu. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
süre dar ve konu önemli olduğu için he
men söylemeliyim: Konumuz başörtü su
dur ve bu konu Yüce Mecliste hep birlik
te neticelendirilmelidir. 

Başlangıçta çok masum bir istek gi
bi görünen başörtüsü, örtü olmaktan çık
mış, kara bir çarşafa dönüşmüştür. Bu ka
ra çarşafın altında gizlenen bir avuç kış
kırtıcının amacı da açıkça belli olmuştur. 

Her fırsatta yineledik; baş örtme ay
rı bir konudur. Biz, özgür irade ile yapıl-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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dığı sürece baş örtmeye karşı değiliz; ama, 
bu örtüyü bahane ederek eyleme dönüş
türmek ayn bir konudur. Meselenin baş
layış noktası ile bitiş noktaları çok farklı
dır. Ülke gündeminde, her kesimin ive 
özellikle emeği ile geçinenlerin, artık, Sa
yın Başbakanca da kabul edilen istekleri 
eyleme dönüşürken, başörtüsü, gizli amacı 
olanlara, yeni eylemlerini çekinmeden ha
yata geçirme fırsatı vermemelidir. 

Seçim öncesi, birçok yerde organize 
olan gerici eylemler, seçim sonrasında Şan
lıurfa'da ve Konya'da yeni şekliyle ortaya 
çıkmaktadır. Bu yeni eylem şeklini beya
natlarla geçiştirenleyiz. Aslında, Türk ka
dını, tavrını ve tepkisini ortaya koyuyor. 
Atatürkçü, çağdaş Türk kadınını, bu kür
süden, yürekten kutluyorum. Türk kadı
nının, asıl hedefin rejim değişikliği oldu
ğunu anlamaktaki duyarlığına bizlerin de 
yandaş olduğunu söylemek istiyorum. 
Cinsiyete bağlı ayırıma asla ve asla mü
saade edilmeyeceğinin de bilinmesini is
tiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
komşumuzun imarı ile ilgilenirken, onla
rın, bizlerin imanı ile uğraşmaya hakları 
olmadığını da bildirmek istiyorum. Sayın 
Genel Başkanım İnönü, "Bu davranışlar 
desteklenemez" diyor; Sayın Demirel, 
"Bu davranışlar yanlış" diyor; Sayın Özal 
da -bugün radyoda dinledim- "Kamu 
araçlarında bu tip ayırım yanlış" diyor ve 
hemen ekliyor "İsteyen özel minibüs tu
tar ona biner". 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, 
yanlışta birleşiliyor. O halde, doğruyu bul
makta el ele verelim. Bu sonuca varaca
ğınızdan eminim. Başörtüsü, bir inanç so
runu olmaktan çıkmıştır, bir eylem şekli
ne dönüştürülmek istenmektedir. Bazen 
aklın, bazen hislerin etkisinde kalarak ül
ke yönetmek, doğru bir yaklaşım değildir. 
Şimdilik yapılan, devletten önce kişiyi 

yandaş kılmaktır ve eğitim yolunu kullan
maktır. 

Amaca varmak için, yoğun şekilde, 
kadın sorunu işlenmekte ve militanlar kul
lanılmaktadır. İçten ve dıştan destek bul
duğuna inandığımız bu akım, ülkemiz için 
tehlikelidir. Bu akımm, ' 'Çoğulcu demok
rasinin gereğidir" diye hoşgörüyle karşı
lanmasını kabul edemiyoruz. İstedikleri, 
eşitsiz konumlara sahip vatandaşlardan 
oluşan çağ gerisinde bir devlet düzenidir. 

Nerede ise bir ay oluyor, kara çarşaf 
altından çıkan ve yakalanan sözümona er
keklere ne oldu? Bu eylemleri düzenleyen
ler kimlerdir? Bu eylemleri yeni bir yak
laşımla sürdürmek isteyen belediye baş
kanları için ne gibi önlemler alınıyor? Bu 
sorularım Sayın İçişleri Bakanımızadır. 

Bir de, Sayın Dışişleri Bakanımıza 
sormak istiyorum: İkinci Özal Hüküme
tinin değişmeyen bir Bakanı olarak, Yü
ce Meclise, iç politikamızı yakından ilgi
lendiren dış politikamızla ilgili bilgi ver
meye ne zaman başlayacaksınız? 

Kıymetli arkadaşlarım, bu duygular
la, Atatürkçü ve laik bir Türkiye'nin fer
di olmaktan duyacağım mutluluğu bir kez 
daha tekrar ediyor, hepinize, saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Postacı. 

2. —Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Sel-
vi'nin, son isçi eylemlerine ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'itı cevabı 

BAŞKAN — Efendim, son işçi ey
lemleri konusunda konuşmak üzere, Sa
yın Cevdet Selvi'ye gündem dışı söz veri
yorum. 

Buyurun efendim. 
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işçi ey
lemlerinin çarpıcı bir şekilde geliştiği, iv
me kazanarak tüm ülkeye yayıldığı bu or
tamda bile, olayların bu boyuta ulaşma-
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sini sağlayan Sayın Özal ve ANAP ikti
darı, sorunu çözümleyici bir yaklaşım ye
rine, oyalayıcı, duygusal ve kapalı da ol
sa, tehditkâr tavrını, tutumunu sürdür
mektedir. 

Sorunlara bu anlayış ve bu yaklaşım
la çözüm bulunamaz. Bunun da farkında 
olan Özal, olayları saptırmaya da gayret 
göstermekten geri kalmamaktadır. "İşçi
yi dürtüyorlar" teşhisi ve arkasından söy
lemeye çalıştığı sözler, bu saptırma çaba
sının açık örneğidir. 

Aslında, işçiyi biraz değil, çok ve bir 
hayli fazla dürten vardır. Bunu istismar et
mek yerine, gerçekten tespit etmekte, so
runun çözümü açısından, sanılandan fazla 
yarar vardır. 

işçiyi, başta midesi, gece gündüz ça
lıştığı halde aç kalan midesi dürtmektedir. 
İşçiyi, temel ihtiyaçlarını temin edemedi
ği eşi, ailesi, okul masraflarını karşılaya
madığı çocukları dürtmektedir. İşçiyi, her 
gün kötüleşen çalışma ortamı, ağırlaşan iş 
ve sağlık koşulları dürtmektedir. Yıllardan 
beri gösterdiği özverinin karşılığını alama
dığı ve alamayacağı umutsuzluğu dürt
mektedir. İşçileri gerçekten, uğradığı hak
sızlıklar, baskılar, işten çıkarılma korku
su, hak arama yollarının kapalı olması; 
velhâsıl, sağduyusu, bilinci ve çaresizliği 
dürtmektedir. İşçiyi, uygulanan ekonomik 
politikalar, Özal-ANAP politikaları, 
Kamu-Sen, Yüksek Hakem Kurulu, grev 
yasaklan ve "canavar" dediğiniz enflas
yon dürtmektedir; gerçek dışı hesaplar, il
gisizlik, duyarsızlık dürtmektedir. 

İşte, yaşanan bu eylemler, bu direniş
ler, bu somut dürtülerin ürünüdür. Baş
ka yerlerden dürtü aramak, her konuda ol
duğu gibi, gerçekleri saklamak ve saptır
maktan başka bir anlam taşımaz, sorunun 
çözümüne de yararlı olmaz. 

Yıllardan beri sabırla, özveriyle bek
leyen işçilerin ve sendikaların bugün bu ey
lemlere zorlanması, ülkenin sosyal bir bu-

1 3 . 4 . 1 9 8 9 0 : 1 

nalıma itilmesi, ülke ekonomisini olumsuz 
yönden etkiler hale getirilmesi; yüzbinler-
ce ailenin yoksulluk içinde inim inim inle-
tilmesi, bir Meclis araştırmasını gerektire
cek kadar ciddi ve yaşamsal önemdedir. 

Sayın milletvekilleri, işçi eylemleri, 
suçlu arayarak veya suçlu yaratarak ve 
olayları saptırarak vakit.geçirmek yerine 
en kısa zamanda, yaşanan ekonomik ko
şullar dikkate alınarak ve işçilerin hakları 
verilmek suretiyle sonuçlandırılmalıdır. 
Bu, sosyal yaşamımızın ve çalışma haya
tımızın bugünü ve yarını için zorunlu ha
le gelmiştir. Çünkü, suçlusu bellidir; Özal 
iktidarıdır, Özal politikalarıdır. 

Bu eylemler bir gerçeği de somut ola
rak ortaya çıkarmıştır, artık herkes bunu 
düşünmek ve değerlendirmek zorundadır. 
Eğer dikkat edilirse, eylemlerde bulunan 
yüzbinlerce işçinin çoğu işyeri ve işkolla-
nnm grev yasağı kapsamında olduğu ve
ya grev haklarının Bakanlar Kurulunca 
ertelenerek yasaklanmış olduğu kolayca 
görülecektir. 

Demek ki, antidemokratik yasalar, 
haksız uygulamalar, yasaklar ve baskılar, 
insanları uzun süre susturmaya yetme
mektedir. 

Dokuz-on yıldır "siz sadece çalışın, 
üretin, hiçbir şeye karışmayın, biz ne ve
rirsek razı olun, aç da kalsanız çalışın" an
layışı ile yaklaşılan işçileri ve sendikaları
nı, hiç kimsenin, suçlamaya, kınamaya 
hakkı yoktur. Bu nedenle, köklü çözüm, 
çağdaş demokratik hakların teslim edilme
sinde, temel hak ve özgürlüklerin işlerlik 
kazanmasında yatmaktadır. Anayasa bu
nun için değiştirilmelidir, yasalardaki an
tidemokratik maddeler bunun için çıka
rılmalıdır; çalışma hayatı, sosyal yaşam, 
endüstriyel ilişkiler gerçek istikrara bu yol
la kavuşabilir. . 

Sayın milletvekilleri, ülkede bu kadar 
önemli olaylar gelişirken, milletvekilleri
nin ve Hükümetin duyarsızlığını anlamak 
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mümkün değildir. Ülke ekonomisini, sos
yal yaşamı ve çalışma hayatını olumsuz 
yönde etkileyen ve giderek onarılması güç 
yaralar açacak olan bu gelişmeler karşısın
da, bizim de ilgisiz kalmamız; haldi insan
ların çaresizlik içinde namusluca verdik
leri ekmek mücadelesine seyirci kalmamız 
söz konusu olamaz. ANAP iktidarının, ül
ke yararına olmayan, haksız, keyfi ve ka
sıtlı davranışlarına ve giderayak açacağı 
tahribatlara karşı duyarsız kalmamız dü
şünülemez; çünkü, bu, bizim sorumlulu
ğumuzun, görevimizin gereğidir. 

Sayın milletvekilleri, bir taraftan, 
haksızlığa uğrayan işçilerin eylemleri sü
rerken, buna en kısa sürede çözüm bul
mak durumunda olan iktidar, eylem ya
pılmayan işyerlerinde de âdeta tahrik 
edercesine işçi çıkarmakta veya çalışan 
personelin işten ayrılması için çeşitli yol
lar denemektedir. Tasfiyeler başlamış, iş
çi kıyımı hızlandırılmıştır; Etibank da 
bunlardan bir tanesidir. Çeşidi kademe
lerde bulunan yüzlerce personel, doğru ol
mayan gerekçelerle, ilgisi olmayan yerle
re tayin edilerek ve Türkiye'nin dört bu
cağına dağıtılarak işten çıkarılmaya zor
lanmaktadır. Daha düne kadar çok gerekli 
olduğu söylenen sözleşmeli personelin 
yüzlerce8İnin sözleşmesi yenilenmeyerek 
ortada bırakılmakta, yüzlercesi de, sözleş
medeki maddelerden yararlanılarak, ilgi
si olmayan ve çalışma imkânı bulunma
yan yerlere sürülmektedir. Yüzlerce aile 
büyük sıkıntılara sokularak, işyerlerinde 
belirli bir görüşün egemen kılınması sağ
lanmaya çalışılmaktadır. Taşkömürü, 
Demir-Çelik, Makina ve Kimya Endüst
risi Kurumu ve pek çok işyerinde aynı uy
gulamalar başlatılmıştır. Bu haksızlıklara 
bugün ilgisiz kalanlar, yarın, gelişen ve ge
lişecek olan olumsuzluklarda suçlu araya
mazlar, bu hakkı kendinde göremezler; 
çünkü, hesapsızca yapılan uygulamaların, 
yaratılan sorunların kaynağı kendileridir. 

Çağımızda, insanları böylesine ezmeye, ik
tidar da olsa, hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Bütün bunların yanısıra, Anayasa 
Mahkemesinin iptaline rağmen, sözleşme
li personel uygulamasına ısrarla devam 
edildiği, pek çok işyerinde, memurların, 
sözleşmeli personel statüsüne geçmesi için 
baskıların sürdürüldüğü de bilinmektedir. 

Hukuka saygısı olmayan, Anayasayı, 
yasaları işine geldiği gibi kullanan ve hat
ta hiçe sayanların yasalardan bahsetmesi 
düşündürücü olduğu gibi, ülkenin gelece
ği açısından da kaygı vericidir. 

Sayın milletvekilleri, MESS Başkan
lığını ve MESS Başkanlığı alışkanlığını, 
psikozunu hâlâ üzerinden atamayan Sa
yın Başbakan Turgut Özal'ın bugünkü 
açıklaması da ibret vericidir, ekmek pa
rası için yıllardan beri çeşitli yol ve yön
temlerle haklarını alma konusunda baş
vurmadıkları merci kalmayan işçilerin ve 
sendikaların karşısında, bugün onları suç
layarak, polis tehdidiyle, baskıyla, haksız 
duruma getirip, tahriklerini devam ettir
mektedir. 

Bu, bu ülkeye yaramaz. Baskılar, po
lisiye tedbirler, dünyanın hiçbir gününde 
ve tarihinde, toplumlan istenilen noktaya 
getirmemiştir. Bu nedenle, benden sonra 
tufan olsun diye yıllardan beri sessizce 
bekleyen, umutla bekleyen; ama, açlık 
içinde kıvranan insanlara karşı polisi gös
termek, polisle karşı karşıya geleceğini ima 
etmek, sorumlu bir devlet adamına kesin
likle yakışmamaktadır, yakıştırmak da 
mümkün değil. 

Bu yolların bırakılması, gerçekten, 
günün ekonomik koşullan dikkate alına
rak, bugüne kadar özveride bulunan işçi
lere ve sendikalarına karşı duygusallığı, ki
ni ve nefreti artık bir tarafa bırakıp; onla
rın arasından (eylemcilerin arasından) se
çilecek temsilcilerle Başbakanlıkta görüş
mek yerine; demokrasi bulunan ülkeler
de işçilerin temsilcisi olan sendikalarıyla, 
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konfederasyon yetkilileriyle, ciddî, gerçek
çi bir biçimde görüşmesi, bu olumsuzluk
ları en kısa sürede ortadan kaldırması doğ
rultusunda çaba beklenmektedir. Yoksa, 
polis gücüyle, tehditle sonuç alınamaz. 
Buradan çıkacak olumsuzluklann suçu, 
buradan çıkacak olumsuzluklann bedeli, 
o işçilere ve sendikalarına da ödettirile-
mez. Bunun sorumlusunun, bugüne ka
dar uyguladığı politikalar olduğunu 
ANAP ve Özal'm, bilerek; mutlak bu hak
lı insanların daha büyük boyutlara ulaş
madan bu eylemlerini bitirmesi görevidir, 
sorumluluğunun gereğidir. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar su
nanın. (SHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Selvi. 

DEVLET.BAKANI CEMİL Çİ
ÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere, 
Hükümet adına, Sayın Cemil Çiçek; bu
yurun. • 

DEVLET BAKANI CEMİL Çİ
ÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Son günlerde, özellikle basınımızda 
da bu işçi eylemleriyle alakalı olarak 
önemli haberler yer almaktadır. Evvela, 
sözlerimin başında şunu ifade etmek isti
yorum: Türkiye'de, birkısım partileri iş
çilerin yanında, bir kısmını da işçinin kar
şısında görmek gibi yanlış bir tasnife iti
bar etmek doğru değildir. Bizim, işçilere 
karşı olmamız için de hiçbir sebep yoktur. 
Açık olarak Yüce Meclisin huzurunda ifa
de etmek istiyorum ki, Türkiye'nin bugü
ne kadar elde etmiş olduğu başarılarda iş
çimizin alın teri, her türlü takdirin üstün
dedir. Bu inanç ve bu saygı içerisindeyiz. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Ama, para vermek hariç. 

DEVLET BAKANI CEMİL Çİ
ÇEK (Devamla) — İfade edeceğim efen
dim. 

Türkiye'nin meselesi, meselelerin 
kendi meşru zemininin dışarısına çıkarıl
masından bazı çevrelerin çok açık olarak 
fayda mülahaza etmeleridir. Yine açık ola
rak ifade ediyorum ki, Türkiye'de işçile
rimizin sokağa dökülmesinden fayda 
umanlar olabilir, bunlan siyasî maksatla-
nna alet etmek isteyenler de olabilir; ama 
biz, hiçbir zaman böyle fayda mülahaza 
edenler durumunda olan bir parti değiliz, 
bir iktidar değiliz. 

Elbette Türkiye'de toplu sözleşme 
düzeni vardır. Serbest pazarlığın kuralla
rı vardır. Bu şartlar içerisinde Kamu-
Sen'le ve bunlara ait işyerleriyle ilgili toplu 
sözleşmeler, kendi meşru zemininde bu
güne kadar yürütülegelmiştir ve yürütül
mektedir; ama son zamanda bu görüşme
lerde bir tıkanıklık söz konusu olmuştur. 
Pazartesi gününden beri de, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı arkadaşımız, 
Türk-İş yöneticileriyle görüşmüştür. Bel
ki, biraz evvel konuşan Sayın Selvi arka
daşımızın haberi olmadı; bugün de, bu 
başlatılan diyalog çerçevesinde Türk-İş yö
neticileriyle ikinci bir görüşme daha ya
pılmıştır. Bu safhada şunu ifade etmek is
terim ki, mesele olumlu bir yola girmiş
tir. Biz, Sayın Başbakanın birkaç gün ev
vel bu kürsüden ifade ettiği yaklaşım çer
çevesi içinde, geçmiş yıllardaki ücret ka-
yıplannı da telafi edecek bir tarzda, bu 
toplusözleşmelerin müspet olarak netice
lenmesi yolunda elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz. 

Ancak, biraz evvel konuşan değerli 
arkadaşımızca burada, özellikle Etibank 
ve Türkiye Taşkömürü Kurumu isimleri 
de zikredilerek, işçilerin işlerine son veril
diği ifade edildi. 

Ne Türkiye Taşkömürü Kurumun
dan, ne de Etibank'tan bir tek kişinin 
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çıkarıldığını göstermeleri mümkün değil
dir. Bu husus yanlış bilgiye dayanmakta
dır. Ancak, işin gereği icabı veya yasal zo
runluluklar sebebiyle, bazı yerlerde yığıl
malar vardır, bazı yerlerde işçiye ihtiyaç 
vardır; o sebeple yer değiştirmeler olabi
lir, disiplin sebepleriyle yer değiştirmeler 
söz konusu olabilir; ama, bildiğim bir ko
nu var ki, hiçbir kuruluşta, açık olarak bir 
işçi çıkarılması söz konusu değildir; yan
lış ve eksik bilgiye dayanmaktadır. 

Bilgilerinize saygıyla arz ediyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Gündemin "Sunuşlar" bölümüne 
geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Ankara Milletvekili Rıza Ydmaz'm 
(6/356) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi 

BAŞKAN — Bazı sözlü soruların ge
ri verilmesine dair önergeler vardır, oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmı
nın 262 hci sırasında yer alan (6/356) esas 
numaralı sözlü soruma yazılı cevap aldı
ğımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa Songül'
ün, (6/368) numaralı sözlü sorusunu geri aldığı
na ilişkin önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmı
nın 276 ncı sırasında yer alan (6/368) esas 

numaralı sözlü soruma yazdı cevap aldı
ğımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Sarıgül 
istanbul 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 

3. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'-
nm (6/374) numaralı sözlü sorusunu geri aldığı
na ilişkin önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmı
nın 353 üncü sırasında yer alan (6/374) 
esas numaralı sözlü soruma yazılı cevap 
aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

İsmail Köse 
Erzurum 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 

4. — Antalya Milletvekili Zekeriya Bahçe-
ci'nin, (6/361) numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına ilişkin önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmı
nın 272 nci sırasında yer alan (6/361) esas 
numaralı sözlü soruma yazılı cevap aldı
ğımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Zekeriya Bahçeci 
Antalya 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 ar
kadaşının, 1980 yılmdan sonra kurulan tıp fakül
telerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bügi ve 
beceriye sahip olmadıkları iddiasın* ve bu yetersiz
liklerinin nedenlerini tespit etmek amactyla Meclis 
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araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması 
önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1980'den sonra plansız ve program
sız şekilde kurulan tıp fakültelerinden me
zun olan öğrenciler, enjeksiyon bile yap
madan diploma aldıklarını söylemektedir
ler. 

Halkımızın sağlığını ellerine teslim 
ettiğimiz, gerekli bilgi ve beceriyi alma
dan tıp fakültelerinden mezun olan öğren
cilerin durumunu ve bu yetersizliğin ne
denlerini araştırmak üzere, Anayasanın 98 
ve içtüzüğün L02 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması 
için gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Ali Uyar 
Hatay 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Yusuf Kenan Sönmez 
İstanbul 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Mehmet Ali Eren 
İstanbul 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin 

Tevfik Koçak 
Ankara, 

Kamil Ateşoğulları 
Ankara 
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Mustafa Sarıgül 
İstanbul 

Ekin Dikmen 
İçel 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Cemal Şahin 
Çorum 

Ekrem Kangal 
Sivas 

Fehmi Işıklar 
Bursa 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

M. İstemihan Talay 
İçel 

Abdullah Sedat Doğan 
Adana 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

Eşref Erdem 
Ankara 

İsmail Hakkı Önal 
İstanbul 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Yüksel Çengel 
İstanbul 
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Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Mehmet Hıran Bayazıt 
İzmir 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Erol Ağagil 
Ankara 

GEREKÇE: 
Çağdaş tıp, toplumun sağlıklı yaşa

mını sağlamak, insanın fiziksel, kimyasal, 
biyolojik ve toplumsal çevresiyle ilişkile
rini, sağlıklı bir şekilde düzenlemek, olum
suz etkileri ortadan kaldırmak, her türlü 
olumsuz etkilerle ortaya çıkacak hastalık
ları tedavi etmek amacı ile araştırma, eği
tim, öğretim ve uygulama yapan bir bi
lim dalıdır. 

Tip eğitiminin araştırıcısı, uygulayı
cısı ön planda hekimdir. Bu nedenle he
kimlerin eğitimine gerekli önemi vermek 
büyük bir zorunluluk gerektirmektedir. 
Bu görüşten hareketle ülke gerçeklerine 
uygun bilgi ve beceri kazandırılmış hekim
lerin yetiştirilmesine özen gösterilmelidir. 
Plansız ve programsız şekilde kurulan fa
külteleri, kadro, araç ve gereç yönünden 
çağdaş tıbbın gereklerine uygun bir düze
ye getirmek gerekmektedir. Bütün tıp fa
kültelerinde eğitimin standardizasyonu ve 
yeterliliği sağlanmalıdır. 

Aynca, tıp fakültelerinde eğitim 
programları öğrencilere ülke insanının 
içinde bulunduğu koşullarla tanıtılmalı, 
halkımızın sağlığını bozan nedenler iyice 
öğretilmelidir. 

Bununla birlikte batıdan ithal edilen 
bilgi ve yöntemler yurdumuzun koşulla
rına göre değerlendirilmeli, ondan sonra 
uygulanmalıdır. 

Bilindiği gibi, üniversite çevreleri ve 

tıp bilimi genellikle batıya bağımlı bulun
maktadır. Bu bağımlılık 12 Eylülün Tür
kiye'ye hediye ettiği Doğramacı YOK'ü ile 
tam pekiştirilmiştir. Bu tür eğitim ve öğ
retim programına göre yetişmiş, çoğu der
si de otoriteler tarafından değil de, kerhen 
başkaları tarafından verilmesi nedeniyle 
hekimler yeterince bilgi ve beceriye sahip 
olmaktan uzak bir şekilde yetişmektedir
ler. 

Bu bozuk ve yurt gerçeklerinden 
uzak bir şekilde uygulanan eğitim ve öğ
retimle mezun olan hekimler bu eksiklik
lerini gidermek için uzmanlaşmaya yönel
mektedirler. Bu da halka sunulan sağlık 
hizmetlerinin aksamasına yol açmaktadır. 
Çünkü, uzmanlaşan hekimler büyük kent
lerde bir yığılma göstermektedirler. 

Bütün bu aksaklıkların temel nede
ni, bozuk sosyoekonomik ve kültürel dü
zendir. Bu bozuk ekonomik ve politik ya
pı, bir taraftan, insan sağlığını ticaret ve 
sömürü araçları haline getirirken öte yan
dan hekimin yetişmesindeki belirleyici ne
denleri ülkenin ihtiyaçları için değil, ege
men sınıfların arzuları doğrultusunda be
lirlemektedir. 

BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rini alacak ve Meclis araştırması açılıp 
açılmaması hususundaki öngörüşme, sıra
sında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
(Devam) 

5. — Gündemde bulunan, "Çeşitli Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Ta
sarısının içtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince bir 
daha görüşülmek üzere geri verilmesine ilişkin Bütçe 
ve Plan Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komis
yonu Başkanlığının, İçtüzüğün 89 uncu 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır, okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
13.4.1989 tarihli gündeminin "Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler" bölümünün birinci sıra
sında yer alan 222 sıra sayılı Çeşitli Ka
nun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun Tasarısının, İçtü
züğün 89 uncu maddesi gereğince bir da
ha görüşülmek üzere Komisyonumuza ge
ri verilmesini arz ve teklif ederim. 

Kemal Akkaya 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Başkanı 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade eder misi

nizi. Bir dakika... 
Efendim şimdi, Sayın Turan Bayazıt, 

gündemin birinci sırasındaki kanun tasa
rısıyla ilgili biraz önce okuduğumuz geri 
isteme tezkeresi hakkında İçtüzüğün 64 
üncü maddesine göre Başkanlığımızdan 
söz istemiştir; ancak, İçtüzüğün 89 uncu 
maddesi aynen şöyle demektedir: "Esas 
komisyon veya Hükümet, tasarı veya tek
lifin tümünün, belli veya birkaç maddesi
nin, komisyona geri verilmesini, bir defa
ya mahsus olmak üzere isteyebilir." 

Sayın Bayazıt, "bir konuyu geri 
bırakmaktan'' bahsediyor. Böyle bir olay, 
geri isteme tezkeresinde yok. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan bir noktayı arz edeyim. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? 
Devam ediyorum: "Bu istem, görüşül-
meksizin yerine getirilir" diyor. Bu itibar
la, Sayın Bayazıt'a söz veremeyeceğim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkanım, bir noktayı arz edeyim. 
Geri bırakma konusu... 

BAŞKAN — Bir defaya mahsus ol

mak üzere, Komisyona geri veriyorum. 
Teşekkür ederim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Lütfen ısrar etmeyin, 

çok rica ederim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Bir noktayı açıklamak zorunluluğu var 
efendim. Bütçe Komisyonunun size yaz
dığı tezkerede, "Kanun tasarısı" diyor; 
bu, kanun tasarısı değildir. Lütfen, 89 un
cu maddeyi inceleyiniz;'89 uncu madde, 
kanun tasarısı veya teklifinin geri verilme
sini öngörür. 89 uncu maddeye göre, ka
nun hükmündeki kararname geri verile
mez. Lütfen, 89 uncu maddeyi okuyun 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon, 
tezkeresinde şöyle diyor: "Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 13.4.1989 tarihli günde
minin, 'Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko-

•misyonlardan Gelen Diğer İşler' bölümü
nün, birinci sırasında yer alan, 222 sıra 
sayılı Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Ka
nun Tasarısının... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bu, kanun tasarısı değil Sayın Başkan. Bir 
açıklama imkânı lütfedin. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, Sa
yın Bayazıt... Gerçi maksadınızı da... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — O 
halde, şunu istirham ediyorum: Zabıtla
ra geçmesi bakımından, önemli bir usulî 
hatanın tekerrürüne imkân vermemek ba
kımından lütfen, tutumunuz hakkında söz 
verin efendim. (ANAP sıralarından gürül
tüler) Önemli bir usulî hata yapıyoruz; 
bunun tekerrürüne imkân vermemek ba
kımından... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bu vesi
leyle maksadınızı açıklamış oldunuz. 
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M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Lütfen efendim... 

BAŞKAN — Bizim kanaatimize gö
re, bu mesele görüşmesiz halledilmiştir. 
Kaldı ki... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? 
Kaldı ki, kanun hükmünde kararname de 
olsa, komisyonlardan geçip Genel Kuru
la geldiği takdirde -bize göre- tasan nite
liğini taşımaktadır. Bu itibarla, zatıâlini-
ze söz vermiyorum. 

Mesele halledilmiştir, teşekkür 
ederim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir} — 
Olmaz efendim!.. 89 uncu madde açıktır. 

D) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — Gündemin "Kanun Tasan ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" ktsmt-
nm 32 na strasmda yer alan 234 stra saytlt, "Di
yarbakır Milletvekili Abdulhadir Aksu. ve 4 arka
daşının, 2972 Saytlt Mahalli İdareler ile Mahalle 
MuhtarUdan ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ibpüma-
stna Dair 7.12.1988 Tarih ve 3507 Sayılı Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun 1eklift"nin, hu kısmın 1 inci sırasına alsn-
mastna ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun 
bir önerisi vardır; okutup onayınıza suna
cağım. 

1. — Komisyonda açık bulunan üyeliğe se
çim 

BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Komisyonundaki açık üyeliklerden 
birine, Doğru Yol Partisi Grubunca, Ada
na Milletvekili Sayın Orhan Şendağ aday 

Öneriyi okutuyorum: 
Danışma Kurulu önerisi 

No. 27 Tarih : 13.4.1989 

Danışma Kurulunca, aşağıdaki öne
rinin Genel Kurulun onayına sunulması 
uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Onural Şeref Bozkurt 

ANAP Grubu Başkanvekili 
Hikmet Çetin 

SHP Grubu Başkanvekili 
Koksal Toptan 

DYP Grubu Başkanvekili 

Öneri: Gündemin "Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmının 32 nci sırasında bulunan 
234 Sıra Sayılı, Diyarbakır Milletvekili 
AbdulkacUr Aksu ve dört arkadaşının, 
2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle 
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 7.12.1988 Ta
rih ve 3507 Sayılı Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifinin; bu kısmın birinci sırasına alınarak 
görüşmelerine başlanması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu öne
risini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Seçim" bölümüne geçi
yoruz. 

gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
işler" bölümüne geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir 
Aksu ve 4 Arkadaşındı, 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetle
ri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik IStpdmasma Dair 7.12.1988 Tarih ve 
3507 Saydı Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tikltfi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/162) (S. Sayısı: 234) (1) 

BAŞKAN — Almış bulunduğunuz 
karar gereğince, gündemin 32 nci sırasın
da kayıtlı bulunan, 234 sıra sayılı, Diyar
bakır Milletvekili Abdülkadir Aksu ve 4 
Arkadaşının, 2972 Sayılı Mahallî İdare
ler ile Mahalle Muhtarlıktan ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Ba
zı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 7.12.1988 Tarih ve 3507 Sayılı Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifinin görüşmelerine başlı
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini almış
tır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edilmiş
tir. 

Teklifin tümü üzerinde, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 
Rüştü Kurt söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Kurt. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA AHMET 
RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Diyarbakır Mil
letvekili Abdülkadir Aksu ve 4 arkadaşı
nın, 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Ma
halle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 
Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

(1) 234 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

7.12.1988 Tarih ve 3507 Sayılı Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi üzerinde Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açık
lamak üzere söz almış bulunuyorum. Söz
lerime başlamadan önce, grubum ve şah
sım adına Yüce Meclisi saygı ile selamla
rım. 

Anayasamızın 67 nci maddesine gö
re, vatandaşlar, kanunda gösterilen şart
lara uygun olarak, seçme, seçilme ve ba
ğımsız olarak veya bir siyasî parti içinde 
siyasî faaliyette bulunma hakkına sahip
tirler. Bu hak, herkesin kişiliğine bağlı, do
kunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez te
mel hak ve özgürlüklerdendir; bunların da 
en önemlilerinden birisidir. 

Bir hakkın kullanılabilmesi, için, sa
dece Anayasada veya diğer yasalarda yer 
almış olması veya yazılmış bulunması ye
terli değildir; kişi o hakkını kullanırken, 
herhangi bir korku, şüphe veya tereddüt 
içinde olmamalıdır. Anayasada veya diğer 
yasalarda belirtilen bir hakkı kullanan ki
şinin, acaba sonunda bir zarara uğrar mı
yım veya herhangi bir şekilde mağduriye
tim söz konusu olabilir mi diye bir düşün
ceye veya davranışa düşmemesini gerek
tiren garantilere de sahip olması gerekir. 
Aksi halde, o hakkın yasalarda yazılı ol
ması veya yer almış bulunması bir anlam 
ifade etmez. Kişi, yasalarda yer alan bir 
hakkını kullanırken, sonunda acaba başı
ma bir şey gelir mi diye bir düşünceye sa
hip olursa, o hakkın yasalarda yer almış 
olmasıyla yer almamış olması arasında 
hiçbir fark yoktur. Kişi, bir hakkını yeri
ne getirirken veya kullanırken, herhangi 
bir şekilde korku veya şüphe altında bu
lunuyorsa, bu konuda bir sıkıntı, bir ra
hatsızlık duyuyorsa, bir ikircik içerisine 
düşmüşse, o hak ölü doğmuş demektir. 
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Demokrasi bir özgürlük rejimidir, bir 
korku veya baskı rejimi değildir. Demok
rasilerde, hükümet edenler, kendisi gibi 
düşünmeyenlere de saygı göstermek, ken
disi gibi düşünmeyenlerin de hak ve öz
gürlüklerini kullanmalarım sağlamak ve 
garanti altına almak zorundadırlar. De
mokrasilerde, iktidarda bulunanlar, ken
disi gibi düşünmeyenlerin anayasal hak
larını kullanmalarından ötürü o insanla
ra tuzak kurma durumunda bulunamaz
lar. Demokrasilerde, hükümet edenler, ik
tidara sahip olanlar, kişiye, "Sen anaya
sal haklarını kullanırsın; ancak, sonucu
na da katlanırsın" diyemez. 

Demokrasilerde, hükümet edenler, 
kişiye, "Senin anayasal haklarını kullan
man sonucu ortaya çıkan tercihin, düşün
cen, siyasî eğilimin ve doğrultun benim
kiyle paralellik gösteriyorsa senin sırtını sı
vazlarım, seni baş tacı ederim, seni göze
tirim; aksi halde, sen başının çaresine 
bak" diyemezler. Böyle rejimler geçmişte 
ve günümüzde var olmuştur, ancak, isim
leri "demokrasi" olmamıştır. 

Görüşmekte olduğumuz yasa teklifi
nin gerekçesinde de belirtildiği gibi, de
mokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olan 
siyasî partilerin varlıklarını sürdürebilme
leri, ancak, kişilerin en geniş ortamda ve 
oranda katılımlarıyla mümkün olur. Ki
şi, gerek serbest, gerekse özel veya kamu 
kesiminde çalışsın, bu katılımını özgürce 
ve korkmadan yerine getirebilmelidir. 

\asalanmiz, kamu kesiminde çalışan
ların aday olabilmelerini, görevlerinden 
ayrılmaları şartına bağlamıştır; ancak, 
aday olmak için görevden ayrılmak zorun
da bırakılan kamu görevlileri, seçilemedik
leri takdirde eski görevlerine dönmeleri 
yolunda bir güvenceye sahip değillerdir. 

Getirilen yasa teklifinin de bu güven
ceyi tam anlamıyla ortaya koyduğu söyle
nemez; çünkü, getirilen teklif, sadece 26 
Mart 1989 tarihinde yapılmış mahallî ida-
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reler seçimlerinde aday adayı veya aday ol
muş devlet memurlarının seçimi kaybet
meleri halinde ve bu seçime mahsus ola
rak, eski veya eşdeğer göreve dönebilecek
lerini öngörmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bir yasanın en 
önemli özelliği, genel, eşit ve adil olması
dır. Getirilen bu yasa teklifi, bu özellikle
rin hiçbirisini taşımamaktadır, çünkü, se
çilemeyen kamu görevlilerinin eski görev
lerine dönmelerini, sadece 26 Mart 1989 
yerel seçimleriyle kısıtlı tutmuştur. Bu 
mantığı anlamak mümkün değildir. Niçin 
sadece 1989 yerel seçimleri?.. 

Türkiye Cumhuriyeti var oldukça, 
yerel ve genel seçimler yapılacaktır. O hal
de, hem demokrasinin vazgeçilmez unsu
ru saydığımız siyasî partilerin varlıklarını 
sürdürmelerinin, ancak kişilerin geniş ka
tılımlarıyla mümkün olacağını kabul ede
ceğiz hem de bu katılımı yerine getirmiş 
bulunan kamu görevlilerinin, seçilemedik
leri takdirde eski görevlerine dönebüme 
imkânını sadece 26 Mart 1989 yerel seçim
leriyle kısıdı tutacağız... Bunu anlamak da 
mümkün değildir. Peki, 1987 genel seçim
lerinde aday olmuş ve kazanamamış ka
mu görevlileri neden bu kapsam içine alın
mamışlardır? Bundan sonra yapılacak ye
rel ve genel seçimlerde aday olmak iste
yen veya aday olacak kamu görevlilerinin 
durumu ne olacaktır? Bunlar, Hüküme
tin veya Mecliste çoğunluğu bulunan par
tinin bir lütfü olarak ele alınmamalıdır. 
Bunlara, önceden, yasalarla kesin olarak 
güvence altına alınmış, garantiye sahip ka
lıcı çözümler bulunmalıdır. 

Yasalar, maksada uygunluk veya gün
lük ihtiyaçları gidermek için çıkarılmaz
lar. Yasanın, kendisini buyruktan ayıran 
özelliği, genel ve kalıcı olmasıdır. Yasalar 
önceden belirlenir ve kişi, tavrını, tercihini 
ona göre ortaya koyar veya koymaz; yok
sa ortaya çıkan bir boşluğu doldurmak için 
yasa çıkarılmaz. Onun içki, geliniz, hep 
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birlikte, böyle, günübirliğine ortaya çıkmış 
sorunları gidermek için kanun çıkaraca
ğımıza, genel bir yasa çıkaralım ve şim
diye kadar yapılmış ve bundan böyle ya
pılacak seçimlerde aday adayı veya aday 
olmak için görevinden ayrılmış ve seçimi 
kazanamamış tüm kamu görevlilerinin es
ki görevlerine dönmelerini sağlayalım, so
runu kökünden çözümleyelim. Yoksa, "Bu 
seçimlerde birçok kamu görevlisi bizim 
partimizden aday olmak için görevlerin
den ayrıldı; ancak, belki seçimleri kaza
namazlar, aman bunlar için alelacele bir 
yasa çıkaralım, bunların aday olmasını 
sağlayalım, gerisini sonra düşünürüz" 
mantığı ve davranışı hiç kimseye bir şey 
kazandırmaz ve bu yolla da hiçbir yere va
rılmaz. 

Bu mantıkla gidilirse, önümüzdeki 
seçimlerde birçok değerli kamu görevlisi 
kişinin, en önemli temel haklarından biri 
olan seçilme hakkını korkarak kullanma
sına engel olamayız; kamu görevlileri için, 
seçilme hakkını güvence altına alınmış sa
yamayız. 

Yine bu teklifin, 26 Mart 1989 seçim
lerinden önce yasalaştırılmamasını bir tür
lü anlayamıyoruz. Neden seçimlerden ön
ce bu teklif yasalaştırılmadı da, seçimler
den sonra yasalaştırılıyor? Herhalde, bu 
teklill vermelerinin mantıkî açıklamasını 
Yüce Meclisin huzurunda yapacaklardır. 

EROL AÖAGİL (Ankara) — Aday
ları kaybetti de onun için. Sen söyleyiver; 
mübarek günde bizi yorma. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Devam
la) — İşte, muhalefetle gerekli diyaloga 
girmeden, sırf kendi çıkarlarını düşüne
rek, önemli seçim yasalarını tek yanlı ve 
dediğim dedik zihniyeti içerisinde yasalaş
tırmak, insanı böyle yanlışlıklara sevk eder 
ve zor durumda bırakır; suçüstü yakalan
masına da sebep olur. 

Sözlerime, tarihte yaşanmış bir ör
nekle son vereceğim. Hepinizin bildiği gi-
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bi, Çerkez Ethem, Kurtuluş Savaşının en 
bunalımlı dönemlerinde birçok değerli 
hizmetlerde bulunmuş bir milis komuta
nıdır. Gittiği yerlerde ve özellikle isyan 
bölgelerinde sorgusuz sualsiz adam asması 
da hepimizin malumudur. O devrin şart
ları içerisinde kendisine dokunmak veya 
hesap sormak da pek mümkün değildir. 
Bir gün, Batı Cephesi Komutanı İsmet Pa
şa, Çerkez Ethem'e yazılı bir talimat gön
dererek, "Bundan böyle, astığın insanla
rın kaydını tut ve niçin asıldıklarını, suç
larının ne olduğunu içeren bir gerekçe yaz 
ve dosyasına koy" der. Paşanın kurmay 
kadrosu ve karargâhı, "Paşam, adamlar 
zaten asılmışlar, suçlarının belirtilmesi ve
ya asılmalarını gerektiren gerekçelerin ya
zılması ne işe ve ne işlerine yarayacak?" 
diye sorduklarında, İsmet Paşa, "Şimdi
lik bu şekilde gitsin. Çerkez Ethem bu şe
kilde devam ederse, o ve diğerleri, bir gün, 
asmadan önce yargılamayı ve gerekçe yaz
ma zorunluluğuna alışırlar, bunu öğrenir
ler ve kabul etmek zorunda kalırlar" der. 

Sayın milletvekilleri, hiç değilse 26 
Mart seçimlerinde aday olmak için görev
lerinden ayrılmış kamu görevlilerinin es
ki görevlerine dönmelerini ve mağduriyet
lerinin önlenmesi için getirilen bu olum
lu yola ve düşünceye bir nebze olsun ge
lebilmiş olan Anavatan Partisinin getirmiş 
olduğu yasa teklifine, belki bundan son
raki seçimlerde de aday olacak kamu gö
revlilerinin kazanmamaları halinde eski 
görevlerine dönmelerini sağlayacak genel 
ve kalıcı bir yasa teklifi getirebilir veya bu 
yolda getirilen yasa tekliflerine olumlu oy 
verebilir, tüm seçim yasalarındaki antide
mokratik hükümleri ayıklayabilir, belki bir 
gün eşit, adil, kalıcı genel ve sadece kendi 
çıkarlarını değil, tüm partilerin eşit ola
rak yararlanabileceği bir seçim kanunu 
teklifini Meclise sunabilir ümidiyle, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti olarak olumlu 
oy vereceğiz. 

132 — 



T.B.M.M. B : 77 13 . 4 . 1989 O : 1 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kurt. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Abdullah Ulutürk; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ABDUL
LAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 2972 Sayılı 
Mahallî idareler Seçimi Kanununda De
ğişiklik Yapan 3507 Sayılı Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi üzerinde Doğru Yol Partisinin gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. Konuşmama başlamadan önce, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, çoğulcu de
mokrasiyi sağlama ve katılımcı demokra
siyi gerçekleştirme açısından yararlı bul
duğumuz bir teklif gündeme gelmiştir. 
Gerek özel kesimde ve gerekse kamu ke
siminde çalışan vatandaşlar, aktif siyasî fa
aliyete katılma cesaretini, siyasî iktidarla
rın tutumu nedeniyle kendilerinde bula
mamakta idiler veya bu kişiler, bir güven
ceden mahrum idiler. İşte, kamu görevli
lerinin mağduriyederinin önlenmesi bakı
mından, istifa eden bu kişilerin tekrar gö
revleri başına dönebilmeleri için getirilen 
yasa teklifi fevkalade olumludur. 

Ancak, geçici maddede, bunun 26 
Mart 1989 seçimlerine münhasır olduğu 
ifade edilmektedir. Aslında, böyle bir 
maddenin kalıcı bir yasa maddesi olarak 
düzenlenmesi daha isabetli olacaktır. İn
şallah bu kalıcı madde ileride yeni bir ya
sa teklifiyle düzenlenme imkânına kavuş
turulur. 

Düzenlenen geçici maddede, "Seçim 
için görevinden aynlan kamu görevlileri
nin seçimi kaybetmeleri halinde, bu seçi
me mahsus olarak müktesep hakları ile es
ki veya eşdeğer bir göreve dönebilirler" 
denilmektedir. Burada "veya eşdeğer bir 

göreve" dönebilmesi takdirinin de siyasî 
iktidara bırakıldığı açıktır. Siyasî iktida
rın dışında, bir partiden seçime giren ve 
seçimi kaybeden kamu görevlisi, yine si
yasî iktidarın insafına terk edilmiş olmak
tadır. Bundan önceki seçimlerde, bugün
kü Siyasî İktidarın, istifa eden görevlileri 
eski veya eşdeğer görevlerine iade etme
diği örneğiyle çok karşılaşılmıştır. Mahallî 
seçimlerde yüzde 21,75 oy alarak üçüncü 
parti durumuna düşen Anavatan İktida
rının, bu kanun hükmünü de partizanlık 
yapmadan uygulayacağından endişemiz 
yardır. İnşallah, demokrasi için gerekli 
bulduğumuz bu yasa amacına uygun ola
rak uygulanır. 

Doğru Yol Partisi, bu yasa teklifine 
olumlu oy kullanacaktır. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ulutürk. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mehmet Kahraman; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET KAHRAMAN (Erzurum).— Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül
mekte olan 2972 Sayılı Mahallî İdareler 
ile Mahalle Muhtarları ve ihtiyar Heyet
leri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir 3507 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi üze
rinde fikirlerimi arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. Hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Demokrasilerde nihaî hedef, aleniyet 
ve katılımı artırmaktır. Siyasî partiler, de
mokratik hayatın vazgeçilmez unsurları 
olduklarından, gerek siyasî parti faaliyet
lerine, gerekse siyaset yapan organlara ve 
yasama meclislerine katılımı artırmak, de
mokrasiye gönül vermiş ideallerin hede
fidir. Bunu gerçekleştirmenin yegâne yolu 
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da siyasî faaliyetlere ve seçimlere katıla
cak insanlara imkân tanımaktan geçer. Ne 
kadar çok kişi seçime katılırsa, ne kadar 
çok kişi siyaset yapabilme imkânına sahip 
olursa, o derecede siyasî katılımı artırmış 
ve kamu vicdanını tatmin etmiş oluruz. 
Ayrıca, devlet memurlarına imkân tanı
mak da, siyaset yapma ve siyasî organizas
yona devlet tecrübe ve deneyimini taşıma 
fırsatı verir. Devlet memurları ve bürok
ratlar, ne kadar çok siyaset yapma imkâ
nına kavuşurlarsa, tecrübe ve deneyimle
rini siyasî hayatlarında o derecede kullan
ma imkânı bulurlar. Eğer, devlet memur
ları siyaset yapamazlar veya bu imkândan 
az istifade ederlerse, bürokratın siyasî ka
tılıma katkısı o derecede azalmış olur. Bu
nun da ötesinde, devlet memurları da, va
tandaşlık hakkı olan, yasama meclisine 
girme hakkına sahip insanlardır, ancak, 
devlet memurlarının imkânları ve birikim
leri, uzun müddet çalışmadan, kazanma
dan geçinmelerini güçleştirmektedir. Ya
ni, devlet memurlarının istifa ettikten son
ra uzun müddet boş durmaları gayet zor 
ve sıkıntılı bir. olaydır. Gerçek böyle oldu
ğuna göre, hem devlet memurlarına siya
set yapma imkânı vermek bakımından, 
hem de, siyasetten geri adım atması ha
linde, kazanamama halinde memuriyete 
dönme imkânı vermekle siyasî katılımı ar
tıracak ve güçlendirecektir. Nitekim, ka
nun koyucu, milletvekili genel seçimleri
ne katılıp da seçilemeyen milletvekili aday
larının bir ay içinde görevlerine dönebil-
melerine imkân tanımıştır. Bu imkân, ma
hallî idareler seçimlerine katılan adaylar 
için söz konusu değildir, kanunda bir boş
luk mevcuttur. 

işte huzurlarınıza getirilen bu Kanun, 
bu boşluğu telafi etmek içindir. Bu mahallî 
idareler seçimlerine katılmış, fakat kazana
mamış veya aday olamamış devlet memu
ru vatandaşlarımız, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 94 ve 97 nci madde

leri hükümlerine göre, görevlerine dönebil-
meleri için, en azından bir yıl beklemeleri 
zorunludur. Bir yıl gibi uzun bir sürenin 
de bir devlet memuruna neye mal olacağı 
ve onu ne derece mağdur edeceği muhak
kaktır. Bu mağduriyeti gidermek için dü
zenlenen bu Kanun teklifi, Yüce Meclisi
nizin tasvibine mazhar olursa bu sıkıntı çö
zülecek, Anayasamızın eşitlik ve siyasî fa
aliyete katılımı teşvik eden genel manası
na da uygun düşecektir. 

Kanun teklifi Anayasa Komisyonun
da görüşülürken faydalı bir değişiklik ya
pılarak, devlet memurlarından başka, di
ğer kamu görevlerinden de istifa ederek 
ayrılanların iki ay içerisinde görevlerine 
veya eşdeğer bir göreve dönebilmelerine 
imkân tanınır hale getirmiş olmasını da, 
kanunu teklif edenlerden biri olarak olum
lu karşıladığımızı ifade etmek isterim. 

Getirilen bu teklifin seçim neticele
riyle irtibatlandınlması da mümkün de
ğildir. Zira, kanun teklifinin seçimlerden 
çok önce Meclise sunulmuş olduğunu, tet
kik edenler göreceklerdir. 

Teklifimizin tasvip ve kabulünü Yü
ce Meclisinize saygıyla arz ederim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kahraman. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır, 

Teklifin maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

2972 Sayılı Mahallî İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanunun Ba
zı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na Dair 7.12.1988 Tarih ve 3507 Sayılı 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 7.12.1988 Tarih ve 
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3507 Sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici 
Madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Subaylar, 
astsubaylar, hakimler ve savcılar ile yük- • 
sek yargı organları mensupları hariç olmak 
üzere, 26 Mart 1989 tarihinde yapılacak 
mahallî idareler seçimlerinde aday adayı 
veya aday olan Devlet memurları ve diğer 
kamu görevlileri seçimi kaybetmeleri ha
linde, bu Kanunun yayımını takip eden iki 
ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla ve bu 
seçime mahsus olarak müktesep haklan ile 
eski veya eşdeğer bir göreve dönebilirler. 

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

Verilmiş önergeler var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Genel Kurul gündeminin 32 nci sı
rasında yer alan "2972 Saydı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Ba
zı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 7.12.1988 Tarihli ye 3507 Sayılı Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun" teklifinin 1 inci maddesiyle 
3507 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 
3'ün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Raşit Daldal 
Niğde 

İbrahim Özdemir 
İstanbul 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

GEÇİCİ MADDE 3. — Subaylar ve 
astsubaylar, hâkimler ve savcılar ile yük
sek yargı organları mensupları hariç ol
mak üzere, 26 Mart 1989 tarihindeki ma
hallî idareler seçimuiçin aday adayı olup, 

aday olamayanlar veya aday olup seçimi 
kaybedenlerden, daha önce kamu kurum
larıyla kamu kurumu niteliğindeki bir ku
ruluşta görev yapmış olanlar, bu Kanunun 
yayımını takip eden iki ay içinde müracaat 
etmeleri kaydıyla bu seçime mahsus ola
rak anılan kurumların münasip göreceği 
ve mükteseplerine uygun görevlere atana
bilirler. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasanın geçici 3 
üncü maddesindeki 26 Mart 1989 tarihin
de yapılacak olan diye ifade edilen bölü
mün 25 Mart 1984 ve 26 Mart 1989 tari
hinde yapılmış olan seçimler diye düzel
tilmesini arz ederiz. 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Eşref Erdem 
Ankara 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Erol Ağagil 
Ankara 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sı
rasına göre işleme koyuyorum: 

Türkiye .Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasanın geçici 3 
üncü maddesindeki 26 Mart 1989 tarihin
de yapılacak olan diye ifade edilen bölü
mün 25 Mart 1984 ve 26 Mart 1989 tari
hinde yapılmış olan seçimler diye düzel
tilmesini arz ederiz. 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Katılmıyoruz efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz... 
Efendim, bilmiyorum Komisyonun 

ve Hükümetin dikkatini çekti mi? Öner
ge, hem son yapılan 26 Mart 1989 Mahallî 
idareler seçimlerinde aday olmak için is
tifa edenleri, hem de 25 Mart 1984 ma
hallî idareler seçimlerinde aday olmak için 
istifa edenleri kapsıyor... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Pardon efendim, ben öyle anlamadım. 

BAŞKAN — Onun için dikkatinizi 
çekiyorum. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Ben öyle anlamadım efendim, pardon; sa
dece yapılan son seçimler şeklinde anla
dım. 

BAŞKAN — Hayır. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Yani, 26 Martta yapılan seçimlerde diye... 

BAŞKAN — Hayır, önerge iki ma
hallî seçimi de kapsıyor; hem 25 Mart 
1984, hem de 26 Mart 1989'da yapılan se
çimleri. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Düzeltiyorum efendim; biz, 1984'te yapı
lan mahallî seçimlerle ilgili kısmına katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN — O halde, ben önergeyi 
tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasanın geçici 3 
üncü maddesindeki 26 Mart 1989 tarihin

de yapılacak olan diye ifade edilen bölü
mün 25 Mart 1984 ve 26 Mart 1989 tari
hinde yapılmış olan seçimler diye düzel
tilmesini arz ederiz. 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Hükümet önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Hükümet bu şekliyle katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA

NI KÂMİL t . COŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Katılmadığımızı arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Yalnız, Başkanlık ola
rak, Sayın Komisyondan bir hususu sor
mak istiyoruz: 25 Mart 1984 seçimlerin* 
den sonra bu tür bir yasa Komisyondan 
geçti mi bilemiyoruz, hatırlayâmıyoruz; 
araştırmaya vaktimiz de yok... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Efendim, zaten bu yeni bir kanun 
teklifi mahiyetindedir, ayrı bir şeydir. Şim
di burada Komisyonun ekseriyeti de yok. 
Öyle bir şey olsa bile, Komisyonda görüş
memiz lazım gelir. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Sayın Rıza Yılmaz önerge hakkında 

söz istiyor. 
Buyurun efendim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Getirilen teklifin, geçici 3 üncü mad
de olarak düzenlenen 1 inci maddesinde, 
sadece 26 Mart 1989 tarihinde yapılan 
mahallî idareler seçimlerinde kaybeden 
devlet memurları ve diğer kamu görevli
lerinin tekrar görevlerine dönmelerine ola
nak sağlayan bir hüküm bulunmaktadır. 
Sanıyorum, Anavatan Grubuna mensup 
Komisyon üyesi arkadaşlarımız bu seçimi 
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kaybedeceklerini ta baştan görmüşler. 
Çünkü, bu seçimde kaybeden adayların 
büyük çoğunluğu Anavatanlı arkadaşları
mız; ama 1984 yerel seçimlerinde, muha
lefete mensup, Sosyaldemokrat Halkçı 
Partili ve Doğru Yol Partili aday arkadaş
larımız seçimi kaybetmişlerdi. O seçimin 
üzerinden beş yıl geçtiği halde, İktidar 
Partimiz, o seçimde mağdur olan kamu 
görevlilerinin durumlarını düzeltici hiçbir 
teklif getirmediler. 

Şimdi, Anavatan Partisi, çok ileri bir 
görüşle bu seçimi kaybedeceğini daha baş
tan görerek, seçimlerin sonunda kaybeden 
arkadaşlarının tekrar kamu görevine dön
melerini sağlamak için böyle bir teklifle 
karşımızda. 

Biz verdiğimiz değişiklik önerisinde, 
25 Mart 1984 tarihinde yapılan yerel se
çimlerde kaybeden kamu görevlisi arka
daşlarımızın da göreve dönmelerine ola
nak sağlamak istiyoruz. Teklifin bu şek
liyle kabulünü tensip buyurursanız hepi
nize minnettar kalacağım. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Yılmaz. 

Efendim, önergeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Genel Kurul gündeminin 32 nci sı
rasında yer alan "2972 Sayılı Mahalli İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Ba
zı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 7.12.1988 Tarihli ve 3507 Sayılı Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun "teklifinin 1 inci maddesiyle 
3507 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 

3'ün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

ve arkadaşları 

Geçici Madde 3. — Subaylar ve ast
subaylar, hâkimler ve savcılar ile yüksek 
yargı organları mensupları hariç olmak 
üzere, 26 Mart 1989 tarihindeki mahallî 
idareler seçimi için aday adayı olup aday 
olamayanlar veya aday olup seçimi kaybe
denlerden, daha önce kamu kurumlarıy
la kamu kurumu niteliğinde bir kuruluş
ta görev yapmış olanlar, bu Kanunun ya
yımını takip eden 2 ay içinde müracaat et
meleri kaydıyla, bu seçime mahsus olarak, 
anılan kurumların münasip göreceği ve 
mükteseplerine uygun görevlere atanabi
lirler. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Ko
misyon ye Hükümet katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Efendim, Komisyon olarak katılma 
imkânımız yok. Kapsamlı bir değişiklik 
teklifidir; katılmak gerekir; ama yeterli ço
ğunluğumuz yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — O halde, önergeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi kabul edilen önerge
deki değişiklik doğrultusunda oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 



T.B.M.M. B : 77 

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

rini Bakanlar Kurulu yürütür 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir; hayırlı olsun efendim. 

2. — Milli Gurur Madalyası Hakkında 
Kanun lasansı ve Milli Eğitim Komisyonu Ra
poru (1/486) (S Sayısı: 135) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin 1 
inci sırasındaki işi komisyona iadd ettiği
miz için, 2 nci sıradaki Millî Gurur Ma
dalyası Hakkında Kanun lasansı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporunun görüşme
lerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okun

maması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Raporun okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Raporun okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Sayın Baki Durmaz, 
Anavatan Grubu adına Sayın Sait Ekin
ci, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına da Sayın Cemal Seymen söz iste
mişlerdir. 

Buyurun Sayın Durmaz. (DYP sıra
larından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA BAKİ DUR
MAZ (Afyon) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; kültür-sanat, edebiyat, bilim 
ve teknoloji gibi alanlarda dünya çapında 
üstün basan göstererek Türkiye'nin ulus
lararası platformlarda tanıtılmasına, mil
lî gururumuzun yüceltilmesine katkıda 
bulunan, spor alanında rekor kıran Türk
lere millî gurur madalyası verilmesi konu
sundaki kanun tasarısı hakkında görüş
mek üzere huzurlarınızdayım. Doğru Yol 

(1) 135 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Partisi ve şahsım adına, Yüce Meclisi say
gıyla selamlanın. 

Sayın milletvekilleri, kültür-sanat, 
edebiyat, bilim ve teknoloji alanında 
Cumhuriyet Büyük Şeref Madalyası veril
mesi için, Nobel Ödülü seviyesinde başa-
nlı olmak ölçü olarak almıyor. Cumhuri
yet Şeref Madalyası verilmek üzere de, 
kültür-sanat, edebiyat-, bilim ve teknoloji 
alanında Oscar Ödülü seviyesinde başa-
nlı olmak ve sporda da, olimpiyat oyun-
lan seviyesinde, kişi veya gruplar halinde 
rekor kırmak şartı aranıyor. Türkiye 
Cumhuriyeti Şeref Madalyası da, "Türk 
Milletinin uluslararası platformlarda ta
nıtılmasını ve millî onur ve gururumuzun 
yüceltilmesini sağlayan, yabancı gerçek ve 
tüzelkişilere verilir'' deniliyor. 

Bir Türk olarak, elbette ki, millî gu
rurumuzu yücelten, gerek bilim, sanat, 
edebiyatta olsun, gerekse sporda olsun bu 
başanyı gösteren vatandaşlanmıza, mem
leketimizi dünya ülkeleri arasında tanıt
tıkları için böyle madalyalann verilmesi
ni Doğru \fol Partisi Grubu olarak biz de 
gönülden istiyor ve bu tasanya olumlu oy 
kullanacağımızı peşinen arz ediyorum. 
Ancak, millî gururumuzu, özellikle spor 
alanında yücelten gençlerimizin yetişme
si için, içinde bulunulan şartların ıslahı ge
rekir. Gençlerimize, dünya platformlann-
da, özellikle spor alanında basan göster
meleri için, bugünkü tesislerimizin yeter
li olduğunu söylemek mümkün değildir. 
İlkokuldan sonraki bütün ortaöğretim sü
reci içerisinde, hatta üniversite sıralann-
daki gençlerimiz boş vakitlerini özellikle 
sporla değerlendirirler. Ancak, bugün 
içinde bulunduğumuz durum pek içaçıcı 
görülmemektedir. Şöyle ki: Beden eğitimi 
derslerini ortaokullarda ve liselerde öğren
cilerimiz, hepimizin bildiği gibi, kapalı 
spor salonlarının dahi olmaması nedeniy
le, kış günlerinde maalesef ancak bahçe
lerde yapabilmektedirler. Oysa orta-
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öğretim, gelecekteki sportmen gençlerimi
zi yetiştiren bir kaynaktır. Bu kaynakta iyi 
spor tesislerinde yetişen gençlerimiz, elbet
te ki, ileride memleketimize sporda daha 
büyük basarılar kazandıracak durumda 
olacaklardır. O nedenle, ortaokul ve lise
lerde bugünkü eksikliklerin -bilhassa spor 
alanında- giderilerek, her okulda, gençle
rimizin spor yapabileceği kapak spor sa
lonlarının mutlak surette yapılması yürek
ten temennimizdir. 

Sayın milletvekilleri, hepimiz Anado
lu'nun çeşitli yerlerinden geliyoruz ve son 
mahallt seçimlerde de birçok yerde gör
dük; köylere gittiğimiz zaman, özellikle 
köy gençleri, spor yapabilecekleri tesisler
den maalesef mahrum olduktan için, ara
zide futbol cynamakta/jimnastik yapmak
ta ve buna benzer sporları devam ettirt
mektedirler. Hiç değilse, köy seviyesinde 
kulübü olan gençlerimize, spor yapabile
ceği tesislerin, çok pahalıya mal olmayan 
futbol sahalarının kendilerine uygun bir 
biçimde ıslahı, basta gelen hususlardan bi
risidir. 

Yine, il ve ilçe seviyesinde, okuma
yan gençlerimizin bos vakitlerini değerlen
dirmek için o yörelerde ve bölgelerde genç
lik lokallerinin açılması; bilim, kültür, eği
tim ve spor tesisleri kurularak, bos vakit
lerinin kahve köselerinde değil de böyle
sine yararlı bir eğitim merkezinde geçiril
mesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, 
ileride yetişecek sporcularımızın daha iyi 
eğitilmesi açısından zorunlu görüyoruz. 

Yine, sporcularımızın bugün içinde 
bulunduğu en büyük çıkmazlardan birisi 
de beslenme sorunudur. Türkiye'deki ge
nel beslenme sorununun yanında, özellikle 
sporcuların beslenme sorunu ayn bir 
önem taşımaktadır. Bugün, maalesef, ge
rek örgün spor eğitimi yapılan yerlerde ol
sun, gerekse disipline edilmemiş spor 
alanlarında olsun, sporla uğrasan gençle
rimiz râstgele beslenmekte ve bu da onla

rın kazanacağı başanya olumsuz yönde et
ki yapmaktadır. Bunun için, özellikle, 
gençlik ve sporla ilgili Sayın Devlet Baka
nının, sporla uğrasan gençlerimizin bes
lenmesi konusunda gerekli tedbirleri al
ması, hatta acilen alması basta gelen hu
suslardan birisidir. 

Sayın milletvekilleri, bugün, spor, ge
rek ferdî olsun, gerekse grup halinde ol
sun, basan sağladığı zaman, millî guru
rumuzu yücelten ve hepimizin sevinç kay
nağı olan bir olaydır. Böylesine sportmen
ce yapılarak millî gururumuzu yücelten 
sporun özellikle politikanın dışında tutul
masının önemini hepiniz takdir edersiniz; 
ama, geliniz görünüz ki, özellikle bu İkti
dar döneminde, maalesef, üzülerek söyle
mek mecburiyetindeyim, spor da politika
ya alet edilmiştir. 

Hepinizin bildiği gibi, 1988 Seul 
Olimpiyadannda bayrağımızı göndere 
çektiren Millî Halterci Naim Süleymanoğ-
lu, basansmdan ötürü, o günlerde yapı
lan referandumda oy tahvili için bu Hü
kümet tarafından maalesef istismar edil
miştir. Naim Süleymanoğlu, daha rekor-

'lannı kırar kırmaz, adeta yangından mal 
kaçırır gibi, Türkiye'ye getirilmek üzere 
uçak gönderilmiş ve maalesef politikaya 
alet edilmek istenilmiştir. 

Biz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, 
sporun kesinlikle politikaya alet edilmeme
si taraflanyız ve millî gururumuzu yücel
ten sporcularla madalya almış sporcula-
nmızın aynı seviyelerde muamele görmesi 
taraflanyız. Bir taraftan Naim Süleyman
oğlu'na madalya vermek istiyoruz -ki, bu
nu hepimiz gönülden istiyoruz- ama bir 
taraftan da, yine o ayarda madalya kazan
mış olan sporculanmızı maalesef ihmal 
ediyoruz. Bunun canlı bir örneğini, daha 
geçtiğimiz pazar günü, Gazeteci Sayın 
Çölaşan'ın yaptığı bir röportajda görmek 
mümkündür "Los Angeles'te 1984 yılın
da spor tarihimizde yeni bir sayfa açan 
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boksör Turgut Aykaç ve daha nicelerini 
süründürüyoruz" başlığı altında bir rö
portaj. 

"Kimdir bu Turgut Aykaç? 1958 yı
lında Adana'da doğdu. Boks yaşamına 
1975 yılında başladı ve bir yıl sonra yıl
dızlar Türkiye şampiyonu oldu. Çeşitli za
manlarda Türkiye şampiyonu olan Aykaç, 
1984'te Los Angeles'te Olimpiyat Oyun
larında bronz madalya kazandı. 1985 Av
rupa Şampiyonasında sakatlandığı için 
boksu bırakmak zorunda kaldı. İlkokul 
mezunu olan Turgut Aykaç, uzun süreden 
beri işsiz geziyor. Aykaç, evli ve 1 çocuk 
babasıdır." 

Bu röportajı okuyan sayın milletve
killeri gayet iyi bilirler ki, Los Angeles 
Olimpiyatlarında alman 3 madalyadan bi
risini Türkiye'ye getiren bu boksörümüz, 
maalesef, bugün inşaatlarda amele olarak 
çalışmaktadır. Eğer, millî gururumuzu yü
celten bir sporcu ise, bu kişinin de politi
kanın dışında tutularak, Naim Süleyman-
oğlu gibi değerlendirilmesi ve en azından 
ülkemize kazandırdığı bir madalya karşı
lığında, çoluğunun çocuğunun rızkını te
min için devlet dairelerinden birisinde iş 
verilmesi herhalde hepimizin isteğidir. 

Şimdi, gençlik ve spor işlerinden so
rumlu Sayın Devlet Bakanına sormak is
tiyorum: Bu Turgut Aykaç için ne düşü
nüyorsunuz ve bu Turgut Aykaç duru
munda olan, millî gururumuzu yücelten, 
geçmişte madalya kazanmış olan ve Türk
iye'yi uluslararası platformlarda yücelten 
bu gibi sporcularımız hakkında alacağınız 
tedbirler nedir? Bu tedbirleri, lütfen, ge
lip bu kürsüden millete ilan ediniz diyo
rum ve Doğru Yol Partisi Grubunun gö
rüşleri olarak da, ülkemizi uluslararası 
platformlarda temsil eden, gelmiş geçmiş 
bütün sporcularımızın değerlendirilmesi 
konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını 
bugünkü iktidardan talep ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Durmaz. 

Anavatan Grubu adına, Sayın Sait 
Ekinci; buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA SAİT 
EKİNCİ (Burdur) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Millî Gurur Madalya
sı Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde 
Anavatan Partisi Grubu adına görüşleri
mi açıklamak üzere huzurlarınızdayım. 
Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi en derin say
gılarımla selamlıyorum. 

Milletlerin, kendi değerlerini benim
seyerek yaşadıkları, çağın ilim, teknik, sa
nat anlayışına uygun, üstün şahsiyetler ye-
tiştirebildikleri ve yetiştirdikleri insan gü
cünün oranı nispetinde sosyal statü ve iti
bar kazandıkları malumdur. 

Günümüzdeki teknolojik gelişme ve 
buna paralel olarak ortaya çıkan problem
ler sebebiyle, artık, millî değerlerini koru
yarak insanlığa çeşitli alanlarda hizmet su
nabilecek insanların yetişmesi güçleşmiş, 
büyük fedakarlıklar gerektirir hale gelmiş
tir. Bu gayret ve fedakarlıkların tek tek sa
yılması güç olmakla birlikte, bazen, insan 
hayatına mal olacak boyutlara uzandığı bi
linmektedir. 

Cihan imparatorlukları kurmuş ve 
her alanda çağın üstünde insangücü ve sa
nat üretebilen geçmiş Türk devlet gelene
ğinde, her alanda yetişmiş insana verilen 
değeri bugünkü anlayışla tarif edebilmek 
güçtür. 

Bu değer ölçüleri ve manevî destek 
içerisinde, Sinan'dan Baki'ye birçok müs
tesna insanı dünya standartları üzerine çı
karan anlayış ve yapının bugünkü cemi
yete tatbikini sağlayacak olan bu yaklaşım
ları, kalben de olsa, desteklememek müm
kün değildir. 
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Her şeye layık olan Türk insanı, ge
rek spor gerekse kültür alanında çağdaş
larıyla boy ölçüşecek seviyede başarılar ka
zanırken, bütün dünya ülkelerinin uygu
ladığı madalya verme işleminden, başarı
larını kanıtlamış değerlerimizi mahrum 
etmemek için getirilen tasarıyı takdirle 
karşılıyoruz. 

Yıllardan beri, Fransa'nın Legion 
d'Honneur Madalyasını taşıyan birçok 
değerli ilim adamımızın yanısıra, Belçika 
Krallığının verdiği Leopold-II Nişanını ta
şıyan parlamenterimiz, ilim adamımız ve 
hatta aşçılık konusunda uluslararası üne 
kavuşmuş bir vatandaşımız da bulunmak
tadır. Bu değerli insanlanmızı biz neden 
madalyasız bırakalım. Hazırlanan bu ka
nun tasarısını, uluslararası üne kavuşmuş 
bu gibi kişileri "Millî Şeref Madalyası" 
ile ödüllendirmek için düşünülmüş, yerin
de bir tasarı olarak görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, gerek milleti
mize ve gerekse insanlığa ışık tutacak üs
tün fertlerin yetişmesinde, ülke ve mille
timiz açısından son elli yıldır büyük bir 
boşluğun mevcudiyeti gözlenmektedir. Bu 
boşluk, gelişen imkânlar, artan nüfus ve 
mevcut yeniliklere rağmen, halen sürmek
tedir. Bugün, millî zeminde yetişerek, mil
letlerarası platformda gündeme gelebilmiş 
insan sıkıntısı bir ölçüde Türk Devlet ve 
Milletinin dış itibannı belirleyen bir un
sur durumundadır. 

Açıkça ifade etmek gerekirse, bugün 
sürdürülen kültür savaşı ve enformasyon 
gayretlerini ve sonuçlannı artırmak, an
cak beynelmilel sahada üstün insan ve tak
dir toplayacak özelliklere sahip fertlerle 
mümkün olacaktır. 

Ülkemizi ve milletimizi temsil edebi
lecek, millî değerlere sahip, insanlığa, sa
hasında üstün ve farklı veya hayatî hizmet
ler üreten kişilerin yetiştirilmesinde, ka
muoyundan çok, devlete görev düşmekte
dir. Çünkü, millî, manevî, tarihî, ahlakî 

ve estetik değerlerin muhafaza ve gelişti
rilmesinde devlet bizatihi birinci derece
de görevli kılınmıştır. Bu görev içerisin
de, uygun maddî ve manevî ortamın ha
zırlanarak beynelmilel platformda insan 
yetiştirilmesi hususu önemli yer tutar. 

Bugün, alışılmışın aksine olarak, 
maddenin her şey olmadığı, manevî tat
mine yol açan değerlerin mevcudiyeti ve 
ruhî motivasyonun önemi anlaşılarak, ma
nevî haz ve telkin, her alanda müracaat 
edilir bir araç haline gelmiştjr. 

Sayın milletvekilleri, bu bakımdan, 
gerek Türk insanına hizmet sunmak ve ge
rekse Türk Milletini beynelmilel sahada 
tanıtacak müstesna bir hizmet ve varlık 
gösteren, liyakati tartışmasız hale gelmiş 
kişilerin yetişmesinde büyük manevî payı 
olabilecek bir şeref madalyası ihdas edil
mesine ilişkin tasarı, gerçekten takdire la
yık bir düşüncenin mahsulüdür. 

Manevî ağırlıklı, bir tür, her geçen 
gün değeri artacak bir taltif metoduyla ge
niş kitlelerin motivasyonu sağlanarak nü
fus ve gelişmemizle orantılı değerlerin or
taya çıkması kolaylaşacak ve tarih boyu, 
bilim, sanat ve yönetimde dehalar yetişti
ren Türk Milletine manevî destek ve im
kân sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tasan üzerinde görüşmelere esas alınan 
Millî Eğitim Komisyonumuzun raporu ve 
metnini incelediğiniz takdirde, sizlerin de 
malumlan olacağı üzere, Millî Gurur Ma
dalyası Kanunu, "Millî Şeref Madalyası 
Kanunu" olarak değiştirilmiştir. 

Tasan, tek ve esas ihtisas komisyonu 
olan Millî Eğitim Komisyonunda çok dik
katli ve enine boyuna tartışılarak incelen
miş, üzerinde gerekli yeni düzenlemeler 
yapılmış ve Yüce Heyetinizin takdirine su
nulmuştur. 

Tasan ile, ülkemizi, kültür-sanat, 
edebiyat, bilim, teknoloji ve spor alanla
rında dünya çapında duyulacak üstün ba-
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şanlarla temsil edecek, tanıtacak, onuru
muzun yüceltilmesini sağlayacak Türk ve 
yabancı kişilere millî şeref madalyası ve
rilmesini amaçlamaktadır. 

Tasan, Türkiyemizi, yukarıda sırala
nan konularda basan ile temsil edecek ki
şileri teşvik unsuru taşıdığı gibi, bu konu
da söz konusu madalya sahiplerini de millî 
şeref madalyası ile ödüllendirmek çok ye
rinde, adil ve haklı bir karar olacaktır. 

Dünyada ve Avrupa'da olduğu gibi, 
ülkemizde de çeşitli konu ve dallarda bir
çok ödüllendirme şekilleri uygulanmakta
dır. Ancak, tasanda belirtilen millî şeref 
madalyası, çeşitleri ve bunu kimlerin hak 
edeceği konusu, maddelere geçildiğinde de 
görüleceği gibi, çok titiz bir inceleme so
nunda ve fevkalade başarılarda söz konu
su olacaktır. 

Nitekim, Cumhuriyet Büyük Şeref 
Madalyasını, tasanda düzenlenen geçici 
1 ve geçici 2 nci maddelerle, şimdiye ka
dar ülkemizde Millî Güreşçimiz rahmetli 
Yaşar Doğu ile Millî Haltercimiz Naim 
Süleymanoğlu almaya hak kazanmış ola
caktır. 

Yirmi sene aradan sonra, Naim, 
Türkün ve Türklüğün adını dünya kamu
oyunda bir kere daha bütün haşmetiyle 
konuşturmuştur. Şerefli Ay-Yıldızlı Bayra
ğımızı olimpiyat gönderinde dalgalandır
mış, Millî Marşımızı, tarihî bir zaferin 
tekrarı hüviyetinde, Kore semalarında çın-
latmıştır; "Türk gibi kuvvetli" sözünün 
doğruluğunu ve ebediyen devam edeceğini 
bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. 

inşallah, daha niceleri bu madalyayı 
almaya hak kazanırlar. 

Bu arada, Türkiye Cumhuriyeti Şe
ref Madalyasını, Türkiyemizi, tasarının 
"Amaç" maddesinde sıralanan konular
da tanıtan yabancı kişelere vermekle, ya
bancıları da teşvik etmek ve bu konudaki 
başanlannı ödüllendirerek haklı gayretle
rine katkıda bulunmayı da, yeni ve çok gü

zel bir davranış olarak değerlendirmekte
yiz. 

Millî Eğitim Komisyonumuzda, hak
lı gerekçelerle "Millî Şeref Madalyası Ka
nun Tasamı" olarak isimlendirilen bu ta
sarının, Yüce Heyetinizin de katkı, görüş 
ve tasvipleriyle milletimize çok hayırlı ve 
yararlı olacağı inancımızı tekrarlar, hepi
nize en derin saygılanmı sunarım. (ANAP 
sıralanndân alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ekinci. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Cemal Seymen; buyurun 
efendim. (SHP sıralanndân alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA CEMAL 
SEYMEN (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Millî Gurur Madal
yası Hakkında Kanun Tasansı veya Millî 
Eğitim Komisyonundan geçen ismiyle, 
Millî Şeref Madalyası Hakkında Kanun 
Tasansı konusunda Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına görüşlerimizi arz et
mek için huzurunuzdayım. Grubumuz ve 
şahsım adına, hepinizi en derin saygıla
rımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
kültür-sanat, edebiyat, bilim, teknoloji ve 
spor alanlannda dünya çapında basan 
göstererek Türkiye'nin ve Türk Milletinin 
uluslararası platformda tanıtılmasını, millî 
onur ve gururumuzun yüceltilmesini sağ
layan kişilere madalya verilmesi, bu kişi
lerin Cumhuriyet Şeref Madalyası ile ödül
lendirilmesi yerinde bir girişimdir. 

Bu yasa tasansı, Seul Olimpiyatların
da 6 dünya ve 9 olimpiyat rekoru kırarak 
şampiyon olmuş Millî Haltercimiz Naim 
Süleymanoğlu' nun ödüllendirilmesi vesi-
leysiyle gündeme gelmiş olsa da, bunu, 
Türkiye'nin geleceğinde ve ulusumuzun 
demin saydığım alanlardaki başarılarında 
teşvik edici, özendirici bir fonksiyon icra 
edecek bir kanun tasansı olarak değerlen
dirdiğimiz için, bu konuda görüşümüzün 
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olumlu olacağını; ama, tasarının düzeltil
meye muhtaç maddelerini de dile getire
rek, tasarıya katkı yapmaya çalışacağımı
zı belirtmek isterim. 

Gerçekten de, bu alanlarda bir ulu
sun onurunu ve gururunu yücelten kişi
lerin ödüllendirilmesi güzel bir şeydir. An
cak, onlara madalya vermeden önce, bu 
alanlarda madalya almaya hak kazanacak 
yurttaşlarımızın sayısının artırılması, çok 
sayıda olması konusunda devlet olarak, 
millet olarak yapacağımız girişimler, her
halde, böyle bir madalya ihdası için çıka
racağımız kanundan daha önemli veya en 
az onun kadar önem taşımaktadır. 

Türk vatandaşlarının kültür-sanat, 
edebiyat, bilim, teknoloji ve spor alanla
rında uluslararası düzeyde basan kazana
bilmeleri için, her şeyden önce bu ülkede 
özgür düşüncenin, her şeyden önce bu ül
kede özgür bilimin altyapısının oluşturul
ması lazım. Biz, ta Osmanlı İmparator
luğundan beri, kültür-sanat, edebiyat ye 
fikir adamlanmızın değerini layıkıyla bil
meyen bir toplum olarak yaşayıp geliyo
ruz. Yanlış hatırlamıyorsam, Şair Eşref
in bu konuda bir beyiti de vardır ve 

"Kahr ile nefy ile ömür geçer, 
Bizde şair olanın hali budur" der. 
Değerli arkadaşlanm, o nedenle biz, 

her şeyden önce özgür düşünceye saygı 
göstermeyi, her şeyden önce hapishanele
rimizi fikir suçlulanyla doldurmamayı öğ
renmek zorundayız. Biz, her şeyden ön
ce, uluslararası alanda şöhret olmuş, dün
ya çapında başarılar kazanmış edebiyat 
adamlarımızı, sinema adamlarımızı, mü
zik sanatçılanmızı yurttaşlıktan çıkarmayı 
marifet saymamayı öğrenmek zorundayız. 
insanların," suçlarıyla, sanatlarının değe
rini birbirlerine karıştırmamak zorunda
yız. Bu bakımdan, sansür yasalanndaki 
kısıtlamaları çoğaltarak, 20 nci yüzyılın 
bitmesine 11 yıl kala hâlâ kaset yasakla
yarak, konser yasaklayarak, fikir suçların

dan dolayı insanlan mahkûm ederek, on
lara 100 sene, 200 sene, 300 sene ceza ve
rerek, vatandaşlığa tekrar kabulünü iste
yen yurttaşlanmızı hâlâ vatandaşlığa al
mamakta direnerek bir yere varamayız. 13 
yaşındaki çocuklan komünistlikle suçlaya
rak, fikirlerinden dolayı o yaştaki insan
lan mahkûm etmeye çalışarak biz, özgür 
düşünce ortamı yaratmadan ne kültürde, 
ne sanatta ne edebiyatta dünya çapında 
basanlar kazanamayız, kazanma hayalle
rinin peşinden de daha uzun yıllar koşar 
gideriz. 

Eğer, YÖK uygulamalan altında 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunuyla, üni
versitelerimizden bilimsel özgürlüğü ve 
özerkliği yok edersek, bilim adamlanmı-
zı görüşlerinden dolayı mahkûm edersek, 
üniversitelerden uzaklaştırmak, bilim ve 
teknoloji alanlannda da daha Avrupa Top
luluğunun çok gerisinde kalmanın hüznü
nü yaşar gideriz. 

Sporda altyapı çalışmalannda eksik 
kalırsak, yabancı sporcu ithal etmek sure
tiyle ancak birtakım başanlan elde etmek 
mecburiyetinde kalırsak, spor alanında da 
biz çok gerilerde kalınz. 

SUDİ TÜREL (İstanbul) — Bütün 
dünya böyle. 

CEMAL SEYMEN (Devamla) — 
Sayın milletvekilim, bütün dünya böyle 
olabilir, ama biz isteriz ki, Türk takımla
rının isimleri sayılırken, acaba o takımla-
nri bir Yugoslav takımı mı, Romen takı
mı mı veya Türk takımı mı olduğu konu
sunda tereddüt uyanmasın. 

SUDİ TÜREL (İstanbul) — Akşam 
uyandı mı? 

CEMAL SEYMEN (Devamla) — 
Biz isteriz ki, bütün sporcularımız dünya 
çapında basan kazansın, diğer dünya mil
letlerinin takımlannda bizim sporcuları
mızın kazandığı başarılarla övünebilelim. 

Benim bunları söylemekteki amacım 
şu: Biz, sporda altyapımızı geliştirmek zo-
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rundayız. Demin diğer konuşmacı değer
li milletvekili arkadaşlarımın da belirttiği 
gibi, sporda üzerimize düşene gerekli öne
mi verdiğimiz konusunda vicdanen rahat 
değiliz. Bir olimpiyat şampiyonunun kaç 
yılda, ne şartlarda, ne koşullarda, hangi 
özenle, hangi ihtimamla yetiştiğini herhal
de hepimiz de bilmek durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, böyle 
bir madalya ihdas ederken, bu Ödülü ka
zanacak insanlarımızı, sadece madalyala-
nyla övünen; ama, İstiklâl Savaşı gazile
rimiz gibi, açlığa mahkûm ettiğimiz insan
lar olmak durumundan da çıkarmalıyız. 
Yanlış bilmiyorsam, İstiklâl Madalyası 
verdiğimiz 150 binden fazla ulusal kahra
manımızdan bugün 4 500 civarında kişi 
hayatta kalmıştır. Bu konuda da verdiği
miz bir kanun teklifi var; ancak, bu ka
nun teklifi de komisyonların, gündemin
de şıra beklemektedir. Umarım, yaklaşık 
4 500' ü hayatta kalan ulusal kahramanı
mıza Allah uzun ömür verir de, o yasa tek
lifi kanunlaşana kadar kendilerinin ömür
leri iktifa eder. Bugün bunların hepsini 27 
bin lira aylıkla açlığa mahkûm etmişiz, di
lenmeye mahkûm etmişiz. İstiklâl Madal
yalarını satmak zorunda bırakmışız. Bun
lar, hepimizin yüreklerini dağlayan, hepi
mizin yüreklerini yaralayan hususlardır. 
Sonra, dosta düşmana, özgürlük ve ba
ğımsızlık savaşçılannı dilenmeye, limon 
satmaya, abonman bileti satmaya mah
kûm eden bir ulusun, özgürlüğe ve bağım
sızlığa hakkı olmadığını düşündürürüz. O 
bakımdan, bütün bu yasaları çıkarırken, 
o madalyaları hak eden insanların başla
rı dik, onurla, gururla, kimseye muhtaç ol
madan yaşamalarını da temin etmek zo
rundayız.. 

Yasanın geneli üzerindeki bu görüş
lerimi arz etmeye çalıştıktan sonra, mad
delerde de tekrar söz alıp huzurunuzu iş
gal etmemek için birkaç düşüncemi daha 
söylemek istiyorum. 

Yasanın 1 inci maddesindeki 
"platform" kelimesi yerine Türkçe bir ke
lime bulmak, belki "düzeyde" kelimesi
ni kullanmak daha doğru olacaktır. 

Yasanın 2 nci maddesinin (a) fıkrası
nın başına "Cumhuriyet Büyük Şeref 
Madalyası" başlığının eklenmesi gerek
mektedir. (b) ve (c) fıkralarının başlığı var
dır, (a) fıkrasının başlığı yoktur. 

Ayrıca, 2 nci maddede, Nobel Ödü
lü seviyesinde önemli ve manevî değeri bu
lunan süper nitelikli bir basan kazanma 
hali dile getiriliyor. 

Sayın milletvekilleri, Nobel Ödülü, 
hepinizin de bildiği gibi, sadece fizik, kim
ya, tıp -o da özellikle fizyoloji dalı- edebi
yat ve barış alanlarına inhisar etmektedir. 
Halbuki, biz burada "Kültür-sanat, bilim 
ve teknoloji*' derken, daha geniş bir kap
samda düşünmek zorundayız. "Nobel 
Ödülü seviyesinde" diye bir düzey getir
mek, belki başarının yüksekliğini belirt
mek bakımından bir ölçü olabilir; ama, 
alanımızı kısıtladığını düşünüyorum. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Önergeyle düzelecek o; 
haklısınız. 

CEMAL SEYMEN (Devamla) — 
Sayın Bakanım, ben de bir önerge hazır
lamıştım. 

İkinci olarak, (b) fıkrasında, "Oskar 
Ödülü seviyesinde bir önemi ve manevî 
değeri olan başarıdan" bahsediliyor. Yi
ne hepinizin bildiği gibi, Oskar Ödülleri, 
sadece sinema alanında dağıtılan bir ödül
dür. Halbuki biz, Cumhuriyet Şeref Ma-* 
dalyasını, sadece sinema alanında değil, 
demin de saydığımız gibi, kültür-sanat, 
edebiyat, bilim, teknoloji ve spor alanın
daki büyük basanları ödüllendirmek için 
dağıtacağız. O bakımdan, bu konularda
ki önergelerimizin desteklenmesini diliyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, 2 nci 
maddede, bu madalyaları hak edenler 
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sadece büyükler kategorisiyle sınırlandı
rılmıştır. Halbuki, tasarının genel gerek
çesinde, tasarının amacının, bu alanlarda
ki değerlerimizin ortaya çıkması ve bun
ların teşvik edilmesinin sağlanması oldu
ğu ifade ediliyor. O halde, niçin sadece bü
yükler kategorisiyle sınırlıyoruz ve sade
ce spor dallan olarak düşünüyoruz bu ba-
şanlan?.. Halbuki, bilimde, teknolojide, 
sanatta, sporda, edebiyatta, pekala, bü
yükler kategorisinde olmayan gençlerin de 
çok önemli ve dünya çapında başanlan 
olabilir ve temenni edilir. Özendirme 
amacına uygun olmak bakımından, "bü
yükler kategorisi" ibaresinin de çıkanlma-
sı gerekmektedir. e 

Aynca, tasannm Millî Şeref Madal
yasının verilme şeklini düzenleyen 3 ün
cü maddesinin son fıkrasında aynen şöy
le denilmektedir: "Düzenlenen bir tören
le, hak kazanana, hak kazananın hayatta 
olmaması halinde en büyüklerinden baş
lamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız 
çocuklarına; çocukları yoksa babasına, o 
da yoksa annesine, annesi yoksa eşine ve
rilir." 

Yine, Millî Şeref Madalyasının inti
kalini düzenleyen 4 üncü maddede, "Millî 
Şeref Madalyaları, hak edenlerin ölmele
ri halinde kendileri tarafından mirasçıla
rından birine bırakılmamış ise, en büyük
lerinden başlamak üzere erkek çocukları
na, yoksa kız çocuklarına, çocukları yok
sa babasına, o da yoksa annesine, annesi 
yoksa eşine, eşinin de yokluğu halinde Me
denî Kanun hükümlerine göre kanunî mi
rasçılarına intikal eder" hükmü getiril
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu sıralama çağ
daş bir sıralama değildir; bu sıralama uy
gar bir sıralama değildir. Bu sıralamada, in
sanın en yakın hayat arkadaşı olan eşi en 
son sıraya bırakılmıştır. Bu sıralama, ne 
Medenî Kanundaki miras hukuku sırala
masına uygundur, ne de bu sıralama çağ

daş aile düzeni yaklaşımına uygundur. Her
halde, miras sıralamasında -miras hukuku
muzda da öyledir- her şeyden önce eşi, son
ra erkek çocuklan, sonra kız çocuklan, on
lar yoksa babası, o yoksa annesi gelir. O ne
denle, bu sıralamanın Medenî Kanundaki 
miras hukuku hükümlerine göre düzenlen
mesini içeren bir önergeyi de hazırlamış bu
lunuyoruz ve kabulünü temenni ediyoruz. 

lasanmn "Millî Şeref Madalyasının 
Geri Alınması" başlıklı 6 ncı maddesin
de, "Devletin şahsiyetine karşı işlenen cü
rümlerden dolayı hüküm giyenlerin mah
keme kararı ile madalyalannın geri alın
masına hükmolunur" denilmektedir. Bu 
hükmün, kesin hüküm niteliğinde olması 
gerekir. Maddenin böyle düzenlenmesi 
daha uygun olacaktır. Ayrıca, mahkeme 
kararıyla madalyalar geri alınır derken, 
madalyanın- geri alınmasına hükmedecek 
mahkemenin hangi mahkeme olduğu, yet
ki tartışmasına yol açacaktır. Herhalde, 
hükmü veren mahkemenin bu karan ver
mesi gerekeceği yolunda da, yasa madde
sinde olmasa bile, yönetmelikte açıklayıcı 
bir düzenleme yapılmasında fayda vardır. 

Değerli milletvekilleri, tasan gerek
çesinde, geçici maddeler düzenlenirken 
hangi anlayışla düzenlendiğinden bahso-
lunurken "idarede bütünlük, istikrar, de
vamlılık ilkelerinin gereği çerçevesinde, 
Devletin, hakkaniyet, adalet, eşitlik doğ
rultusunda, dünü bugünle birleştirerek, 
geleceğe ümit ve güven ortamı hazırlaması 
da sağlanmıştır" denmektedir. 

Millî Haltercimiz Naim Süleyma-
nöğlu, Seul Olimpiyatlannda kazandığı 
başarılarla, gerçekten, Cumhuriyet Büyük 
Şeref Madalyası almayı hak etmiş bir spor-
cumuzdur. Rahmetli Yaşar Doğu da, millî 
güreşçimiz olarak 1948 Londra Olimpi
yatlannda ve 1951 Helsinki Dünya Şampi
yonasında güreş dalında şampiyon olarak, 
gerçekten, Cumhuriyet Büyük Şeref Ma-
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dalyasını çoktan hak etmiş bir. millî spor-
cumuzdur. Ancak, devletin, hakkaniyet, 
adalet ve eşitlik prensiplerinden bahseder
ken, bu hususta acaba bir haksızlık mı ya
pıyorum düşüncesini, şu tarihsel gerçek 
karşısında taşıdığımı ifade etmeliyim: 

Rahmetli Yaşar Doğu gibi, 1948 
Londra Olimpiyatlarında ve 1951 Helsinki 
Dünya Şampiyonasında altın madalya ka
zanmış iki güreşçimiz daha vardır. Bun
lardan birisi Nasuh Akar, diğeri Celâl 
Atik'tir. Şimdi, Yaşar Doğu, gerçekten, 
Türk güreşinin bir simgesi haline gelmiş
tir; ama, aynı başarıyı aynı olimpiyatlar
da ve aynı dünya şampiyonasında kaza
nan iki güreşçimizin hakkını yemiş olmu
yor muyuz, bir alt düzeydeki madalya ile 
onları taltif etmek isterken, diye vicdanen 
bir rahatsızlık duyduğumu da belirtmek 
isterim. 

Ayrıca, sadece bir dünya, bir olimpi
yat şampiyonasında değil; 1956 ve 1960 
yıllarında yapılan olimpiyatlarda; bununla 
birlikte, 1954, 1957, 1959*Dünva Serbest 
Güreş Şampiyonasında milletimize altın 
madalya kazandırmış bir güreşçimiz da
ha var; Mustafa Dağıstanlı; ona haksızlık 
yapıyor muyuz diye, vicdanen bir rahat
sızlık hissediyorum. 

Bu maddeler düzenlenirken, bir yan
dan millî gururumuzu yüceltip Türk Dev
letinin kadirşinaslığını sergilemek isterken, 
diğer yandan, Türk Devletinin bir haksız
lığa düşmemesine de özen göstermek bi
zim görevimiz olmalıdır diye düşünüyo
rum. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — O imkân açık. 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — 
Ancak, Sayın Bakanım, o imkân Cumhu
riyet Büyük Şeref Madalyası bakımından 
değil, Cumhuriyet Şeref Madalyası bakı
mından açık. Rahmetli Yaşar Doğu'ya ge
çici madde ile Cumhuriyet Büyük Şeref 
Madalyası verilirken, madde içerisinde, 

"1948 Londra Olimpiyatlarında ve 1951 
Helsinki Dünya Şampiyonasında güreş da
lında şampiyon olarak altın madalya alan 
ve Türkün gücünün ve kuvvetinin sembo
lü haline gelmiş bulıman" diye bir metin 
yazılıyor ise, aynı olimpiyatta ve aynı dün
ya şampiyonasında aynı altın madalyala
rı almış diğer iki güreşçinin hakkı yeniyor 
mu diye bir vicdanî rahatsızlık içinde ol
duğumu arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
genel olarak olumlu bulduğumuz Millî Şe
ref Madalyası Hakkında Kanun Tasarısı
na, bu düzeltmeler yapıldığı takdirde, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak 
olumlu oy vereceğimizi arz ederken, son 
olarak da, sadece madalya vermekle kal
mayıp, bu kişileri aynca maaşa bağlaya
rak, onları, madalyalarını satmak gibi bir 
mecburiyete düşürmeyecek bir hayata ka
vuşturmak için gerekli madde düzenleme-
sinin yapılmasının da gerektiğini arz et
mek istiyorum. Bu vesileyle, en kısa za
manda, İstiklâl Savaşı gazilerimizin 27 bin 
lira aylık alarak içinde bulundukları ayıp
tan, Kore gazilerimizin geçim sıkıntısı 
içinde sürdürdükleri yaşamın ayıbından 
süratle kurtarılmaları için gereken düzen
lemelerin yapılmasını gönülden temenni 
ediyorum. 

Yüce Heyetinizi en derin saygıyla se
lamlıyorum. (SHP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Seymen. 

Efendim, tasarının tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bu itibarla, maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
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Millî Şeref Madalyası Hakkında Kanun 
Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 
kültür-sanat, edebiyat, bilim, teknoloji ve 
spor alanlarında dünya çapında üstün ba
san göstererek Türkiye'nin ve Türk Mil
letinin uluslararası platformda tanıtılma
sını, millî onur ve gururumuzun yüceltil
mesini sağlayan Türk ve yabancı gerçek 
ve tüzelkişilere millî şeref madalyası ver
mektir. 

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

Madde hakkında verilmiş bir öner
ge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Millî Şeref Ma
dalyası Hakkında Kanun, tasarısının 1 in
ci maddesinde yer alan "platformda*' ke
limesinin "düzeyde" olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Enis Tütüncü 
lekirdağ 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ M. KEMAL KAR
HAN (İzmir) — Komisyon olarak nisa
bımız yok .efendim, bu sebeple katılamı
yoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ 
AKYOL (İstanbul) — Takdir Yüce Genel 
Kurulun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi, kabul edilen değişik
likle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 1 inci madde ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Millî Şeref Madalyası Çeşitleri 

MADDE 2. — Millî Şeref Madalya
sı çeşitleri ye kimlere verileceği aşağıda 
gösterilmiştir: 

a) Kültür-sanat, edebiyat, bilim ve 
teknoloji alanlarında Nobel ödülü seviye
sinde önemi ve manevî değeri bulunan sü
per nitelikte bir başarı kazanarak, spor 
alanında ise Olimpiyat oyunları ve dünya 
şampiyonalarında, olimpik dallarda ve bü
yükler kategorisinde süper nitelikte rekor 
kırmak veya bu nitelikte şampiyon olmak 
suretiyle altın madalya alarak; Ülkemizin 
ve Milletimizin uluslararası platformda ta
nıtılmasını, millî onur ve gururumuzun 
yüceltilmesini sağlayan Türk gerçek ve tü
zelkişilere verilen madalyadır. 

b) Cumhuriyet Şeref Madalyası: 
Kültür-sanat, edebiyat, bilim ve tek

noloji alanlarında Oskar ödülü seviyesin
de önemi ve manevî değeri bulunan bir 
başarı kazanarak; spor alanında ise olim
piyat oyunları ve dünya şampiyonaların
da, olimpik dallarda ve büyükler katego
risinde ferdî veya takım halinde şampiyon 
olmak suretiyle altın madalya alarak, Ül
kemizin ve Milletimizin uluslararası plat
formda tanıtılmasını ve millî onur ve gu
rurumuzun yüceltilmesini sağlayan Türk 
gerçek ve tüzelkişilere verilen madalyadır. 

c) Türkiye Cumhuriyeti Şeref Madal
yası: 

Kültür-sanat, edebiyat, bilim, tekno
loji ve spor alanlarında üstün seviyedeki 
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çalışmalan, başarılan ve hizmetleriyle 
Türkiye'nin ve Türk Milletinin, uluslara
rası platformda tanıtılmasını ve millî onur 
ve gururumuzun yüceltilmesini sağlayan 
yabancı gerçek ve tüzelkişilere verilen ma
dalyadır. 

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

Verilmiş önergeler var; geliş sırasına 
göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 135 Sıra Sayılı 
Tasarının 2 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

-Mustafa Demir 
Şanlıurfa 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Kayseri 

Abdulmecit Yağan 
Kayseri 

Hasan Tannöver 
Gaziantep 
Sait Ekinci 

Burdur 
Ömer Okan Çağlar 

Aydın 
Millî Şeref Madalyası Çeşitleri 
MADDE 2. — Millî Şeref madalyası 

çeşitleri ve kimlere verileceği aşağıda gös
terilmiştir: / 

a) Cumhuriyet Büyük Şeref Madal
yası: 

Kültür-sanat, edebiyat, bilim ve tek
noloji alanlarında üstün değeri bulunan 
süper nitelikte bir başarı kazanarak, spor 
alanında ise olimpiyat oyunları ve olimpik 
dallarda büyükler kategorisinde süper ni

telikte rekor kırmak suretiyle altın madal
ya alarak; ülkemizin ve milletimizin ulus
lararası platformda tanıtılmasını, millî 
onur ve gururumuzun yüceltilmesini sağ
layan Türk gerçek ve tüzelkişilere verilen 
madalyadır. 

b) Cumhuriyet Şeref Madalyası: 
Kültür-sanat, edebiyat, bilim ve tek

noloji alanlarında üstün değeri bulunan 
bir başarı kazanarak; spor alanında ise 
olimpiyat oyunları ve dünya şampiyona
larında, olimpik dallarda ve büyükler ka
tegorisinde ferdî veya takım halinde şa
mpiyon olmak suretiyle altın madalya ala
rak, ülkemizin ve milletimizin uluslararası 
düzeyde tanıtılmasını ve millî onur ve gu
rurumuzun yüceltilmesini sağlayan Türk 
gerçek ve tüzelkişilere verilen madalyadır. 

c) Türkiye Cumhuriyeti Şeref Madal
yası: 

Kültür-sanat, edebiyat, bilim, tekno
loji ve spor alanlarında üstün seviyedeki 
çalışmalan, başarıları ve hizmetleriyle 
Türkiye'nin ve Türk Milletinin uluslara
rası düzeyde tanıtılmasını ve millî onur ve 
gururumuzun yüceltilmesini sağlayan ya
bancı gerçek ve tüzelkişilere verilen ma
dalyadır. 

BAŞKAN — Efendim, 1 inci mad
dede, "uluslararası platformda" tabirini 
Yüce Heyet değiştirerek "Uluslararası 
düzeyde" şekline getirdi. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — O şekilde tashih edelim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Önergenizi o şekilde 
tashih etmemize müsaade ediyorsunuz... 
Yüce Meclisin bilgisi olsun. 

ikinci önergeyi okutacağım. 
Yalnız, size dağıtılan metinlerde bir 

baskı hatası var zannediyorum. Bizde "a) 
Cumhuriyet Büyük Şeref Madalyası" şek
linde tashih edilmiş şekli var. 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Siz
de varsa mesele yok efendim. 
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BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Millî Şeref Ma
dalyası Hakkında Kanun" tasarısının 2 
nci maddesinin (a) fıkrasının başına 
"Cumhuriyet Büyük Şeref Madalyası" 
başlığının eklenmesini (b) fıkrasında yer 
alan "Oscar ödülü seviyesinde" ibaresi
nin çıkarılarak yerine "Ödül alacak 
seviyede" ibaresinin konulmasını, ayrıca 
"...ve büyükler kategorisinde" ibaresinin 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Cemal Seymen 

Nevşehir 
Mehmet Fuat Erçetin 

Edirne 
Erdal Kalkan 

Edirne 
İrfan Gürpınar 

Kırklareli 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
Neccar Türkcan 

İzmir 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
BAŞKAN — Bu duruma göre, Sayın 

Onu rai Şeref Bozkurt ve arkadaşlarının 
önergesini okutup işleme koyacağım. 

Buyurun okuyun: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 135 sıra sayılı ta
sarının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

ve arkadaşları 
Millî Şeref Madalyası Çeşitleri 
MADDE 2. — Millî şeref madalyası 

çeşitleri ve kimlere verileceği aşağıda gös
terilmiştir: 

a) Cumhuriyet Büyük Şeref Madal
yası: 

Kültür-sanat, edebiyat, bilim ve tek
noloji alanlarında üstün değeri bulunan 
süper nitelikte bir başarı kazanarak, spor 
alanında ise olimpiyat oyunlan ve olimpik 
dallarda ve büyükler kategorisinde süper 
nitelikte rekor kırmak suretiyle altın ma
dalya alarak; ülkemizin ve milletimizin 
uluslararası düzeyde tanıtılmasını ve mil
lî onur ve gururumuzun yüceltilmesieni 
sağlayan Türk gerçek ve tüzelkişilere ve
rilen madalyalar. 

b) Cumhuriyet Şeref Madalyası: 
Kültür-sanat, edebiyat, bilim ve tek

noloji alanlarında üstün değeri bulunan 
bir başarı kazanarak; spor alanında ise 
olimpiyat oyunları ve dünya şampiyona
larında, olimpik dallarda ve büyükler ka
tegorisinde ferdî veya takım halinde şam
piyon olmak suretiyle altın madalya ala
rak, ülkemizin ve milletimizin uluslararası 
düzeyde tanıtılmasını ve millî onur ve gu
rurumuzun yüceltilmesini sağlayan Türk 
gerçek ve tüzelkişilere verilen madalyadır. 

c) Türkiye Cumhuriyeti Şeref Madal
yası: 

Kültür-sanat, edebiyat, bilim ve tek
noloji ve spor alanlarında üstün seviyedeki 
çalışmaları, başarılan ve hizmetleri ile 
Türkiye'nin ve Türk Milletinin, uluslara
rası düzeyde tanıtılmasını ve millî onur ve 
gururumuzun yüceltilmesini sağlayan ya
bancı gerçek ve tüzelkişilere verilen ma
dalyadır. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ M. KEMAL KAR
HAN (İzmir) — Nisabımız yok efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ 
AKYOL (İstanbul) — Takdir Genel Ku-
rulumuzundur efendim. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... (SHP sıraların
dan "Katılıyoruz efendim" sesleri) 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Katılıyor ve önergeleri
ni geri alıyorlar efendim. 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — 
Katılıyorum ve önergemi geri alıyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın Seymen, önergenizde bahset
tiğiniz "Cumhuriyet Büyük Şeref 
Madalyası" ibaresi metne ilave edilmiş
tir. Bunun dışında, "Nobel" ve "Oscar" 
tabirleri çıkarılmış, "üstün başarı" tabi
ri metne ilave edilmiştir. Ayrıca, madde
nin (b) bendindeki, sadece "ve büyükler 
kategorisinde" ibaresinin çıkarılması iste
nilmektedir. 

Bu duruma göre, bu önergeyi geri 
alıyor musunuz, yoksa işlem yapalım mı? 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — 
Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşek
kür ederim. 

Önerge, Sayın Seymen ve arkadaşla
rına geri verilmiştir. 

Kabul edilen bu değişikliklerle birlik
te maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

Millî Şeref Madalyasının Verilme 
Şekli 

MADDE 3. — Cumhurbaşkanının 
veya Başbakanın teklifi ye Bakanlar Ku
rulunun kararı ile; 

a) Cumhuriyet Büyük Şeref Madal
yası, Cumhurbaşkanı tarafından, 

b) Cumhuriyet Şeref Madalyası ile 
T.C. Şeref Madalyası Başbakan tara
fından, 

Düzenlenen bir törenle, hak kazana
na, hak kazananın hayatta olmaması ha
linde en büyüklerinden başlamak üzere 

erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına; 
çocuklan yoksa babasına, o da yoksa an
nesine, annesi yoksa eşine verilir. 

BAŞKAN — Efendim, 3 üncü mad
de üzerinde söz isteyen olmamıştır, ancak, 
önergeler vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Millî Şeref Ma
dalyası Hakkında Kanun" tasarısının 3 
üncü maddesinin son cümlesinin aşağıda
ki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Cemal Seymen 

Nevşehir 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
Mehmet Fuat Erçetin 

Edirne 
İrfan Gürpınar 

Kırklareli 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 

"Düzenlenen bir törenle, hak kaza
nana, hak kazananın hayatta olmaması 
halinde eşine, eşi ölmüş veya başkasıyla 
evlenmiş ise en büyüklerinden başlamak 
üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuk
larına, çocuklan yoksa babasına o da yok
sa annesine, annesi yoksa kanunî miras
çılarına verilir." 

BAŞKAN — Sayın Cemal Seymen 
ve arkadaşlarının önergesi Komisyon ve 
Hükümet tarafından anlaşılabildi mi 
efendim? 

Sayın Bakan?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ 
AKYOL (İstanbul) — Buyurun Sayın 
Başkan. l 

BAŞKAN — Sayın Seymen'in öner
gesinde, "Önce eşine verilir, eğer eşi yok, 
bir başkasıyla evlenmişse o takdirde en bü-
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yük erkek çocuğuna veya sırasıyla diğer 
çocuklarına, eğer bunlar da yoksa o tak
dirde kanunî mirasçılarına verilir" denil
mektedir. 

İsterseniz önergeyi tekrar okutayım? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ 

AKYOL (İstanbul) — Lütfen... 
BAŞKAN — Peki efendim; bir daha 

okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Millî Şeref Ma
dalyası Hakkında Kanun" tasansınm 3 
üncü maddesinin son cümlesinin aşağıda
ki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Cemal Seymen 

Nevşehir 
ve arkadaşları 

"Düzenlenen bir törenle, hak kaza
nana, hak kazananın hayatta olmaması 
halinde eşine, eşi ölmüş veya başkasıyla 
evlenmiş ise, en büyüklerinden başlamak 
üzere, erkek çocuklarına, yoksa kız çocuk
larına, çocukları yoksa babasına, o da yok
sa annesine, annesi yoksa kanunî miras
çılarına verilir. 

BAŞKAN — Evet efendim, Komis
yon ve Hükümet katılıyorlar mı? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ M. KEMAL KAR
HAN (İzmir) — Nisabımız yoktur efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ 
AKYOL (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, önergeye Hükümet katıl

mış, Komisyon ise nisabı olmadığı için ka
tılamamıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

Millî Şeref Madalyasının İntikali 

MADDE 4. — Millî Şeref Madalya
ları hak edenlerin ölmeleri halinde kendi
leri tarafından mirasçılarından birine bı
rakılmamış ise, en büyüklerinden başla
mak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız ço
cuklarına, çocukları yoksa babasına, o da 
yoksa annesine,, annesi yoksa eşine, eşinin 
de yokluğu halinde Kanun Hükümlerine 
göre Kanunî mirasçılarına intikal eder. 

BAŞKAN — Efendim şimdi yeni bir 
durum doğdu. Biraz önce okuduğumuz 3 
madde muvacehesinde, madalyayı verir
ken evvela hak edene veriyoruz; eğer ken
dileri vefat etmişse, o takdirde sağ olan eşi
ne veriyoruz. Şimdi burada durum deği
şiyor. Bir çelişki doğdu; bu itibarla, kana
atimce bir önceki madde ile bunun ahenk 
içinde olması lazımdır. 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — 
Önergemiz var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge varsa oldu... 
Bir önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 4 üncü 
maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve- teklif ederiz. Saygılarımız
la. 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Erdal Kalkan 
Edirne 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 
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Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

MADDE 4. — Millî şeref madalya
ları hak edenlerin ölmeleri halinde kendi
leri tarafından mirasçılarından birine bı
rakılmamış ise, varsa eşine, eşi ölmüş ve
ya başkası ile evlenmiş ise en büyüklerin
den başlamak üzere erkek çocuklarına, 
yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa ba
basına, o da yoksa annesine, annesi de 
yoksa Medenî Kanun hükümlerine göre 
kanunî mirasçılarına intikal eder. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ M. KEMAL KAR
HAN (İzmir) — Nisabımız yok efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ 
AKYOL (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyonun ekseriyeti 
olmadığı için katılamıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Kabul edilen önerge de nazarı itiba
ra alınmak suretiyle, 4 üncü maddeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... 4 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 

Tescil ve Terkin 
MADDE 5. — Hak kazananlara ve

rilen veya geri alman madalyaların Baş
bakanlık Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğünce kayıtları tutulur ve bu Ge
nel Müdürlükçe tescil veya terkini yapı
lır. 

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

Önerge veren?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

Millî Şeref Madalyasının Geri Alın
ması 

MADDE 6. — Devletin şahsiyetine 
karşı işlenen cürümlerden dolayı hüküm 
giyenlerin mahkeme kararı ile madalya
larının geri alınmasına hükmolunur. 

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

Verilmiş bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı 
maddesinin "kesin hüküm" şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Neccar Türkcan 
İzmir 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve 
Hükümet önergeye katılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ M. KEMAL KAR
HAN (İzmir) — Nisabımız yok Sayın 
Başkan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ 
AKYOL (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
"Hükme", "kesin" ilavesi oluyor de

ğil mi Sayın Seymen? 
CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — 

Evet, "kesin hüküm" oluyor. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ 

AKYOL (İstanbul) — Evet, evet... 
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BAŞKAN — Yani, " h ü k ü m 
giyenlerin" yerine "kesin hüküm 
giyenlerin" olarak değiştiriliyor, değil mi? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ M. KEMAL KAR
HAN (İzmir) — Bidayet mahkemesinde 
mahkûm olursa alınmasın da, kesinleşsin 
ondan sonra değil mi? 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda, 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

Millî Şeref Madalyasının Zayii 

MADDE 7. — Mülî Şeref Madalya
sı sahiplerinden madalyası herhangi bir 
sebeple zayi olanlar durumu en kısa za
manda tescil eden makama bildirmek zo
rundadırlar. 

Madalyanın zayiinden kusursuz ol
dukları yetkili makamca belirlenenlere 
Başbakanlıkça bedeli mukabilinde tören 
yapılmaksızın ve bir defaya mahsus olmak 
üzere madalya tekrar verilir. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde 
kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 

Giderlerin Karşılanması 

MADDE 8. — Mülî Şeref Madalya
sı ile ilgili her türlü giderler Başbakanlık 
bütçesinden karşılanır. 

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

Madde üzerinde bir önerge vardır, 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Millî Şeref Ma
dalyası Hakkında Kanun" tasarısında 

I. — 8 inci madde yerine aşağıdaki 
maddenin kabul edilmesini, 

Madde 8. — Bu kanun kapsamında
ki madalyalardan herhangi birisini alma
ya hak kazananlara en yüksek devlet me
muru maaşı (ek gösterge ve sosyal yardım
lar dahil) düzeyinde aylık gelir sağlanır. 

Madalya sahiplerinin ölümleri halin
de hak ettikleri gelir, geride kalan dul eş, 
çocuk, ana ve babaya da 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nu ilkeleri göz önüne alınarak verilir. 

II. — 8 inci maddeden sonraki diğer 
madde numaralarının yukarıdaki madde
ye göre değiştirilmesi. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Sedat Doğan 
Adana 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ M. KEMAL KAR
HAN (İzmir) — Nisabımız yok efendim; 
katılamıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ 
AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan bu 
önergenin ayrı bir özelliği var; çünkü, ak
çalıdır. Prosedürü gereğince, gerekli işlem
lerin yapılması gerekir. Ayrıca, Sayın Tü
tüncü'nün bu konuda bir kanun teklifi 
var. Bu kanun teklifine Millî Eğitim Ba-
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kanlığından henüz görüş de gelmemiştir. 
Arz ettiğim gibi, akçalıdır; yeri burası de
ğildir; katılmıyoruz. 

Arz ederim. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — 

Akçalı değildir efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — 

Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bu konuda'mı söz isti

yorsunuz efendim. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — 

Önerge lehinde efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika müsaade 

edin Sayın Tütüncü. 
Değerli arkadaşlar, Sayın Fuat Ata-

lay ve arkadaşlarının bu teklifi, birkaç hu
susu öneriyor, ama incelendiğinde yepye
ni bir madde teklifi niteliğinde. Esasen, 
önergenin, baş tarafında da "8 inci mad
de yerine aşağıdaki maddenin kabul 
edilmesi'' diyor ve sonunda da 8 inci mad
deden sonraki diğer madde numaraları
nın da, bu kabul edildiği takdirde bu şe
kilde teselsül ettirilmesini istiyor. 

Bu durumda, uygulama şu: Komis
yona soruyoruz; yeterli sayıda üyesi bulu
nur ve önergeye katılırsa bunu işleme ko
yabiliyoruz. Mevcut uygulamamız bugü
ne kadar bu istikamette. Aksi halde bu 
öneriyi Başkanlık olarak işleme koyamı
yoruz. 

Şu anda bizim gördüğümüz, Komis
yonun yeterli sayısı yok. 

Katılabiliyor musunuz efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ M. KEMAL KAR
HAN (İzmir) — Maalesef efendim... 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ M. KEMAL KAR
HAN (İzmir) — Yalnız, akçalı olduğu 
için, konu, Bütçe Komisyonunun da ko
nusu aynı zamanda. 

BAŞKAN — O ayrı bir konu tabiî. 

Buradaki uygulama şu ve evvelce de ol
muş: Okunan önerge ile ilgili değiştiril
mek istenen madde, komisyona havale 
edilen ve komisyonda görüşülen tasanda 
bulunmamaktadır ve yeni bir kanun tek
lifi mahiyetindedir. Esasen, bu önergeyi iş
leme koymak mümkün değildir; ancak, 
yerleşen uygulamalara göre, komisyon bu 
önergeye yeterli sayıdaki üyesiyle katılır
sa, üzerinde yeni bir madde gibi görüşme 
açılabilir. Şayet, komisyon önergeye katıl
mazsa veya yeter sayıda üyesi hazır bulu
namazsa, o zaman, önergeyi işleme koy
mak mümkün değildir. Bu itibarla, bu 
önergeyi işleme koyamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
Bu duruma göre, okunmuş bulunan 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde 
kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 

Yasak Tasarruflar 

MADDE 9. — Bu Kanuna göre ve
rilmiş bulunan madalyalar hak edenlerce 
satılamaz, devredilemez, bağışlanamaz 
veya şekli değiştirilemez. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerin
de söz isteyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... 9 uncu mad
de kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 

Cezaî Müeyyideler 
MADDE 10. — Bu Kanunun 9 un

cu maddesindttKPhükümlere aykırı hare
ket edenler, bir aydan altı aya kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. \bk. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 



T.B.M.M. B : 77 13 . 4 . 1989 O : 1 

11 inci maddeyi okutuyorum: 

Yönetmelik 
MADDE 11. — Millî Şeref Madalya

ları ebat, biçim ve özelliklerinin tespiti, na
sıl verileceği, bunların muhafaza ve taşın
masına ilişkin şekil ve esaslar Başbakan- -
lıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzen

lenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

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

bul edenler... Etmeyenler... 11 inci madde 
kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. — 1948 Lond

ra Olimpiyatlarında ve 1951 Helsinki 
Dünya Şampiyonasında güreş dalında 
şampiyon olarak altın madalya alan ve 
Türk'ün gücünün ve kuvvetinin sembolü 
haline gelmiş bulunan ve bu suretle ülke
mizin ve milletimizin uluslararası plat
formda tanıtılmasını ve* millî onur ve gu
rurumuzun yüceltilmesini sağlayan millî 
güreşçi "Yasar Doğu'ya Cumhuriyet Büyük 
Şeref Madalyası verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. \fok. 

Verilmiş bir önerge var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 135 sıra sayılı tek

lifin geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
Ali Eser 
Samsun 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

ibrahim Demir 
Antalya 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1948 Lond
ra Olimpiyatlarında ve 1951 Helsinki 
Dünya Şampiyonasında güreş dalında 
şampiyon olarak altın madalya alan ve 
Türk'ün gücünün ve kuvvetinin sembolü 
haline gelmiş bulunan ve bu suretle ülke
mizin ve milletimizin uluslararası plat
formda tanıtılmasını ve millî onur ve gu
rurumuzun yüceltilmesini sağlayan millî 
güreşçi Yaşar Doğu'ya ve dünya şampiyo
nalarında, Türk'ün adını aynı şekilde du
yuran Celal Atik, Mithat Bayrak, Gazan
fer Bilge, Mustafa Dağıstanlı ve bu du
rumda olan güreşçilere de Cumhuriyet 
Büyük Şeref Madalyası verilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ M. KEMAL KAR
HAN (İzmir) — Nisabımız yok efendim, 
katılamıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ 
AKYOL (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye, Ko
misyon, nisabı olmadığı için kaulamamak-
tadır, Hükümet katılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Burada da ' 'Platform'' kelimesi kul
lanılmıştır. Bu itibarla, daha önce yaptı
ğımız düzeltme doğrultusunda "Plat
form" kelimesinin yerine "Düzey" keli
mesini kullanacağız. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda, 
geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanu
nun yürürlüğe girmesinden önce, 1988 Se
ul Olimpiyatlarının, halter dalında, 6 dün
ya, 9 Olimpiyat rekoru kırarak altın ma
dalya almak suretiyle ülkemizin ve mil-
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letimizin uluslararası düzeyde tanıtılma
sını ve millî onur ve gururumuzun yücel
tilmesini sağlayan Millî Halterci Naim Sü-
leymanoğlu'na Cumhuriyet Büyük Şeref 
Madalyası verilir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üze
rinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge de yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. —Bu Kanun yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT 

(Ankara) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın 

Onural Şeref Bozkurt söz istemiştir. Bu
yurun. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Sayın Başkan, maruzatım kı
sadır, yerimden arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Hay hay, tabiî. 
Buyrun. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, madde üzerindeki görüşme 
kürsüden yapılır. 

Başkanlık Divanında da, Genel Ku
rulda da bir bahar yorgunluğu var. 

BAŞKAN — Var efendim. 

Sayın Bozkurt'un maruzatı kısaydı 
da, onun için yerinden alalım dedik. Yani 
hemen yüzümüze vurmayın Sayın 
Bayazıt! 

Buyurun Sayın Bozkurt. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Estağfurullah; ama, Meclis tavsıyor Sayın 
Başkanım. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Sayın Başkanım, Sayın Ba
yazıt'm tarizine hak vermemek mümkün 
değil; ama, bendeniz, maruzatım çok kı
sa olduğu için, izninize ve affınıza sığına
rak, oradan arz etmek istedim. Yoksa. 

hamdolsun, yorgunluk değil, bir cevvali-
yeti arkadaşlarınızda yakında görmeye 
başlayacaksınız efendim. (Gülüşmeler ve 
alkışlar) 

Sayın Başkanım, tasarının 12 nci 
maddesi, bu kanunun yayım tarihinde yü
rürlüğe gireceği hükmünü öngörmektedir. 
Ne var ki, yine kanunun ilgili maddele
rinde tasrih edilen evsafı haiz ve daha ev
velce bunu hak etmiş olan eşhasında de
ğerlendirilebilmesi açısından, yürürlük 
maddesinin eskiyi de kapsayacak şekilde 
değiştirilmesine ihtiyaç vardır. Eğer bu ha
liyle kalırsa, ancak, bu şartları bü tarih
ten sonra kazanacak olanlar için madal
ya verme konusu ortaya çıkacak, geçmiş
te bu evsafı kazanmış eşhasa bu imkân 
âdeta kapatılmış olacaktır. O itibarla, eğer 
Sayın Başkanlık bir iki dakika, bu konu
da bizi mazur görürlerse bunu hazırlaya
cağız. Geçmişte de bu evsafı haiz olarak, 
madalya almaya hak kazanmış eşhasın da 
istifadesini temin amacıyla, Hükümete 6 
aylık bir sürenin öngörülmesini ve ondan 
sonrası için de, kanunun, yine yürürlük 
tarihi itibariyle meriyete girmesini arz ve 
talep ediyoruz. Bu konudaki önergemizi 
de takdim edeceğiz efendim. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 

efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Yani, yürürlük tarihi 6 ay sonra mı olsun?.. 
Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
AYTEKİN KOTİL (İstanbul) — 

Galatasaraylı futbolculara da verelim. 

BAŞKAN — O kadar genişletenle
yiz; ama, Yüce Meclis verebilir; ben ka
rışmıyorum. Tabiî, takdir sizlerin. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ön
ce, bir konuyu açıklığa kavuşturmak isti
yorum: Biraz önce, Başkanlık Divanında 
ve Genel Kurulda bahar yorgunluğu var 
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derken, tabiî, Başkanlık Divanını divan 
olarak, Genel Kurulu da tüm Kurul ola
rak hedef almıştım; kişileri hedef almamış
tım. Yoksa, Sayın Onural Şeref Bozkurt 
arkadaşımızın enerjisini ve potansiyel 
enerjisini inkâr etmek mümkün değil. Dü
zeltiyorum. 

Sayın Başkan, yürürlük maddesi, 
bence, olduğu gibi kalmalıdır. Çünkü, ge
çici maddeler, bundan önce muayyen ba
şarıları göstermiş olan sporcularımıza, 
hangi madalyaların verileceğini düzenle
miştir. Bundan önceki, yani kanunun yü
rürlük tarihinden önceki dönemde, bu ka
bil, yani ismen tayin edilenler dışında, ka
nunun şümulüne girçbilecek bir başarı 
göstermiş olanlar varsa, doğal olarak, bu 
kanundan yararlanmayacaktır. Zaten, ka
nunun hikmeti vücudu bu. Bundan son
ra (yayımından sonra) o başarıyı kazanan
lar bundan yararlanacaktır. Eğer, bundan 
önceki dönemde madalya verilmesi gere
kenler mevcut olup da, geçici maddelere 
isimleri yazılmamış, unutulmuşsa, geçici 
maddelerle, onların madalya hakları ta
nınmalıdır. Yoksa, yürürlük süresini uzat
mak, Bakanlar Kuruluna 6 aylık bir süre 
tanımak gibi bir formül, bence geçerli de
ğildir. Bunu arz etmek istedim. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efen

dim. 
Sayın Bozkurt... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Takdim ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Hayır, bir şeyi vurgu
lamak istiyorum: Burada özel geçici mad
deler kondu, bu madalyalann kimlere ne 
zaman verileceği tasrih edildi. Kanaati
mizce, bunun yürürlükle alakası yok. Biz
zat o konuyu düzenleyen hususi madde 
konulmuş. Bu itibarla, Başkanlık olarak 
biz sizin gibi anlamıyoruz; ama, önerge
nizi verirseniz işleme de koyarız. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Sayın Başkanım, orada isti
fade eden eşhasın isimleri tespit edilmiş
tir. Hükümetin bu yolda araştırma yap
maya meyilli olduğu da tarafımızdan is
tihbar edilmiştir. O itibarla, bu yasadan 
başkaca eşhasın da istifadesine imkân sağ
lamak açısından, böyle bir önergenin ka
bulünde yarar görüyoruz. Müsaade buyu
runuz. 

BAŞKAN — Bir an önce verin, işle
me koyalım. Biz işleme koyarız, Yüce He
yet karar verir. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) 
— Yani, yeni bir madde mi geliyor? 

BAŞKAN — Hayır. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) 

— Yeni bir madde gelmesi lazım. 
BAŞKAN — Bir geçici madde mi ek

lemek istiyorsunuz bu önerge ile Sayın 
Bozkurt? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yürürlük maddesine 
geçtik; bu madde üzerinde müzakere 
ederken yapamazsınız bunu; mümkün de-
8ü. 

Bu duruma göre, bir geçici madde 
eklenmesine dair bu önergeyi, Başkanlık 
olarak işleme koymak mümkün değil; 
çünkü, yürürlük maddesine geçtik. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, sonra bir açıklama yapmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sa
yın Bayazıt. 

Bu sebeple, tasarının 12 nci maddesi
ni oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 13. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Madde üzerinde söz istiyorum Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun Saym Bayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Saym Başkan, bir noktayı açıklığa kavuş
turmak istiyorum. Biraz önce, benim iza
hatımda "Geçici madde" sözcükleri geç
ti ve bittabi, önerge geçici madde için ye
rildi. 

Ben, yürürlük maddesi görüşüldük
ten sonra, bir geçici madde önergesi ve
rilmesinin mümkün olmadığını bildiğim 
halde, "Geçici madde" demiş değilim. 
"Geçici madde önergesi verin" derken, 
"Kanunun bütün maddelerinin müzake
resi bitmediği aşamada geçici madde öner
gesi verin" dedim; yoksa, yürürlük mad
desinin görüşülmesine geçildiği zaman, 
geçici madde önergesi, verilmesi mümkün 
değildir. Bunlar zabıtlara geçti. Yarın, bu 
zabıtları inceleyenler benim beyanımda 
bir hukukî hata görmesinler diye söz al
dım. Bunu zabıtlara bu şekilde tescil etti
riyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Biz 

esasen zatı âlinizin o şekilde bir beyanın
dan söz etmedik. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ben söylemiştim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Bu duru
ma göre, tasarının 13 üncü maddesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler.,. Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Millî Şeref Madalyası Hakkındaki 
Kanun Tasarısının müzakereleri tamam
lanmıştır. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı 
kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 
(Alkışlar) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmastna Dair Antlaşmanın ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakktnda Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 

Bütçe komisyonları raporları (1/357) (S. Sayısı: 
142) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 üncü 
sırasındaki, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında YA-
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sına Dair Antlaşmanın ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada mı?.. 
Burada. 

Raporun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum: Raporun okunmasını 
kabul edenler.. Etmeyenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Da
ir Antlaşmanın ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarın 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriye
ti ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
da 3 Aralık 1985 tarihinde Vashington'da 
imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sına Dair Antlaşma"nın ve Eki Protoko
lün onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

(1) 142 S. Saydı Basmayan tutanağa eklidir. 
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MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylamaya 
tabidir. 

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

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 

4. —Avrupa Mimarî Mimstnm Korunman 
Sâdtşttıesim Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkmaa Kanun Tasarısı ve BaymdtrUk, imar, 
Ulafttrma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra-
pJan (1/362) (S. Sayısı: 147) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 üncü 
sırasındaki, Avrupa Mimarî Mirasının 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerindeler. 
Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylarınıza sunacağım: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 

(1) 147 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

Avrupa Mimarî Mirasının Korunması 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3 Ekim 1985 tarihin
de Granada'da imzalanmış olan "Avrupa 
Mimarî Mirasının Korunması Sözleşme
si" nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. \bk. 

Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

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

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum; Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Biraz önce görüşmeleri tamamlanan 
ve açık oylaması devam eden 142 Sıra Sa
yılı Kanun Tasansı için oyunu kullanma
yan var mı? ("Var, var" sesleri) 

Kupayı kürsü önüne bırakıyoruz; 
oyunu kullanmayan arkadaşlarımız kul
lanmaya devam edebilirler. 

Şimdi görüştüğümüz 147 sıra sayılı 
Avrupa Mimarî Mirasının Korunması 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı da 
açık oylamaya tabidir. 

Bu itibarla, kupaların sıralar arasın
da dolaştırılmak suretiyle oylamanın ya
pılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırıl
sın... 

(Oyların toplanılmasına başlandı) 

— 159 — 
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BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sı
rasında yer alan kanun tasarısına oyunu 
kullanmayan sayın üye?.. Yok. 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır; 
kupa kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN — 4 üncü sıradaki tasarı 

ile ilgili oy verme işlemi devam ediyor. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Belçika-Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında Ya-
ttnmlartn Rarşıkkk Taviki ve Korunması Anlasma-
strun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe ko-
misyonlan raporları (1/364) (S. Sayısı: 148) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 5 inci 
sırasındaki, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Belçika-Lüksemburg Ekonomik 
Birliği Arasında 'Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasan sının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet, yerlerinde-
ler. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Belçika-Lüksemburg Ekonomik Birliği 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 27 Ağustos 1986 tari
hinde Ankara'da imzalanan "Türkiye 

(1) 148 S. Sayılı Basmayanı tutanağa eklidir. 
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Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika-
Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
ması Anlaşması "nın onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

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

Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde 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... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Gündemin 4 üncü sırasında yer alan 
147 sıra sayılı tasarıya oyunu kullanma
yan arkadaşlarımız, lütfen oylarını kullan
sınlar... 

147 sıra sayılı tasarıya oy vermeyen 
sayın üye var mı? Yok 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır; 
kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN — 5 inci sıradaki, 148 sıra 

sayılı tasan da açık oylamaya tabidir. 
Bu itibarla, açık oylamanın, kupala

rın sıralar arasında dolaştırılması suretiyle 
yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 

160 — 
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3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Arasında Yattnmlartn Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmastna Dair Antlaşmanın ve Eki 
Protokolün Onaylanmastntn uygun Bulunduğu 
Hakktnda Kanun Tasarıst ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/357) (S. Saytsı: 
142) (Devam) 

BAŞKAN — Efendim, 142 sıra sayı
lı Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Ant
laşmanın ve Eki Protokolün Onaylanma
sının uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısının açık- oylama sonucunu açıklı
yorum: 

Oylamaya 190 sayın üye katılmış; o188 
kabul, 1 ret, 1 de çekimser oy kullanılmış
tır. 

Bu suretle, tasan kanunlaşmıştır; ha
yırlı olsun. 

4. —Avrupa Mimarî Mirastmn Korunması 
Sözleşmesinin Onaylanmastmn Uygun Bulunduğu 
Hakktnda Kanun Tasarıst ve Baytndtrltk, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/362) (S. Saytsı: 147) (Devam) 

BAŞKAN — 147 sıra sayılı, Avrupa 
Mimarî Mirasının Korunması Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasansmın açık oylama 
sonucunu açıklıyorum: 198 sayın üyemiz 
oylamaya iştirak etmiş; 197 kabul, 1 çe
kimser oy kullanılmıştır. Böylece, tasan 
kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda 
Krallığı Arasında l&ttrtmlartn Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına Dair Anûaşmanm Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakktnda Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/358) (S. Saytsı: 149) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 6 ncı sı
rasındaki, Türkiye Cumhuriyeti ile Hol-

(1) 149 S. Sayüt Basmayazt tutanağa eklidir. 

landa Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasansmın görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde-
dirler. 

Raporun okunup okunmamasını oy-
lannıza sunuyorum: Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasanmn tümü üzerinde, Sayın Top
çu söz istiyorlar. 

Buyurun efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; de
min 5 inci sırada oylanan Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Belçika-Lüksem-
burg Ekonomik Birliği Arasında Yatınm-
lann Karşılıklı Teşviki ve Korunması An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasansı görüşü
lürken, bir sonraki maddede, Hollanda ile, 
benzeri bir anlaşmanın onaylanmasının 
gündemde olduğunu görünce, bugün 
muttali olduğum ve Genel Kurulun da bil
gisine sunmakta fayda bulduğum, Hollan
da ile doğrudan ilgili; diğer taraftan da Al
manya ile ilgili bir konuyu, bu anlaşmaya 
aykın olduğu için, tümü üzerinde söz ala
rak bilginize sunmak istiyorum. 

Hollanda Hükümeti ve Almanya 
Hükümeti nezdinde bulunan, işçi olarak 
veya herhangi bir işi Hollanda ve Alman
ya'da yapan; orada herhangi bir mala, farz 
edelim ki, bir sandalyeye dahi sahip olan 
bütün Türk vatandaşlanna, Avrupa'da 
moda haline gelen yasaların millîliği terk 
edilip, fiilî ikamet esasına göre düzenlediği 
bir yasayla, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasında sahip bulunduğu bütün mev
duat ve kıymetlerin, mal beyanı suretiyle 
kendisine, hükümetine bildirilmesi ve bu 
mal beyanından da kaynak vergisi almak 
suretiyle, kendi vatandaşı olmadığı halde, 
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 
Merkez Bankasında bulunan paralarının 
gelirlerini, çifte vergilendirmeyi de göze 
alarak, kanunlaştırmıştır. Bu yasa, Hol
landa'da ve Almanya'da bulunan Türk iş
çilerini ve orada çalışanları, orada fiilen 
ikamet edenleri telaşlandırmıştır, telaşlan
dırmaktan öteye, Merkez Bankasına hü
cum ettirmiştir. Bu vatandaşlarımız, bü
yük bir endişeyle, Merkez Bankasından 
mevduatlarını geri çekmenin, almanın yol
larını aramaktadır, ama, olayın inceleme
sine girdiğimiz zaman, Türk Hükümeti
nin, konuyla ilgilenmediği, bu vatandaş
larımızın birçoğunun Almanya'dan, Hol
landa'dan kalkarak bu mevduatlarını ban
kadan çekmek üzere Türkiye'ye gelip, bir
takım masraflar da ihtiyar etme yoluna 
gittikleri ve bütün bunlar için de, ancak 
ve ancak Merkez Bankasının Hollanda ve 
Almanya'daki bankalarla olan sözleşme
lerinin feshedilmesi suretiyle bu bilgilerin 
Hollanda ve Alman Hükümetinin eline 
geçmesinin engellenebileceği, bunun dı
şında, getirilen düzenlemenin, yalnız 
Türkler için yapılan bu düzenlemenin, 
devletler umumî ve devletler hususî hu
kukuna da aykırı olmasına rağmen, Türk 
Hükümeti tarafından hiçbir müdahaleye 
uğramadığı görülmektedir. 

Diğer taraftan da, şimdi burada gö
rüşeceğimiz üzere, bu Krallıkla, yatırım
ların karşılıklı teşviki ve korunmasına da
ir anlaşma imzalanmaktadır. Avrupa'da 
yalnız Türk vatandaşına bu muameleyi re
va gören bu ülkelerle biz bu anlaşmaları 
imzalamaya devam edersek, onların yap
tıkları, çıkardıkları bu yasayı, yaptıkları bu 
haksız uygulamayı bir yerde kabullenmiş 
durumuna düşüyoruz. Bir taraftan, Tür
kiye'nin dışarıda itibar sahibi olduğunu 
iddia edip, öbür taraftan da, yalnız Türk 
vatandaşlarına uygulanan; Hollanda'da, 
Almanya'da bulunmasına rağmen uygu
lanan bu çifte vergilendirme, bu haksız 

vergilendirme yasasını, ben bir Türk par
lamenteri olarak bu kürsüden, önce pro
testo ediyorum, sonra da bununla ilgilen
meyen Hükümetimizi kınıyorum. 

Bu yasaya da ret oyu vereceğimi say
gıyla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topçu. 

Buyurun Sayın Dinçerler. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞ

KANI M. VEHBİ DİNÇERLER.(Ha
tay) — Efendim, birincisi; bu, yatırımla
rın karşılıklı teşviki anlaşmasıdır, çifte ver
giyi ortadan kaldırma anlaşması değildir. 
Sayın Topçu'nun endişe ettiği husus bu 
anlaşmada yok. 

ikincisi, bu anlaşma, bizden ziyade 
yabancıların, Hollanda dahil, diğer yaban
cı ülkelerin Türkiye'de yatırım yapması
nı kolaylaştıracak; yani, temelde Türkiye'
nin lehine olan bir anlaşmadır. Zaten, bi
zim dışarıda yatırım yapma şansımız, 
nispî olarak mukayese edilirse, oldukça az
dır. Dolayısıyla, bu yönüyle de, anlaşma
ya, Sayın Topçu'nun ret oyu vereceğini 
ifade etmesi, düşüncesiyle ilgili değil. 

Ayrıca, dün, Avrupa ikamet Sözleş
mesini Yüce Heyetiniz kabul etti ve Hü
kümete onaylama yetkisi verdi. İkamet 
Sözleşmesinde, Türk vatandaşı olarak Av
rupa'nın herhangi bir yerinde, Avrupa 
Konseyine dahil herhangi bir ülkede ika
met eden herhangi bir Türk vatandaşının, 
oradaki kendi öz vatandaşından farklı mu
amele görmeyeceğine -bilhassa malî 
konularda- dair hüküm var. Sanıyorum -
şu anda maddesini hatırlayamadığım için 
söyleyemiyorum- Avrupa İkamet Sözleş
mesi, Sayın Topçu'nun ortaya koyduğu 
bazı endişeleri zaten çözmüş olmaktadır. 
Ayrıca, çifte vergiyi kaldırmakla ilgili an
laşmalarda bu konuya rahatlıkla eğiline-
bilir ve tedbir alınabilir. Onun ötesinde de, 
bu konuda bizim komisyonumuza gelmiş 
herhangi bir şikâyet de yoktur; ancak, Sa-
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yın Topçu'nun Genel Kurula sunduğu gö
rüşlerini çok büyük bir uyarı olarak ka
bul edip, biz de komisyon olarak işin üze
rine eğileceğiz; bunu arz etmek istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, soru soracağım; bu açıklama ile 
ilgili olarak soru soracağım. 

BAŞKAN — Hükümetten sorabilir
siniz efendim, komisyondan soramazsınız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hükü
metten soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, daha önce verdiğim bir soru öner
gesinde de belirttiğim üzere, özellikle, ga
liba 1976 tarihinde çifte vergilendirmenin 
önlenmesi konusunda Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden geçirdiğimiz anlaşma, 
Federal Alman Parlamentosundan daha 
geçirilmemiş. Bunun geçmemesi nedeniy
le, Federal Alman Hükümeti, zaman za
man, bizim oradaki işçilerimizin evlerin
de aramalı inceleme yapmakta ve o ara
malı inceleme sonunda ele geçirdiği hisse 
senedi, banka cüzdanı gibi belgeleri esas 
alarak, bunların Türkiye'de elde ettikleri 
gelirleri vergilendirmektedir. 

Öğrenmek istediğim, acaba, Sayın 
Hükümetimiz, çifte vergilendirmenin ön
lenmesine ilişkin anlaşmanın Federal Al
man Parlamentosundan geçirilmesi konu
sunda şimdiye kadar ne gibi çabalar 
harcadı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN 

İNAN (Bitlis) — Sayın Başkanım, Sayın 
Kamer Genc'in sualinin birinci kısmında 
arz ettiği husus, hukuka aykırıdır. Türki
ye'de olduğu gibi, Federal Almanya'da da, 
mahkeme kararı olmadıkça evler arana
maz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Mali
ye Bakanınıza sorabilirsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuş
mayalım efendim. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Mümkün değildir efen
dim. Banka cüzdanlarını, hisse senetleri
ni evlerde aramak suretiyle el koymak ve 
buna göre muamele, demokratik hiçbir 
memlekette olan bir olay değildir. 

Parlamentoda onaylanması konusun
da, kendi parlamentosundan geçirilmesi 
hususunda, hükümet ricada bulunur, teş
vik eder, ama, Parlamentonun hükümran
lığını burada siz nasıl kullanıyorsanız, Fe
deral Almanya da kendi Parlamentosunun 
hükümranlığını kullanır. 

Bir diğer husus da; Sayın Topçu, 
"Merkez bankaları arasında mevduatın 
mevcudiyeti hakkında malumat teatisi" 
diye bir prensip yoktur, böyle bir prensip 
yoktur. Hiçbir merkez bankası, diğer bir 
muhatap merkez bankasına, bende şu 
kimselerin şu kadar mevduatı vardır diye 
bilgi vermez. Bankacılıkta temel prensip, 
mahkeme kararı ve müdahalesi olmadığı 
müddetçe, mevduatın gizliliği prensibidir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

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

5 inci sıradaki 148 sıra sayılı tasan ile 
ilgili oy verme işlemi tamamlanmıştır; ku
palar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlanıldı) 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi okutu
yorum: 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda 
Krallığı Arasında Yatırımların Karşılık
lı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulun

duğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriye
ti ile Hollanda Krallığı arasında 27 Mart 
1986 tarihinde Ankara'da imzalanan 
"Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Kral
lığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına Dair Anlaşma" nm 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

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

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
2 nci madde kabul edilmiştir. 

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

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Bu tasarıda açık oylamaya tabidir. 
Bu itibarla, kupaların sıralar arasın

da dolaştırılması suretiyle açık oylamanın 
yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 

7, — Türkiye Cumhuriyeti ile isviçre Kon
federasyonu Arasında Yatırtmların Karşılıklı Teş
viki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/454) (S. Sayısı: 150) (1) 

(1) 150 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Efendim, gündemimi
zin 7 nci sırasındaki, Türkiye Cumhuri
yeti ile isviçre Konfederasyonu Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
ması Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
nın görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okun

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

Tasarının tümü üzerinde söz 
isteyen?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç söz 
istiyor. 

Buyursunlar. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; ben biraz önce Sa
yın Hükümete bir soru sordum; ama Sa
yın Hükümet mensubu Bakanımızın so
ruma verdiği cevap beni tatmin etmediği 
için ve bu anlaşma da onunla ilgili bulun
duğu için, bu konuda fikirlerimi Yüce Ku
rula arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, vergi mevzuatına 
göre, bazı ülkelerin birbirleriyle anlaşma
ları vardır. Bu anlaşmalarda, her devlet, 
karşı devletin vatandaşının orada elde et
tiği kazançlar nedeniyle -buna vergi sis
temimizde "dar mükellefiyet" denir- ta
hakkuk eden yani, ikametgâhı olmayıp iş
yeri yurt dışında olan kişilerin vergisin
den; kendi memleketinde aynı kazançları 
nedeniyle ödediği vergisini mahsup eder. 
Vergi mevzuatının bir özelliği vardır... 

BAŞKAN — Sayın Genç, bu anlat
tıklarınızın, şimdi müzakere ettiğimiz ko
nuyla ne ilgisi var? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Var 
Sayın Başkanım; sözü oraya getireceğim. 
Böyle, her şeyi o kadar çok aşırıya getir
meyin; bakıyorum çok acelecisiniz. Her-
şeyi bilsinler... 
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BAŞKAN — Evet... Buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — As

lında konu çok önemli. Gerçi, bu, yatırım
ların teşvikiyle ilgili bir şey; yatınmlann 
karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin; 
ama, bu yatırımlar bir noktada vergiye de 
dayanıyor. Onun için, ben bu konuyu 
önemsiyorum. 

Bugün, aşağı yukarı 2 milyon Türk 
vatandaşı Almanya'da ikamet ediyor ve 
bunların büyük kısmının Dresdner Bank 
kanalıyla Merkez Bankasında açtıkları bü
yük döviz hesapları var. Şimdi, benim 
elimde ismi yazılı değil; fakat ben öğren
dim. Buna göre, iki Türk işçisinin evinde 
mahkeme kararıyla arama yapılmış -
lütfen, Sayın Maliye Bakanına veya ilgili 
bakana sorunuz- ve orada ele geçirilen 
banka hesap cüzdanlan ve hisse senetleri 
esas alınmak suretiyle, Türk işçilerinden 
birisine 27 bin mark, birisine de 36 bin 
mark nispetinde para cezalı vergi salın
ım ştır. 

Şimdi, Sayın Bakanımız diyor ki, 
"Hukuk devletinde arama yapılmaz." Ya
pılmaz olur mu?.. Bugün Türkiye'de de 
aramalı vergi incelemesi yapılır. Bu olay 
çok önemlidir. Önemi, oradaki işçilerimi
zin Dresdner Bank vasıtasıyla Türkiye'
de Merkez Bankasına yatırdığı paraların 
çekilmesine sebebiyet vermiş olmasında
dır. Bu, Türkiye'nin önemli bir döviz ge
lirinin yurt dışına kaymasıdır. Bununla il
gili verdiğim soru önergesi görüşülmedi; 
ama, biz demiyoruz ki, Federal Alman 
Hükümetini vesayet altında tutalım, zor
layalım... Uluslararası düzeyde, uluslara
rası ilişkilerin yerine getirilmesinde, elbet
te ki, ulusların birbirlerine karşı nezaket 
kuralları içinde kalan zorlayıcı unsurları 
da vardır. Biz, nasıl ki, kendi Parlamen
tomuzdan bu anlaşmayı geçirmişiz, o za
man, Federal Alman Devletinin de bunu 
geçirmesi gerekir. Bu, en azından bir ulus
lararası nezaket kuralıdır. Bu olmazsa, 

devletlerin birbirlerine karşı güveni kal
maz. Federal Alman Devleti kendi Parla
mentosundan geçirmemiş; geçirmemesi 
nedeniyle de, Türk vatandaşlan mağdur 
oluyor diyoruz; siz anlamıyorsunuz ki... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — An
latamıyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — An
lamıyorsunuz işte; anlattığımız o. 

BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade 
eder misiniz? 

Biraz önce, Sayın Bakan ifade ettiler; 
Hükümet nezdinde bu konuda tabiî teşeb
büslere girişilir, belki girişilmiştir de. Bu 
sizin uyarınız da tabiatıyla Hükümet ta
rafından nazarı itibara alınacaktır. Müm
kün olduğu kadar konuya sadık kalın ve 
bitirin lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkanım, tabiî, aslında konuyla di
rekt ilgisi olmadığını ben de biliyorum; 
ancak, bu konuda bana aşağı yukarı 100 
imzalı bir mektup geldi. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Ne ala
kası var?. 

BAŞKAN — Lütfen!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ge

tirip gösterebilirim. Bu konunun bugün 
burada müzakere edileceğini bilseydim, o 
mektubu da getirirdim. Yani, arkadaşlar 
niye bu kadar sabırsızlanıyor, anlamıyo
rum. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Alakası 
yok ki... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ala
kası var efendim. Bu anlaşmalarla ilgili bir 
konu, genel bir konu. Biz, Hükümetin 
dikkatini çekmek • istiyoruz. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Ama, 
her şeyi anlatamazsınız ki... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ca
nım, ben burada konuşma hakkımı kul
lanıyorum. İlgisi yoksa... 
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YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Olmaz 
ki yani... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ni
ye olmasın?.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, konuya sa
dık kalarak, bitirin lütfen. Süreniz de dol
mak üzere. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, 10 dakika konuşma hakkım 
yok mu? 

BAŞKAN — Ben dakika tutuyorum; 
7 dakika oldu işte. Dolmak üzere dedim, 
doldu demedim. Devam edin lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, bakın, biz burada önemli 
bir ikaz görevimizi yapıyoruz, ona bile sa
bırsızlık gösteriyorsunuz; ama siz böyle sa
bırsızlık gösterirseniz, biz de bundan sonra 
tüzüksel hakkımızı kullanacağız. Şu aşa
mada bu konular, burada yapılan konuş
malar sizin dikkatinizi çekmeyebilir, ama 
ben önemsiyorum ve diyorum ki, yurt dı
şında bulunan, özellikle Federal Alman
ya'da bulunan işçilerimiz mağdur durum
dadır. Bu mağduriyete Hükümet çare bul
malıdır; ama nasıl çare bulacakşa, onun 
tedbirini kendisi almalıdır; çünkü, hükü
met koltuğunda o oturuyor. Yok, "ben 
âcizim" diyorsa, bıraksın orayı, biz hal
lederiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Genç. 
Efendim, tasarının tümü üzerindeki 

müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Belçika-Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasında 
yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/364) (S. Sayısı: 148) 
(Devam) 
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BAŞKAN — Biraz önce oyladığımız, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Belçika-Lüksemburg Ekonomik Birliği 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısının açık oylamasına 216 sayın üye ka
tılmış; 214 kabul, 1 ret, 1 çekinser oy kul
lanılmış; bu sürede tasarı kanunlaşmıştır; 
hayırlı, uğurlu olsun. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti üe isviçre Kon
federasyonu Arasında Yatvnmlann KarşütkU Teş
viki ve Korunması Anlaşmasmm Onaylanmastmn 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/454) (S. Sayısı; 150) (Devam) 

BAŞKAN — 150 sıra sayılı tasannın 
görüşmelerine devam ediyoruz. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Kon
federasyonu Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3 Mart 1988 tarihin
de Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhu
riyeti ile isviçre Konfederasyonu Arasın
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko
runması Anlaşmasının onaylanması uy
gun görülmüştür. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

149 sıra sayılı tasan ile ilgili oy kul
lanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 

Oy kullanma işlemi bitmiştir, kupa
lar kaldırılsın. 

(Oylann ayrımına başlanıldı) 
BAŞKAN — Şimdi müzakeresini 

yaptığımız 150 sıra sayılı tasarı da, aynı 
şekilde, açık oylamaya tabidir. 

Bu itibarla, açık oylamanın, kupala
rın sıralar arasında dolaştırılması suretiyle 
yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda 
Krallığı Arastada TSıtmmlartrı Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına Dair Anlaşmanm Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Dışişleri ve Han ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/358) (S. Sayısı: 149) (Devam) 

BAŞKAN — Efendim, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasın
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko
runmasına Dair Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısının açık oylamasına 221 sa
yın üye katılmış, 218 kabul, 3 ret oyu kul-
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lanılmış; böylece, tasarı kanunlaşmıştır; 
hayırlı olsun. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile isviçre Kon-
Jederaşyonu Arasında Yatmmlartn Karşılıklı Teş
viki ve Korunması Anlaşmastnm Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri ve Han ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/454) (S. Sayısı: 150) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
150 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde oyu
nu kullanmayan var mı? yok. 

Oy kullanma işlemi bitmiştir; kupa
lar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti 

ile isviçre Konfederasyonu Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
açık oylamasına 209 sayın üye katılmış; 
208 kabul, 1 ret oyu kullanılmış ve böyle
ce, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremi
zin dolmasına az bir zaman kalmıştır. 

Bu itibarla, denetim konulannı sıra
sıyla görüşmek için, 18 Nisan 1989 Salı gü
nü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.26 

• 

1 6 7 - , 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Antlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanması

nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: 

ADANA 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 

, 
Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddeden 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdı Özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Muzaffer Atılgan 
Kamil Tuğrul Coşk 
Rıfat Diker 
Eşref Erdem 
Tevfik Ertürk 
Hazım Kutay 

.unoğlu 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 

(Kabul Edenler) 
Halil Şıvgın 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Zekeriya Bahçeci 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ibrahim Demir 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzü güler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
İ. Önder Kırlı 
Necat Tunçsiper 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 

— 168 — 

Kanunlaşmışın. 
450 
190 
188 

1 
1 

— 
257 

3 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Ayçan Çakıroğulları 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Hikmet Çetin 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
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Erdal Kalkan 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Mehmet Ali Karadeniz 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Rıza" Yd m a z 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Avni Akyol 
İmren Aykut 
Ali Haydar Erdoğan 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Adnan Kahveci 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Turgut Özal 
Mustafa Sarıgül 

İZMİR 
M. Turan Bayazıt 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Iştlay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 
KARS 

o 

İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Mustafa Şahin 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Mustafa Dinek 
Ömer Şeker 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çapar oğlu 
Galip Demirel 
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Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Musa Gökbel 
Süleyman Şükrü Zeybek 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
ORDU 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
SAMSUN 
Kemal Akkaya 
Cemal Alişan* 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
ŞANLIURFA 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
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Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halk Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
İsmet Özarslan (B.) 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Hüseyin Barlas Doğu 

Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 

(Reddeden) 

BURSA 
Fehmi Işıklar 

(Çekimser) 

ÇORUM 

Rıza Ilıman 

(Oya Katılmayanlar) 

Göksel Kalaycıoğlu 
Tevfik Koçak 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar 
ibrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer (B.) 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 

Mehmet Topaç 

VAN 
Reşit Çehk 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhamı Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
İbrahim Özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
BeytuUah Mehmet Gazioğlu 
ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayhan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
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Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şener İşleten 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdogan 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
M. Oltan Sungurlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
ibrahim Gürdal 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ.A.) 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
M. Ali Eren 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Mogultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner (B.) 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
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İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ali Şahin 
Ali Tbpçuoglu 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmat Almak 
Vedat Altun 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Abdulmecit Yağan 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
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Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert (B.) 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener (İ. A.) 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
ibrahim Aksoy 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Onol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 

ÇORUM : 1 

Haydar Özalp 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
İlyas Aktaş (Bşk. V) 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemâl Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Özer Gürbüz 
SİVAS 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Osman Doğan , 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 

Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
ibrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar (B.) 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfık Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

SİİRT : 1 
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Avrupa Mimarî Mirasının Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: 

ADANA 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
\aşar Eryılmaz 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Muzaffer Atılgan 
Kamil Tuğrul Goşk 
Rıfat Diker 
Eşref Erdem 
Tevfık Ertürk 
Hazım Kutay 

unoğ 

Mehmet Sezai Pekuslu 

(Kabul Edenler) 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Zekeriya Bahçeci 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ibrahim Demir 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
İ. Önder Kırlı 
Necat Tunçsiper 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 

u Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 

Kanunlaşmıştır. 
450 
198 
197 
— 

1 
— 

249 
3 

Turgut "Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
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 
Esat Yıldırım Avcı 
Ayçan Çakıroğulları 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Hikmet Çetin 
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EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Mehmet Ali Karadeniz 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Mehmet Necat Eldem 
Ali Haydar Erdoğan 
İsmail Safa Giray 
Adnan Kahveci 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Turgut Özal 
Mustafa Sarıgül 

İZMİR 
M. Turan Bayazıt 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 

»Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söyleme zoğlu 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
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Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mehmet Korkmaz 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Münir F. Yazıcı 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Musa Gökbel 
Süleyman Şükrü Zeybek 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
ORDU 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
SAMSUN 
Kemal Akkaya 
Cemal Alişan 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
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Şakır Şeker 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 
Mehmet Delicepğlu 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
İsmet Özarslan (B.) 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Beşer Baydar 
Onu rai Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Hüseyin Barlas Doğu 
Göksel Kalaycıoğlu 
Tevfik Koçak 
Alpaslan Pehlivanh 

Enis Tütüncü 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 

(Çekimser) 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 

(Oya Katılmayanlar) 

Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar 
ibrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer (B.) 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Reşit Çelik 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakır Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
ibrahim Özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Ancı 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
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Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
M. Oltan Sungurlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Murat Sökmenoğlu 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 

Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut (B.) 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ.A.) 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Mogultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner (B.) 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
Işın Çelebi 
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Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmat Almak 
Vedat Altun 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
Gürbüz Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
M. Erdoğan Yetenç 



T.B.M.M. B : 77 13 . 4 . 1989 O : 1 

Hasan Zengin 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Haydar Özalp 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 

ÇORUM : 1 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
Idris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Özer Gürbüz 
SİVAS 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Azjz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin Gürdere 

(Açtk Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 

Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
ibrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli ' 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
lu Şinasi Altmer 

Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

SİİRT : 1 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika-Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasında 
Yatırımların Karı ilikli Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: 
Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı : 450 

ADANA 
Ledin Barlas 
Mehmet Air Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğh 

Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddeden 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

I 

Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Mustafa Kızıloğlu 
Hariıdi Özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpasl 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 

an 

Mehmet Tahir Köse 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 

(Kabul Edenler) 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Rıfat Diker 
Eşref Erdem 
Tevfik Ertürk 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Rıza Yılmaz 
ANTALYA 
Zekeriya Bahçeci 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ibrahim Demir 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Mehmet Yüzü güler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 

: 216 
: 214 

1 
1 

— 
231 

3 

Faik Tanmcıoglu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
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 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı 
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Ayçan Çakıroğullar 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Hikmet Çetin 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
ERZURUM 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Hasan Tanrıöver 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Mehmet Ali Karadeniz 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 

. Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Avni Akyol 
Mehmet Necat Eldem 

Ali Haydar Erdoğan 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Turgut Özal 
Mustafa Sarıgül 
İZMİR 
M. Turan Bayazıt 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Mahmut Alınak 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
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KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Raşit Daldal 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Şükrü Yürür 
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RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alışan 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

ADANA 
Ahmet Akgûn Albayrak 
Mehmet Can 
Cüneyt Can ver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Selahattın Kılıç 
Orhan Şendağ 
AĞRI 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Hüseyin Barlas Doğu 

Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 

(Reddeden) 
TUNCELİ 
Kamer Genç 

(Çekimser) 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 

(Oya Katılmayanlar) 

Göksel Kalaycıoğlu 
Tevfik Koçak 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar 
ibrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer (B.) 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
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TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Reşit Çelik 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Koksal Toptan 

Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İ. Önder Kırlı 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Duru kan 
Kâzım Oksay 
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BURDUR 
ibrahim Özel 
BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şener İşleten 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Tbgay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
M. Cevdet Selvi 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
M. Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 

Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
M. Oltan Sungurlu (B.) 
HAKKARİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Murat Sökmenoğlu 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut (B.) 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ.A.) 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
M. Ali Eren 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
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Mehmet Cavit Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner (B.) 
Ali Tannyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 
KARS 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
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KONYA 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
ibrahim Aksoy 
Metin Emiroğiu 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Onol 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 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 

ÇORUM : 1 

Haydar Özalp 
Mahmut Öztürk 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki' Çeliker 
Küdbettin Hamidi 
SİNOP 
Özer Gürbüz 
SİVAS 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 

(Aftk Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 

Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 

SİİRT : 1 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: 

ADANA 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğh 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ı 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Baki Durmaz 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpasl 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 

an 

Mehmet Tahir Köse 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Muzaffer Atılgan 
Kamil Tuğrul Coşk 
Ömer Çiftçi 
Rıfat Diker 
Eşref Erdem 
Tevfik Ertürk 

unoğl 

(Kabul Edenler) 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Rıza Yılmaz 
ANTALYA 
Zekeriya Bahçeci 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ARTVİN 
Bahattin Çal oğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mehmet* Yüzü güler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
İ. Önder Kırlı 
Necat Tiınçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 

u Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
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Kanunlaşmıştır. 
450 
221 

: 218 
3 

— 
— 

229 
3 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Oruç 
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 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Hikmet Çetin 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 



T.B.M.M. B : 77 13 . 4 . 1989 O : 1 

Şener İşleten 
Erdal Kalkan 
İsmail Üğdül 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Tanrıöver 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Mehmet Ali Karadeniz 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Abdullah Ay kon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Avni Akyol 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 

Ali Haydar Erdoğan 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Turgut Ozal 
Mustafa Sarıgül 
İZMİR 
Veli Aksoy 
M. Turan Bayazıt 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türk<ia"n 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt , 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 

— 184 — 

Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
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 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
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NİĞDE 
Raşit Daldal 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
A. Reyhan Sakalltoğlu 
SAMSUN 
Kemal Akkaya 
Cemal Alışan 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 

ANTALYA 
ibrahim Demir 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selahattin Kılıç 
ibrahim -Öztürk 
Mehmet Perçin 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
AĞRI 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Kâzım Uluspy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
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SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİYAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Enis TTıtüncü 
TOKAT 
Kâzım Özev 

(Reddedenler) 

SİNOP 
Yaşar Topçu 

(Oya Katılmayanlar) 
Mehmet Çevik 
Hüseyin Barlas Doğu 
Göksel Kalaycıoğlu 
Tevfik Koçak 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar 
ibrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer (B.) 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
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Mehmet Zeki Uzun 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Reşit Çelik 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Koksal Toptan 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR' 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
ibrahim Özel 
BURSA 
A. Kurtccbe Alptemoçin 
Abdulkadir Cenkçiler 
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Cavit Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
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GÜMÜŞHANE 
M. Oltan Sungurlu (B.) 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
HATAY 
M. Murat Sökmenoğlu 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
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 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Mehmet Cavit Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner (B.) 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
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Ali Topuz 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
İZMİR 
Türkân Akyol 
K. Kemal. Anadol 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ali Şahin 
KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
Gürbüz Şakranlı 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
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Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin'Seydagil 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Haydar Özalp 
Mahmut Öztürk 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 

" Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 

ÇORUM : 1 

Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Ankan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 

(Açtk Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Lutfullah Kayalar (B) 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 

SİİRT : 1 
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Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın

da Kanun İksarısına Verilen Oyların Sonucu; 

ADANA 
Lcdin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddeden 
Çekimserler 
Geçe 
Oya 

rsiz Oylar 
Katılmayanlar 

Açık Üyelikler 

Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
Mehmet Tabir Köse 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Muzaffer Atılgan 
Kamil Tuğrul Coşk 
Ömer Çiftçi 
Rıfat Diker 
Eşref Erdem 

:unoğ 

(Kabul Edenler) 
Tevfık Ertürk 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Rıza Yılmaz 
ANTALYA 
Zekeriya Bahçeci 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
İ. Önder Kırlı 

, Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 

u Faik Tanmcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
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Ahmet Şamil Kazokoğlu 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
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 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Hikmet Çetin 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
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Şener İşleten 
Erdal Kalkan 
İsmail Üğdül 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıza Şimşek 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinogiu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Tanrıöver 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Mehmet Ali Karadeniz 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
Ali Haydar Erdoğan 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 

Altan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Turgut Ozal 
Mustafa Sarıgül 
İZMİR 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan lekinel 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 

Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
.Saffet Sert 
Ömer Şeker 
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 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet "Venişehirlioğlu 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
ORDU 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
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SAMSUN 
Kemal Akkaya 
Cemal Alışan 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Yılmaz Al tuğ 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağh 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selahattin Kılıç 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
AFYON 
Baki Durmaz 
AĞRI 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Âğagil 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Hüseyin Barlas Doğu 
Göksel Kalaycıoğlu 
Tevfik Koçak 
Alpaslan Pehlivanlı 
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ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Eyüp Cenap Gülpmar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Ataseyer 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Mehmet Zeki Uzun 

(Reddeden) 
TUNCELİ 
Kamer Genç 

(Oya Katılmayanlar) 

Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar 
ibrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
ibrahim Demir 
Hasan Namal 
Cengiz Tiıncer (B.) 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
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TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Koksal Toptan 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhamı Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
İbrahim Özel 
BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
İsmail Şengün 
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DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
M. Oltan Sungurlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
M. Mura t Sökmenoğlu 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 

Abdullah Aykon Doğan 
ibrahim Gür dal 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ.A.) 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
M. Ali Eren 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner (B.) 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
İZMİR 
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Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erdal ' İnönü 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
M . İrfan Başyazıcıoğlu 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
Gürbüz Şakranlı 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
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Ahmet Türk 
' Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin SeydagU 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 

ÇORUM : 1 

Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
İdris Ankan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Özef Gürbüz 
SİVAS 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
M. Mükerrem Taşçıoglu 
ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 

(Aftk ÜydMer) 

DİYARBAKIR : 1 

Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Raşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlü 
Mustafa Ti naz Titiz 

SİİRT : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

77 NCf BİRLEŞİM 

13 . 4 . 1989 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
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 sayıü 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, 
içtüzüğün 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, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

8̂  — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, iç
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 Orhaın Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların. sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

İl'. — 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 sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

12. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya

rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

13. — Hatay Milletvekili 'Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları 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 
Ertüzün 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 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

15. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşımn, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını 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, içtüzüğün 
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 senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara 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 
önlenebiilımesi 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 Milletvekilli Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 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. — izmir 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 Milletvekili 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56) 

27. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökrnenoğlu v)e 45 arkadaşının, 
dış politika konuşunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca 'bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin 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 30 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 v,e 33 arkadaşının, kamu ban
kalarının içinde bulundukları sorunları, 
bu konuda alınacak tedbirleri ve olayın 
sorumlularını tespit etmek 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) 

e 
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) 

3s — 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) (]) 

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 iline 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) 

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

10. — Eskişehir Milletvekilli M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru öneıge-
li (6/32) 

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

12. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğuliarı'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara 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 Mıiılletvekıiıli Orhan Ve
li Yıldırım'un Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın-

(1) İçtüzüğün 96 na maddesi uya^ 
rmca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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da meydana gelen olaylara ve bu dayıla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

14. — Antalya M Met vekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay.* 
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

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

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

18. — Samsun Milletvekili 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 soru 
önergesi (6/62) 

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

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



6 — 

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

23. — Sakarya Milletvekilli Ahmet 
Neidim'iu, 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 Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

25. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik \-w 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

26. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nufl! ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
nım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/70) 

27. — Hatay Millet vekili Öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri 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. Milletvekilli 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 Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Ovtizo * Kocaeli arasındaki oto-* 
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğullan'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

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

33. — Gaziantep Milletvekili Mustafıa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından 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 
Kofkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü-> 
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

36. — Zonguldak Milletvekilli 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. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkam 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104)(l) 

38. — Bursa Milletvekili Beytuliah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 



Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

39. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
tfiim 

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

42. — Muğla Mıilılötvöklili 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'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

44. — Ankara Milletvekilli Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama-! 
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

45. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifine© An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku-

ruımıunca müteahhit firmaya yapılan öde-
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuali 
Atalay'ın, Diyarbakır tlinde 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 M illet vekili 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. — KurkılaıreDi Miletvdklii İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak M illet vekilli Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
X6/91) 

50. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
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 M illet vekili Hasan Zen-
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 malların alımı için Sümerbank' 



la bk mutabakat imzalanıp inizalanmadı-
gına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — İçel Mıiılfet vekili i Durmuş Fikrli 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü son* 
önergesi (6/136) (1) 

54. — Hatay Milletvekilli Mustafa Mu
rat Sökınenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

55. — Ankara. Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nin, Ankara tli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatit adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

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

57. — Zonguldak Milletvekili Şimaısi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü imlet
mesine Yozgat ilinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

58. — Artvin Milletvekilli Hasan Ekin-
ci'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

59. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik islet

meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

60. — Samsun Milletvekili irfan De-
mıiralp'in, Tokat ilindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

61. — Balıkesir Milletvekilli t. önder 
Kırlı'nm, 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, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
d) 

63. — Tekliırdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'İn, Orman Genel Müdürlüğüıice 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

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

65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 
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66. — İstanbul Milletvekilli Mustafa 
Sarıgül'ün, 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 Şıinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin 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 soru 
önergeti (6/112) 

69. — Manisa Mülk t vekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli 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 ıflzlü 
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 ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
£6/115) 

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

72..— Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117J 

73. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'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) (1) 

74. — Tunceli Miiletvekiılıi Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerimde 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. — Edirne Milletvekilli Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

76. — Antıailya Milletvekili 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 Millet vekili 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 Milletvekili 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. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu-
rr n Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
(D 

80. — Diyarbakır Miletvekıili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça-



lisanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) (1) 

ı81. — Zonguldak Milletvekili 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 Milletvekili 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 Milletvekili î. ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

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

85. — Adana MıiÜlet vekili Cüneyt 
Canver'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 Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı ilçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

87. — Ankara Milletvekili 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 Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola-̂  
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından 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 
Sarıgöl'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor 'Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

91. — İzmir Mlilletvekilli K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali* 
ağa'da termik santrallar 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 Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

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

94. — Kütahya M ille t vekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 
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95. — Tünedi Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul = Tuzla'da 7.10.1988 ta-
ni'hiınde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

96. — Denizli Miilletvekıii Adnan 
Kes'kin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilitş'kin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Seüvi'nıkı, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına iişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakamın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

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

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

100. — Aydın Milletvekilli HMmıi Ziya 
Fostaeı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket 
anasözleşmesinde yer alan bazı hüküm
lere İlişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

101. — Çorum Milletvekili Rıza Jlı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
mi (6/258) (1) 

102. — Diyarbakır Milletvekilli 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 Ertekin 
Durutürk'ün, 335 saydı 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 
Korkmaz'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 
Ulutürk'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
kam ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü
rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu* 
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
(D 

109. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişiklin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

110. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 



yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

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

112. — Balıkesir Milletvekili t. Önder 
Kırlı'nın, eğitim önlıisans programına 
katılarak Açrköğretim 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 Milletvefafi Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner* 
gesi (6/139) 

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

117. — Ankara Milletvekili ibrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 
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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 ilçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

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

122. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ııı, Köy Hizmetleri 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 Şen-
dağ'ın, Mis'is'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kii ndekıi yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 
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125. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş-
k-.;n Sağhık 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 Mahallesimde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptınlmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

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

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

130. — Adana Milletvekili Orhan Şen 
dağ'ın, 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 üişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

135. — İsparta Milletvekili 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) 
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141. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, ispir - 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 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân ' 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

1434 — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim?in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve Isk|ln 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı ilçe
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 iskân 
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) 

151. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesi 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 ilçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

154. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
iü, yabancı dil derslerinin ortaöğretinv 
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 
Altıner'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 
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yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük ilçesi 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 Başbakau-
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 som 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. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

164. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

165. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân 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 İskân 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 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174s — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesi -adliye binasına ve 
bu ilçede 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 İli Şereflikoçhisar ilçesi
ne bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 
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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 tçişleri 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 İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(O 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesine 
bağlı Kankkaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyiışleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gülbirlilk'çe 1988 yılında 
gerçekleştiıriilen gül alımlarına ve yapılan 
ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

186. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddi
asına lilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürik'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaiba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
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ilişkin Tarım Orman ve Köy işi eri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen hastalığın gide
rilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

189. — İsparta Mıifetvelkıülıi Ertekıin 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

190. — 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 İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin tçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili ibrahim 
GürdaFın, Atabey ilçesi Kapıcak Köyü
nün başka b!ir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
sinin nedenine iliş'kin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

193. — İsparta Milletvekili ibrahim 
GürdaPın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, British Airvvays uçaklarıyla 
Ankara ve tstanbul'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 İlçesine bağlı Karga-

sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkim Ba
yındırlık ve tsıkân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde 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 tskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

199. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından tmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine iîişkin 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
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü-

(77 nci Birleşim) 
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güne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarım 
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 
Sendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, 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 İlçesi Ka-
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212v— Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in* Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
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 İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli 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
kanının içtüzüğe 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 İlinde 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 İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

217. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Ha'bur 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 îlindeki 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 ilçesine 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 Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından istanbul özel idare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia-
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sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

225. — Ankara Milletvekili ibrahim 
Tez'in, 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 üzeninde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğine İlişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -

' Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'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 tmamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat yerilmesinin düşünülüp dü-
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şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
tünde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu tl'de ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
ilinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş tüne 
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 tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne /aman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
tünde 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 Sökmenoğlu'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 tli Sandıklı ilçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

243. — Hatay Milletvekilli Ali Uyar' 
in, Petrol Ofisi iskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka-
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

244. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır tli Lice İlçesi 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 işletmesinin 
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 içiş
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 içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/350) (1) 

248. — Bursa Milletvekili Beytullah 
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 tlçesi 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 Kiki ' 
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 tçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/352) (1) 

253. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihtna İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

254. — Sakarya Milletvekilli Ahmet 
Neidim'in, AJDS'li hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 
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•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 Laman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

258. — İsparta Milletvekili İbrahim 
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 Senirkent îlçesinde 
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 tskân 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 ilçesinde 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 edüen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 

266. — Samsun Milletvekili 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 Sökmenoğiu'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 
Kesıkim'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

269. — Çorum Milletvekili Cemal Şa- * 
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar İmar Uygula
ma Fonundan aldığı kredilerin miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân 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-
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sından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın-* 
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

271. — Trabzon Milletvekilli Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidinli 
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
telerinde tek dersten bütünlemeli öğren
cilerin kabul edilip edinmediklerine iliş
kin MİUî Eğitim Gençlik ve Spor Baka-! 
tundan sözlü soru önergesi (6/361) (1) 

273. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Teslisle
ri Satınalma Müdürlüğünde yapüdığı 
iddia edüen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

274. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutla
rının hak sahiplerine verilip verilmedi
ğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

275. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'm, İsparta İli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından 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 Mülî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/368) (1) 

277. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebıi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedel-
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lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

278. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

279. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
iri, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
tzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

280. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan ya-
rariaınaıbilımek 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 Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta -- Eğridir İlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğiıtim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

283. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Mani
sa İli Selendi İlçesii 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, Tunceli-Geyiksuyu Yatılı ilk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

285. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
linlere ilişkin Millî Eğiıtim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

286. — Samsun Milletvekili irfan 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 Mtillî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

288. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içiş
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-
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asına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

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 ilişkili 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'ın, 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 
ilişkin 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) (1) 

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 tdarî 
ve Malî tşler Daire Başkanı iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi'(6/386) (1) 

302. — Diyarbakır Milletvekili Fu3* 
Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları 
tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan 
araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru 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 
iılişkin 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) 
d) 

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 
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 ilgili 



Faaliyetleri Düzenleme Fonu'nave elek-
rik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

310. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'm, organize sanayi bölgeleri 
kurmak amacıyla Samsun iline bağlı 
Asıaraağaç 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 Bakanından 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-
sik'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) 
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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 içişleri 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 gelıdiği iddia 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
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

324. — Diyarbakır 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 Bakamından sözlü sonu önergesi 
(6/340) 

327. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya lü 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 isleyen 
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
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/410) (1) 

331. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser 
ile bir polis memuru haklarındaki iddia
ya üişfcin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (1) 

332. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 1985 - 1988 yıllan arasında ha
yali ihracat yaparak haksız vergi iadesi 
allan firmalara ne gibi müeyyideler uygu
landığına ilişkin Başfbaklandan sözlü soru 
önergesi (6/412) (1) 

333. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, Ankara Demirlibaihçe Ortaoku
lu İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına iliş
kin 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 Milletvekilli Mehmet 
Adnıan Ekmen'in, Ankara Baihçelievler 
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 Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturma açıldığı iddi
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/416) (1) 

337. — Adana Milletvekili M. Sela-
hattin Küıç'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, MİT 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 gezişine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419) (1) 
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340. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelen
dirilen grupların son günlerde neden ol
dukları olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/420) (1) 

341. — Tunceli Milletvekili Kamer 
GehÇ'in, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredi bankalarının 1987 ve 1988 yaları
na ait kârlarının yüksek gösterildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 

342. — Tuncelili Mltetvekıöi Kamer 
Genc'in, kıamu banikıalıarımın 1987 ve 1988 
yıl&ranıdıaikiLi bazı hıaırcamıalanma ve Emilıâk 
Bankasına ait ianazli ve blinallaridan biır kıs-
miınım satıldığı iddiasına illlişkıin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

343. — Adlanıa M:Mfatvielkiıi Cüneyt 
Ganver'ıin, hayalî oküuğu kuşkusuyDa 
Merkez Bankasınca incelenmekte olan 
ihracat dosyıalıaıranıın 25.2.1987 taınibJM ka-
ramıanıe gereğince Devtilet Plıanlllanm Teş-
killaıtınia dievredlillıdıiği ve linceîemieler ta-
mamlianımıaıdan vergi fadıelednıin ödendiği 
ididliasına illıişk'in Başbakandan sözMi so
ru önergesi (6/424) (1) 

344. — İsparta MiMletvekıillıi İbrahim 
Gürdal'ın, Burdur ti merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba 
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
M i Mî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

345. — 'Samsun Milletvekili Aü 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. — Manisa Mıffiletvekıillıi Ümıit Gan-
uyar'ın, Manisa ili Selendi İlçesine bağ
lı bazı köylerin içme suyu sorununa iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/355) 

347. — İstanbul 'Mıiffietvekıillii Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

348. — İsparta Milletvekili • Entekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/363) 

349. — İsparta Milletvekilli 'Entekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi 
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

350. — İsparta Mıii&tvökiı'li Erteklin 
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 MüıetvekıMıi 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. — Samsun MüDIetvekıili AUıi Eser' 
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 MıillılletvekıL'ji ismail 
Köse'nin, Teşebbüsü Destekleme Ajansı
na ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/374) 

354. — Salkarya Mliıl'iletvekliliıi Ahmet 
Nıeiıdlknlin, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
iiışibin Miilî Eğitim Bakamından sözüü so
ru önıergesli (6/422) 
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7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
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. — Millî Gurur Madalyası Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/486) (S. Sayısı: 
135) (Dağıtma tarihi: 5.12.1988) 

X 3. — Türkiye 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 4. — Avrupa Mimarî Mirasının 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 5. — 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 komisyoniaıi raporları 
(1/364) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1988) 

X 6. —• 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 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Arılaşmasının 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) 

8. — 2918 Sayıh 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) 

9. — 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* 

10. — 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 11. — Gemiadamlarının Eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katü-
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 : 6.1.198^) 

12. — Nevşehir Milletvekili Ahmet 
Cemal Seymen'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakan-
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lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Nevşehir Millet
vekili A. Cemal Seymen'in tçtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Rapora itira
zı (3/552) (S. Sayısı : 186'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1989) 

13. — 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
Komisyonu Raporu (1/534) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi: 22.2.1989) 

14. — 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 
içişleri Komisyonu Raporu (2/122) (S. 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi: 22.2.1989) 

15. — izmir 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 16. — 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 ilişkin 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 17. — iktisadî 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 

ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/324, 1/325, 1/326, 1/327, 1/328, 
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 18. — 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 Y'llara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe fc omisyonu Raporu (1/218, 
1/219, 1/220, 1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 
1/225, 2/226, l/227v 1/228, 1/229, 1/230, 
1/231, 1/232, 3/A2, 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 19. — 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 Genel Uygunluk Bil
dirimlerinin Sunulduğuna ilişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (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 20. —-Hacettepe Üniversitesinin 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıl
ları Kesirihesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimleri
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Korniş-
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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 21. — 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 Genel Uygunluk 
Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin 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 22, — 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 23. — Beden 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 İlişkin 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, 

3/37, 3/206, 3/207, 3/208, 3/209, 3/38) 
(S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

X 24. — Tekel 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 (1/248, 
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 25. — Ege Üniversitesinin 1967, 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 (1/293, 
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 26. — 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, 
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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) 

27. — 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) 

28. — 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) 

29. — 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 ilişkin Kanun Tekli
fi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi: 
2.3.1989) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanlık Devlet Planlama Teşkilatı ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Devlet 
Planlama Komitesıi Arasında Işjbi/rliğine 
Dair Anlaşmıanıın Onaylıanmasnnın 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 31. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve 
Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek 
Üçüncü Protokolün OnıaylanımasMia Da'k 
29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna 
Ek Kanunun 1 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Duştişlıeri ve Plan ve Bütçe komisyondan 
raporları (1/447) (S. Sayısı : 230) (Da
ğıtma taniıhd : 6.3.1989) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Abdul-
kıadiır Aksu ve 4 Arkadaşının, 2972 Sayılı 
Maıbalî Idıarefer fite Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar. Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına 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 33. .— 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) 

34. — 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 35, — 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 36. — 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. 

•••>•—^>m<^~—<" (77 nci Birleşim) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B M . M. (S. Sayısı : 234) 

Diyarbakır Milletvekili Abdulkadir Aksu ve 4 Ar
kadaşının, 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle 
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair 7.12.1988 Tarih ve 3507 Sayılı Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2 /162) 

TÜRKİYE BÜYÜK »MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

2972 .Sayılı Mahallli İdareler ile Mahalle 'MuhtarliıkJlıarı ve ihtiyar' Heyetleri seçimi 
Kakılanda Kanunun Bazı maddelerinde değişiikliîk yap ılımasına dair 7 . 12 . 1988 tarih 
ve 3507 Sayılı Kanuna bir Geçici Madde eklenmesi hakkımda Kanun Teklifim ilişikte 
sunulmuştur. * 

Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla, 

Mehmet Kahraman Abdulkadir Aksu 
Erzurum Diyarbakır 

Mahmut Karabulut Kadir Demir 
Sivas - Konya 

Erkan Kemaloğlu 
Muş 

GEREKÇE 

Demokratik Siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan Siyasî Partilerin, var
lıklarını -sürdürebilmeleri-ancak vatandaşların katılımları ile mümkün olabilmektedir. 

Gerek özel 'kesimde gerekse Kamu kesiminde çalışan vatandaşların aktif Siyasî 
faaliyetlere ne şekilde katılabilecekleri Kanunlarımızda açııkca ifade edilmiştir, özel
likle Kamiı kesiminde görev yapan vatandaşlarımızın,. Siyasî faaliyette bulunabilmeleri 
için bu görevlerinden ayrılmaları: şart koşulmuştur. 

Önümüzdeki 'Mahalli seçimlilerde aday olmak amacıyla görevlerinden İstifa etmiş 
olan Devlet Memurlarının, tekrar eski 'görevlerine dönebllmelerini temim maksadıyla 
hazırlanan teklifimizin, Kanunlaşmasıı halinde istifa eden Kamu görevlilerinin mağdu
riyetleri önlenmiş olacaktır. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' 
Anayasa Komisyonu 2 . 3 . 1989 
Esas No. : 2/162 
Karar No. : 16 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 22 . 2 . 1 9 8 9 .tarihinde Komisyonumuza gönderilen Diyarbakır 
Milletvekili Abdulıkadir Aksu ve dört arkadaşının; 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkılan ve İhtiyar :He yetileri Seçimi Baıklkındia Kanunun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapiılmasına daim 7 . 1'2 . 1988 tarih ve 3507 Sayılı" Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun, Teklifi, Komisybnumiuzun 2 . 3 .. 1989 
tarihli toplantısında Adalet Bakanlığı Temsilcisi de bulunduğu halde incelenmiştir. 

Komisyonumuz, teklifi gerekçesi, doğrultusunda olumlu bulmuş ve maddelerinin 
görüşülımesinl kabul etmiştir. 

Teklifin. 1 inci maddesi İle 3507 sayılı Kanuna eklenen ve 26 . 3 . 1989 tarihinde 
yapılacak mahallî idareler seçimlerinde aday adayı veya aday olan. Devlet memurları
nın seçimi kaybetmeleri halinde eski görevlerine dönmelerine o1!anaik sağlayan Geçici 
3 üncü Madde bu haktan «diğer Ikamu görevlileri» nin ide ya rarlanm asını sağlayacak 
şekilde kabul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci ve 3 üncü maddıelerl Komisyonumuzca aynen ıkabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, teklifin bir an önce kanunlaşmasında yarar gördüğünden İçtüzü
ğün 53 üncü maddesine göre Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini die kararliaştır-
mış'tur. 

, Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. ' -

Başkan. Kâtip 
Kâmil T. Coşkunoğlu Ali Pınarbaşı 

Ankara Konya 
Üye Üye 

Talat İçöz Reşit Ülker 
İstanbul İstanbul.1 

Üye Üye 
Münir Fuat Yazıcı Bahri Karakeçili 

Manisa Şanlıurfa 
Üye Üye 

Ahmet Avcı Güneş Müftüoğlu 
Uşak , Zonguldak 

Türkiye Büyük'Millet Meclisli (S. Sayısı : 234) 





— 4 — 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ABDULKADİR AKSU ve 
4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7.12.1988 Tarih 

ve 3507 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 7.12.1988 tarih ve 3507 Sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Madde 
eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 3, — Subaylar, astsubaylar, hâkimler ve savcılar ile yük
sek yargı organları mensupları hariç olmak üzere, 26 Mart 1989 tarihinde yapılacak 
Mahallî İdareler seçimlerinde aday adayı veya aday olan Devlet Memurları seçimi 
kaybetmeleri halinde, bu Kanunun yayımını takip eden iki ay içinde müracaat etme
leri kaydıyla ve bu seçime mahsus olarak müktesep hakları ile eski veya eşdeğer bir 
göreve dönebilirler». 

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 234) 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7.12.1988 Tarih 

ve 3507 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 7.12.1988 tarih ve 350ı7 Sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Madde 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Subaylar, astsubaylar, hâkimler ve savcılar ile yüksek 
yargı organları mensupları hariç olmak üzere, 26 Mart 1989 tarihinde yapılacak ma
hallî idareler seçimlerinde aday adayı veya aday olan Devlet memurları ve diğer ka
mu görevlileri seçimi kaybetmeleri halinde, bu Kanunun yayımını takip eden iki ay 
içinde müracaat etmeleri kaydıyla ve bu seçime mahsus olarak müktesep hakları ile 
eski veya eşdeğer bir göreve dönebilirler. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisâ (S. Sayısı : 234) 





Dönem : 18 Yasama Yıü : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 135) 

Millî Gurur Madalyası Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1 /486) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 29 . 9 , 1988 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
07/101-2201104338 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET IMEOJÜSt IBAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızla arzı Bakanlar Kıunıulunca 2&9.1988 ItaıihÜade karaırllaiştınlan «Millî 
Gurur Madatyıası Hakkında Kanun Tasarısı» lie gerekçesi ekli olarak göjıdeılilmiştir. 

Gereğinü iarz ederim. 

/. Kaya Erdem 
Başbakan V. 

MİLLÎ GURUR MADALYASI (HAKKİNDA KANON TASARISININ 
GENEL GEREKÇESİ 

ISpor, edebiyat, ibjMıiım ve isaıruaıt (gibi alanlarda dünya çapında üstün 'basan göste
rerek Tülrlkiye'nin uluısilarıaralsı platformda tanıtılmasınla, ımitllî gumrurnuızutnı yüceltil-
mesline vesile olan kişilere «IMıiilî Gurur Madalyası» verirmesi öngörülmektedir. 

Böylece bu alanılaırdalkıi! değerîeriımıiziını ortaya çıkması ve bunların teşvılk edilm'e-
siınıin sağlanması amaçlanımaktadiir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Spor, edebiyat, ıbidiim ve sanat gıiıhi alanlarda emsallerine nazaran 
dünya çapında üstün 'başarı (göstererek Türkiye'min uluslararası platformda tanıtıl
ması ve millî gururumuzun yücelıtilmesıiınıe vesile olan kişilere verilecek olan «Millî 
Gurur Madalyası»nın şekli, veriliş esasları, mirasçılara intikali, taşıma ve geri alma 
usullerinim nasıl düzenleneceği hükme bağlanmaktadır-

Madde 2. —• Millî Gurur Madalyalarınım çeşitleri be^rtilımekte ve hangi haller
de ıbu (madalyalarım verileceğiı ıhülkme bağlammaikıtadır. 

Madde 3. — Birimci) Sınıf Millî iGuruir Madalyasının törenle Cumlhurbaşkamı, 
ikinci Sınıf Millî Gurur Madalyasının Başbakanı, Üçüncü Sınıf Millî Gurur Madal
yasının ise Başbakan veya görevlendireceği halkan tarafından töremle verilmesi öngö-
rülimdktedıir. 

Madde 4. — Millî Gurur Madalyasınımı İntikali düzanlenjmdktedir. 
Madde 5. — MadaDyalların kayıtlanmıını IBaışibalkamlılk Personel ve Prensipler Genel 

Müdürlüğünce tutulacağı ömlgörülmelkteidk. 
Madde 6. — Devletin şahsiyetime karışı cürüm İşleyip hüküm giyenlerin mah

keme kararıyla) madalyalarımın geri alımımıaısı hükme 'bağlanmaktadır. 
Madde 7. — Madalyanın herhaınlgi bir sebeple kaybedilmesi! hailinde durumun 

en kısa zamanda tescil eden makama hıilldirilimesiı ve zayiimde kusursuz oldukları yet
kili mıalkamllarca belirlenenlere Başbakanlıkça ıbedeli 'mukabilinde ıbir defaya (mahsus 
olmak üzere nnadajlyanım tekrar veri'lebfileceğli hükme 'bağlanmaktadır. 

Madde 8. — Milî Gurur Madalyası ile illgıiili her türlü giderlerin Başbakanlık 
bütçesinden karşılanacağı öngörıülımektedir. 

Madde 9. — Millî Gurur Madalyalarımın . ısatılamayacağı, devredilemeyeceği, 
şeklimin değiştirilemeyeceği; ve bağışlanamayacağı hükme toaglanmıa|ktadiır., 

Madde '1Q. — Mıillî Gurur Madalyalarımı sataın, devreden, bağışlayanı veya şeklini 
değiştiren hak sahiplerinin ıbu taisarrüflarından dolayı cezdandırılacaklları öngörül
mektedir. 

Mıadde liî. — Millî Gurur Madalyasının ebat, biçim ve lözelıliıklerinin tespiti, na
sıl verileceği, bunlarım muhafaza ve taşınmasına ilişkin şekil ve esasların Başibakan
iılkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenımesiı hükme bağlaınmaıktadir. 

Geçjiei Madde — 1988 Seul Olimpiyatlarımda, Halter dalımda 6 dünya ve 9 olim
piyat rekoru kırarak altını madalya alan Millî Hailtereıimiz Naıim Süleymanoğlü'na 
Birinci Sınıf Millî Gurur Madalyasının verilimeısi öngöırülmektedir. 

Madde 12, 13 — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ;(S. Sayısı : 135) 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 24 . 11 . 1988 

Esas No. : 1/486 
Karar No. : 9 

TÜRKÜYE iBÜYÜK MİLLET MECLÎSİ ^BAŞKANLIĞINA 

'Millî Gurur Madalyası Hakkımda; Kanun Tasarısı komisyonumuzun 17.11/1.1988 
Perşembe günü yaptığı toplantıda iligilûı iBakarilık temsilcilerininı de katılması •ile gö
rüşülmüştür. 

Komıiısyonumuza «Millî Gurur Madalyası!» adıyla; isevkedıilem Kanuni Taısajrıisının 
adı değiştirilmiştir. Komisyonumuzca, yapılan görüşmelerde «gurur» kelimesi, «gü
ründün gurur duymak dışındaki an|iaımlarımın olumsuz olması sebebiyle; yerine, bü
tünü ile olumlu, yüceltici, onuru vıe gururu ıda (kapsayıcı anlamı'ları (temsil ©den «şeref» 
kelilmösinjîını konması kabul edilmiş ve (Kanun Tasarı s imin adı «Milî .Şeref Madalya
sı Hakkında Kanpn Tasarısı» olarak değiştirıiılmiştir. 

Amaçla ilgili birinci madde üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda kabul 
edilen 'bir önerge ile «spor» kelimesi, (madalya verilımesıi ömgıörülem aılanlarım en so
nuna alınmıştır. Maddeye, ayrıca «kültür» ive «teknoloji» kdıimeleri, yemi al'anllıar ola
rak eklenmiştir. Suiistimallere yol açılmaması, yanlış anlaşılıp yorumlanmaması, çeşitli 
etkilemelerle asıl amacı zedelememesi için, bu maddeden «ve benzeri alanlarda» ifa
desi çıkarılmıştır. * 

ikinci maddede yapılan değişikliklerle; madalyalarda «IBıiriınci, likinci, üçüncü sınıf 
madalya» şeklinde yapılan sınıflandırma yerine, CUMHURİYET (BÜYÜK ŞEREF 
MADALYASI - CUMHURİYET ŞEREF MADALYASI - T.C. ŞEREF MADAL
YASI adları ile üç madalya çeşidime yar verilmiştir. Ayrıca, maiddeye Türk vatandaş
ları dışımda, amaç doğrultusunda ülkemizin lehine (hizmet vermeleri) hailimde yaban
cılara da madalya, vıertillmeisıî sağlanınııştır. Maddede, üçüncü sınıf olarak öngörülen 
madalya kapsaımına alınanlar tamamen çıkarılmıştır. Böylece, 'bu maddeye göre, (sadece 
spor alanımda, bugüne kadarki derecelerin ışığı altında, her yıl 5Û0İ - 60Û arasımda 
madalya (verilmesi gibi çok sakıncalı, (Kanun Tasarısının ıbemıknsedjiği asıl amaca, ve 
maksada aykırı; ödüllendirmeyi tve özendirmeyi zedeleyici, yoızliaştırıcı durum ve so
nuçların ortaya çıkması ömlenmıiştiır. Federasyonların sadece 1987 yılı içimde aldıkları 
madalya sayıisımım 5016 olduğu gerçeği 'bu endişede haklılığım somut göstergesi ve ifa
desidir. 

Üçüncü madde kabul ediiem 2 nci madde doğrultusunda verilen bir önergemin 
kaibulü ile değiştivrilimiştir-

4 üncü, 6 mcı, 7 mci, 8 imci ve il 1 ıkiöi maddelerde gecem «gururı» kelamesi «şeref» 
olarak değiştirilerek 5 imci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri ile yürüdük ve yürütme 
maddeleri aymen kabul edataiştir. 
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Tasarıya Önerge ile eklenen iyemi geçicıi 1; ünjci rnadfde life Tasıarida geçidi madde 
olarak getirilen Niaiim SÜUElYlMiAfNlOĞUU'ma verilecek maldalyaya, eşdeğer rnaıdal-
yapım; geçmişte kendi dalında, güneşte, dünya çapında üm yapmış, en üıat dereceleri 
almıış; Türlk'ünı ıgücüınüın, (kuvvet ve kudretlimin semlbıolü talin© gelmiş Yaşar DÖGU'yaı 
da, verilmesi öng!örülmüştür. Bu suretle, iner üıkıi üstün, örmek ve ısemıbol milî sporcu
muzla Cumhuriyet 'Büyük Şeref Madalyası verilmiş olacaktır. 

Komisyonca benimsenen glörüşe göre, Ibu suretle ö'dülıl'enıdıirmede adalet de sağ-
lanımıştır. 

Aslında, ıbu 'anlayışla, idarede ıbütünJlük, istikrar, ıdevamlıllıfk ilkelerimin gereği 
çerçevesıiınıde Devletin toaJkkanliyet, adailet, eşitlik doğruıituisuında dünü 'bugünle birleş
tirerek geleceğe ümit ve güven ortamı hazırlamalsı da ısağlaınmKştır. 

Güreşte benzeri başarılan gerçekleştirerek Türk'ün onuru ve gururu dünya ve 
olimpiyat şampiyonu olimıuş ve olacak 'diğer güreşçilerimize ve çeşitli (dalardaki spor
cularımıza GUIMIHİURIİYET ŞEREF MADALYASI verilmesi öngörülmüştür., Tasa
rının Geçiıoi maddesi, verilen bir önerge dile redalfcfce edilerek geçidi ikinci madde ola
rak Ikajbul edilmiştir.-

Raporumuz, Genel Kurulum önayuna arz ledimek üzere saygıyla sunulur. 

Başjkanvelkili 
Kemal Karhan 

lizminı 
Avni Akyol 

Manbüll 

Üye 
Baki Durmaz 

Afyon 

Üye 
Kenan Süzer 

Tofaat 

Üye 
MA Ali Doğuslu 

BingöH 

Üye 
M. Fuat Erçetin 

Edirne 

Üye 
A. Erdem Bay azıt 
»Kahramanmaraş 

Üye 
Mustafa Kızıloğlu 

-Afyon 

Üıyıe 
Rıza Yılmaz 

Anlkana 

Üye 
Cemal Şahin 

Çoruma 

Üye 
Temel Gündoğdu 

İistöattibül 

Üye 
Adil Küçük 

Konya! 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Millî Gurur Madalyası Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; spor, edebiyat, bilim, sanat ve benzeri alanlar
da dünya çapında üstün başarı göstererek Türkiye'nin uluslararası platformda tanıtılr 
masına ve millî gururumuzun yüceltilmesine vesile olan kişilere verilecek «Millî Gurur 
Madalya'sı»nın şeklini, veriliş esaslarını, mirasçılara intikalini, taşıma ye geri alma usul
lerini düzenlemektir. 

Millî Gurur Madalyası Çeşitleri 

MADDE 2. — Millî Gurur Madalyası çeşitleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Birinci Sınıf Millî Gurur Madalyası; sporda süper nitelikte olimpiyat veya 

dünya rekoru kıran, edebiyat, bilim veya sanatta Ndbel veya eşdeğerde ödül kazanarak 
bu suretle ülkemizin uluslararası platformda tanıtılmasını, millî gururumuzun yüceltil
mesini sağlayan, 

b) İkinci Sınıf Millî Gurur Madalyası; sporda olimpiyat veya dünya rekoru kıran 
ve altın madalya alan edebiyat, bilim veya sanatta Oskar veya Politzer ve benzeri ödül 
kazanarak ülkemizin yurt içinde ve yurt dışında yüceltilmesi ve tanıtılmasını sağlayan, 

c) Üçüncü Sınıf Millî Gurur Madalyası; sporda milletlerarası karşılaşmalarda 
altın madalya alanlar ile ektefoiyat, bilim ve sanat dallarında uluslararası niteliğe sahip 
olan ve ülkemizin uluslararası platformda tanıtılmasında katkısı bulunan, 

Türk vatandaşlarına verilen madalyalardır. 

Millî Gurur Madalyasının Verilme §ekli 

MADDE 3. — Millî Gurur Madalyaları Bakanlar Kurulu kararı üzerine; 
a) Birinci Sınıf Millî Gurur Madalyası; Cumhurbaşkanı tarafından, 
b) İkinci Sınıf Millî Gurur Madalyası; Başbakan tarafından, 
c) Üçüncü Sınıf Millî Gurur Madalyası; Başbakan veya görevlendireceği bakan 

tarafından, 

Törenle hak kazanana, hak kazanan hayatta olmaması halinde en büyüklerinden 
başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına 
o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine verilir. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Millî Şeref Madalyası Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, küiür-sanalt, edebiyat, bilim, teknoloji ve spor 
alanlarında dünya çapında üstün başarı göstererek Türkiye'nin ve Türk Milletlinin ulus
lararası platformda tanıtılmasını, millî onur ve (gururumuzun ylüceMimesini sağlayan 
Türk ve yabancı gerçek ve tüzelMşilere millî şeref (madalyası vermektir. 

Millî Şeref Madalyası Çeşitleri 

MADDE 2. — Millî şerietf madalyası çeşMeri ve kimlere verileceği aşağıda göste
rilmiştir : 

a) KülMr-sanaıt, edebiyat, bilim ve teknoloji alanlarında Nobel ödülü seviyesinde 
Önemli ve manevî değeri' bulunan süper nitelikte blir başarı kazanarak, spor alanında ise 
Olimpiyat oyunları ve dünya şampiyonalarımda, olimpik dallarda ve büyükler kategorisin
de süper nitelikte rekor kırmak veya bu nitelikte şampiyon olmak suretiyle altın madalya 
alarak; Ülkemizin ve Milletimizin uluslararası platformda tanıtılmasını, millî onur ve 
gururumuzun yüceltilmesini sağlayan Türk gerçek ve tüzelkişilere verilen madalyadır. 

b) Cumburliiyelt Şeref Madalyası: 
Kültür -sanat, edebiyat, bil'im ve teknoloji alanlarınlda Oskar ödülü seviyesinde öne

mi ve manevî değeri bulunan bir başarı kazanarak; spor alanında ise Olimpiyat oyun
ları ve dünya şampiyonalarında, olimpik dallard'a ve büyükler kategorisinde ferdi veya 
takım halinde şampiyon olmak suretiyle altın madalya alarak, Ülkemizin ve Mİİletimizin 
uluslararası platformda tanıltılmasını ve millî onur ve gururumuzun yüceltilmesini sağ
layan Türk gerçek ve tüzelkişilere verilen madalyadır. 

c) Türkiye Cumhuriyeti Şeref Madalyası: 
Kültür -sanat, edebiyat, bilim, teknoloji, ve spor alanlarınlda üstün seviyedeki çalışma

ları, başarıları ve hizmetleriyle Türkiye'nin ve Türk Milletimin, uluslararası platformda 
tanıtılmasını ve millî onur ve gururumuzun yüceltilmesini sağlayan yabancı gerçek ve 
tüzelkişilere verilen madalyadır. 

Millî Şeref Madalyasının Verilme Şekli 

MADDE 3. — Cumhurbaşkanının veya Başbakanın teklifi ve Bakanlar Kurulunun 
kararı ile; 

a) Cumhuriyet Büyük Şeref Madalyası, Cumhurbaşkanı tarafımdan, 
b) Cumhuriyet Şeref Madalyası ile T.C. Şeref Madalyası Başbakan tarafından, 
Düzenlenen bir törenle, hak kazanana, hak kazananın hayatta olmaması halinde en 

büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına; çocukları yoksa 
babasına, o da yoksa annesıine, annesi yoksa eşine verilir. 
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'(HükümieCin Teklif Ettiği Metin) 

Millî Gurur Madalyasının İntikali 

MADDE 4. — Millî Gurur Madalyası hak edenin ölmesi halinde bu madalya ken
dileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak 
üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa 
annesine, annesi yoksa eşine, eşinin de ydkluğu halinde Medenî Kanun hükümlerine 
göre kanunî mirasçılarına intikal eder. 

Tescil ve Terkin 
I 

MADDE 5. — Halk kazananlara verilen veya geri alınan madalyaların Başbakan
lık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce kayıtları tutulur ve bu Genel Müdür
lükçe tescil veya terkini yapılır. 

Millî Gurur Madalyasının Geri Alınması 

MADDE 6. — Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı hüküm gi
yenlerin mahkeme kanarı l e madalyalarının geri alınmasına hükmolünur. 

Millî Gurur Madalyasının Zayii 

MADDE 7. — Millî Gurur Madalyası sahiplerinden madalyası herhangi bir se
beple zayi olanlar durumu en kısa zamanda tescil eden makama bildirmek zorunda
dırlar. 

Madalyanın zayiinde kusursuz oldukları yetkili makamca belirlenenlere Başbakan
lıkça bedeli mukabilinde tören yapılmaksızın ve bir defaya mahsus olmak üzere ma
dalya tekrar verilir. 

Giderlerinin Karşılanması 

MADDE 8. — Millî Gurur Madalyası ile ilgili her türlü giderler Başbakanlık büt
çesinden karşılanır. 

Yasak Tasarruflar 

MADDE 9. — Bu Kanuna göre verilmiş bulunan madalyalar hak edenlerce sa
tılamaz, devredilemez, bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez. 

Cezaî Müeyyideler 

MADDE 10. — Bu Kanunun 9 uncu maddesindeki hükümlere aykırı hareket eden
ler, bir aydan altı aya kadar hapis oezası ile cezalandırılır. 

Yönetmelik 
MADDE 11. — Millî Gurur Madalyasının ebat, biçim ve özelliklerinin tespiti, 

nasıl verileceği, bunların muihalfaza ve taşınmasına ilişkin şekil ve esaslar Başbakanlıkça 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul 'Ettiği Metin) 

Millî Şeref Madalyasının İntikali 

MADDE 4. — Millî Şeref Madalyaları hak edenlerin ölmeleri halinde kendileri ta
rafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere er
kek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, 
annesi yotea eşine, eşinin de yokluğu halinde Medenî Kanun Hükümlerine göre Kanunî 
mirasçılarına intikal öder. 

Tescil ve Terkin 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millî Şeref Madalyasının Geri Alınması 

MADDE 6. — Deivleirin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı hüküm giyen
lerin mahkeme kararı ile madalyalarının geri alınmasına hükrrtolunur. 

Millî Şeref Madalyasının Zayii 

MADDE 7. — Miillılî Şeref Madalyası sahiplerimden madalyası herhangi bir se
beple zayi olanlar durumu en Ikısa zamanda telscil eden malkaıma bildirmek zorunda
dırlar. 

Madalyanın zayiinden kusursuz oldukları yetkili makamca belirlenenlere Başba-
kanjlıılkjçıa IbödeİA ımıulfaaibijlliınjdle tören yaipılmıaıksiızıın! ve bir ddfaya mahsus olmak üzere 
madalya tekrar verilir. 

Giderlerin Karşılanması 

\MADDE 8. — Millî Şeref Madalyası ile ilgili her türlü giderler Başbakanlık 
bütçesinden 'karşılanır. 

Yasak Tasarruflar 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Koımıiısyoınumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Cezai Müeyyideler 

MADDE 10. — Talsarımıin 110 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil-
mıjştir.; 

Yönetmelik 
MADDE lıl. — Millî Şeref Madailyalaırı ebat, biçim ve özelikleriınin tespiti, na

sıl verileceği,, bunlarım muıhaifaıza ve taşınmasına ilişkim şelkil ve esaslar 'Başbakanlıkça 
çıkarılacak toiır yönetmelikle düzenlenir. 
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»{Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu Kanunun yayımından önce 1988 Seul Olimpiyatlarında 
halter dalında 6 dünya ve 9 olimpiyat rekoru kırarak üstün başarı gösteren ve altın 
madalya almak suretiyle Devletimizi yücelten ve Türkiye'nin tanıtılmasında önemli 
ölçüde katkısı olan Millî Halterci Naim Süleymanoğlu'na ilk Birinci Sınıf Millî Gurur 
Madalyası verilir. 

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan V. 
1. K. Erdem 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğt. Genç. ve Spor Bak. 
H. C. Güzel 

Sağ. ve Sos. Yard. Bakanı 
İV. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve 
M. 

28.9.1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakam 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

içişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakam 
/. Aykut 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bak. 
F. Kurt 

Turizm Bakanı 
T. Titiz 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1'948 Londra OJıimpiyatlaonıdia ve 119511 Helsinki 'Dünya 
Şampiyonasında güreş dafünnıda şampiyon olarak altın' madalya; al'atnı ve Türk'ün gü
cünün ve Kuvvetinim senibolü haline gelmiş bulunan ve bu ısuretle Ülkemizin ve Mıil-
letiımıiziın uluslararası platformda tamıtılımalsımı ive millî onur ve ©ururumuızun yücel
tilmesini! sağlajyan Millî Güreşçi Yaşar Doğu'ya Cumhuriyet Büyük Şeref Madalyası 
verilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — IBU Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, 1988 Seul 
OLiımpiyatllarıınrn, haıliter dalımda, 6 dünya, 9 Olimpiyat rekoru kırarak altın madalya 
aknalk suretiyle Üllkıemıiaiın ve MıiHletimiain uluslararası platformda tanıtılmıasımı ve 
millî onur ve gururumuzun yüceltilmesini sağlayan' Millî Halterci Naim Süleyman-
oğlu'na Cumhuriyet Büyük Şeref Madalyası verilir. 

MADDE 12. — Tasarınım li2 noi maddesi Komisyonumuzca aynen Ikalbul edil
miştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen Ikalbul edil
miştir. 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T, B. M. M. (S. Sayısı : 142) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına Dair Antlaşmanın ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komis

yonları Raporları (1 /357) 

r, c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 8.1.1988 
Sayı : K. K. Gn. Md. 07/196-1311 /'0İ055 

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 : 
1/783 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların Kar

şılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 

T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 1.7.1986 
Sayı : K. K. Gn, Md. 18/101-2015/04313 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
24.6.1986 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Amerikan Birleşik Dev
letleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Antlaşmanın ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı» ve ge
rekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
/. Kaya Erdem 
Başbakan Vekili 
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GEREKÇE 

Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının ana amacı bahis ko
nusu ülkeler arası sermaye ve teknoloji akımını teşvik ve ilgili ülkenin hukuk düzeni 
içinde nasıl korunduğunu tespit etmektir. 

Bilindiği üzere, yüce meclisiniz tarafından onaylanan V inci 5 yıllık Kalkınma Pla
nının ve onu izleyen yıllık, tcra Programlarının en önemli ilkeleri arasında, ülke eko
nomisinin dışa açılması, yani ülke müteşebbis ve sermaye gücünün dış ülkelere, yaban
cı sermaye ve teknolojisinin ülkemize gelmesi, dolayısıyla ülke ekonomisinin dünya 
ekonomisi ile entegre edilmesi kabul edilmiştir. 

IBu çerçeve içinde, ülkemizde yatırım yapan yerli ve yabancı sermayenin çalışma 
esaslarını geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla yüce meclisiniz tarafından kabul edi
len çeşitli kanunlara paralel olarak, yatırım ve ticarî ilişkilerimizin yoğun olduğu ül
keler ile 1961 yılında başlatılan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına yöne
lik anlaşmalar yapılması hızlandırılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ve ABD arasında sermaye ve teknoloji akımını hızlandır
mak amacıyla imzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması anlaşmasının 
esasları şöyle özetlenebilir : 

1. Türkiye ve ABD'de uygulanan yabancı sermaye ve kambiyo mevzuatına açık
lık kazandırmak ve karşılıklı tanıtılmasına imkân vermek, 

2. Türkiye ve ABD'de yabancı sermayenin kamulaştırma ve devletleştirme yö
nünden tabi' olacağı muamele ve sahip olduğu hakları tespit etmek, 

3. Her iki ülkede, özel teşebbüs-devlet arasında çıkacak ihtilafların nasıl çözüm
leneceğini tespit etmektir. 

Ülkemizde halen faaliyette bulunan ABD sermayeli firmaların Aralık 1985 sonu 
itibariyle 53.836.82 milyon TL. tutarında yatırımları, ABD'de ise faaliyette bulunan 
Türk sermayeli firmaların yatırım tutarları ise halen 2.458 milyon TL.'dır. 

Bu Antlaşma Türk özel teşebbüsüne ABD'de, Amerikan özel teşebbüsüne Türki
ye'de karşılıklı ekonomik ve yasal güvence verirken, ilgili ülkeye maddî ve manevî 
yönden herhangi yeni bir yük getirmemektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ve ABD arasındaki yabancı sermaye akımının hızlandırıl
ması ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve ilerletilmesi amacıyla imzalanan bu Antlaş
ma, 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanun uyarınca bir tasarı halinde yüksek Meclisin 
huzuruna getirilmiş bulunmaktadır. 

ANTLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 
Madde 1 : Bu maddede antlaşma içinde sık sık sözü edilen şirket, yatırım mülki

yet, hâsılat ve yatırımla ilgili faaliyetlerin tanımları yapılmaktadır, özellikle «Yatırım» 
tanımı 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa Paralellik sağlanarak hazır
lanmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında yatırımın ABD'li bir şirket tarafından veya 
ABD'de bir Türk şirket tarafından yapılması ancak kontrolün T. C. veya ABD'nin 
kendi ülkesinde faaliyette bulunmasını arzu etmediği üçüncü bir ülkenin elinde bulun
ması halinde, evsahibi ülkenin bu antlaşma hükümlerini o şirkete uygulamama nak
dini düzenlemektedir. 
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Madde 2 : Taraflar kendi kanunları çerçevesinde, üçüncü ülkelere tanınan hak
lardan daha az elverişli şartlarda olmamak şartıyla diğer tarafın yatırımlarına izin ve
recektir. Burada önemli olan yatırımların öncelikle izne tabi olmaları, ikincisi ülkesin
de yatırım yapılacak olan tarafın kanunları çerçevesinde izin verilmesi ve üçüncüsü bu 
muamelelerin kendi şirketlerine ve üçüncü ülke şirketlerine yapılan muameleden daha 
az elverişli olmamasıdır, ancak bu da mevcut kanunların tanıdıkları haklar çerçeve
sinde olacaktır. Bu muamele yatırıma izin verildiği an ve verildikten sonra da aynı 
olacak yapılmasına izin verilmiş olan yatırıma keyfi bir muamele uygulanmayacaktır. 

Yabancı yatırımcı kendi yatırımını izlemek üzere yabancıların ülkeye giriş ve 
geçici kalış için tabi oldukları mevzuat çerçevesinde diğer taraf ülkesine girebilecektir. 

Yabancı şirketlere yerli şirketlerle rekabet eşitliği tanınacaktır. Bu 6224 sayılı Ka
nunda ki eşitlik ilkesinin bir tekrarıdır. 

Taraflar yatırımcılara ilişkin kanun, yönetmelik ve tebliğlerin alemiyetini temin 
edeceklerdir ki (Resmî Gazete'de yayınlanması) yatırımcı mevzuat konusunda bilgi 
sahibi olsun. 

Madde 3 : Bu madde Anayasamızda da öngörülmüş olan kamulaştırma ve dev
letleştirme konularını kapsamakta ve kamu yararı amaç güdülmedikçe böyle bir işle
min yapılmayacağını öngörmektedir. Kamu yararı amacı güdülse dahi bunun kanuna 
uygun, uygun bir tazminat karşılığı ve eşitlik ilkeleri içinde yapılmasını teminat altına 
almaktadır. Kamulaştırma bedeline mahallî makamları nezdinde itiraz hakkı saklı kal
maktadır. 

İkinci olarak evsahibi ülkede ortaya çıkan savaş ve benzeri durumlarda kendi 
ülke şirket veya vatandaşlarına ne gibi bir muamele uygulanıyorsa, eğer uygulanır ise, 
o muameleye eşit bir muamele yapılması düzenlenmektedir. 

Madde 4 : Yatırımlarla ilgili transferleri düzenleyen bu maddede transfer ko
nusu işlemler ve transferlerde uygulanacak usul yer almaktadır. 6224 sayılı Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu 4 üncü maddesinde transferi öngörülen kalemlerle burada 
sayılanlar aynıdır. Bir yatırım anlaşmazlığı nedeni ile doğacak ödemeler de buraya 
ilave edilmiştir. Transferlerde uygulanacak, kur ve transferin herhangi bir konvertibl 
para cinsi üzerinden yapılması bugünkü kambiyo mevzuatımıza uygundur. 

Madde 5 : Bu maddede taraflara formaliteye tabi olmaksızın herhangi bir ta
rafın talebi üzerine bir araya gelerek sorunları çözümlemek ve bilgi alışverişinde bu
lunmak imkânı vermektedir. 

Madde 6 : Bu madde de yatırımcı şirket ile evsahibi ülke arasında çıkabilecek 
anlaşmazlığın tanımı yapılmakta, bu tanıma uygun bir anlaşmazlık çıkması halinde 
de bu anlaşmazlığın nasıl çözümleneceği açıklanmaktadır. Çözüm yolları önce adım 
adım belirtilmiştir, önce görüşmeler yapılacak, başarılı olmazsa bağlayıcı olmayan 
istişareler yapılacak, Türk yargı organlarına müracaat yolları açık tutulacak ancak bir 
yıl içinde Türk yargı organlarından kesin karar alınamaz ise o takdirde davadan fera
gat edilerek Uluslararası Mefkeze müracaat edilecektir. Bu fıkranın amacı Türk yargı 
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organlarına müracaatı teşvik etmek ve kesin karar alınmış ise bu kararın tekrar ulus
lararası bir mercide tartışılmamasıdır. Bu antlaşmada başka bir hukuk belirtilmediği
ne göre uyuşmazlıklara yatırımın yapıldığı yer kanunu uygulanacaktır. Uluslararası 
Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi sadece şirket ve devlet arasında çıkan 
ve doğrudan doğruya yatırımdan kaynaklanan anlaşmazlıklarının çözümlendiği mer
kezdir. 

Madde 7 : Bir evvelki maddede şirket ve evsahibi devlet arasında çıkabilecek 
uyuşmazlıklara çözüm yolları düzenlenmişti; bu maddede ise bu antlaşmanın uygu
lama ve yorumundan dolayı iki devlet arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü 
düzenlenmiştir ve ağırlık verilmiştir. Ayrıca merkezde çözüm bekleyen bir anlaşmaz
lık iki devlet arasında anlaşmazlık konusu yapılamayacaktır. 

Madde 8 : Yatırımlarla doğrudan doğruya ilgisi olsa dahi bu Antlaşmaya tabi 
olmayacak olan anlaşmazlıklar açıkça bu maddede yer almıştır. 

Madde 9 : Bu maddede antlaşma hükümlerinin aykırı olmayacağı hukukî mev
zuat ve yükümlülükler sayılmıştır. 

Madde 10 : (Bu madde Antlaşmanın tarafların devlet olarak üstlendiği yüküm
lülükleri ifasında engelleyici bir rol oynamayacağını belirtmektedir. 

Madde 11 : Bu Antlaşma sadece yatırımların teşviki ve korunmasını kapsadığı 
için özellikle vergileme politikası ve vergilere ilişkin hususlar düzenlenmemiştir sade
ce eşitlik ilkesine sadık kalınmasına özen gösterileceği belirtilmiştir. 

Madde 12 : Bu maddede Antlaşmanın nasıl yürürlüğe gireceği, süresi, bitişi ve 
hangi yatırımlara uygulanacağı belirtilmiştir. Antlaşmanın nasıl tadil edileceği de bu 
madde ile hükme bağlanmıştır. 

PROTOKOL 

Âkit taraflar bazı sektörlere yatırım yapılmasına sınırlandırılmalar getirme hak
kını sınırlı tutabildikleri gibi bazı söktörlerde yatırımcıları da mütekabiliyet esasına 
bağlanmaktadırlar. Sınırlamaları doğuran mevzuat ise karşı tarafa bildirilecektir.. Ge
ne burada yer alan bir husus 4 üncü maddede ki «gecikmeksizin» sözünden ne an
laşılacağı hususuna açıklık getirmek ve Türkiye Cumhuriyetinin transferlerde döviz 
sıkıntısı çekmesi halinde tanınacak olan kolaylıklar tanımlamaktır. Bu protokolda 
antlaşmanın bir parçası olduğu için antlaşma maddeleri ile aynı hükmü taşıyacaktır. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 2 . 12 . 1988 

Esas No. : 1/357 
Karar No. : 62 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi uyarınca «Dışişleri 
Komisyonu» nda görüşüldükten sonra, Komisyonumuza havale edilen «Türkiye Cum
huriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına Dair Antlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 2.12.1988 tarihinde yaptığı 67 nci Bir
leşimde, Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşüldü. 

V inci 5 yıllık kalkınma planının ve onu izleyen yıllık, icra programlarının en 
önemli ilkeleri arasında, ülke ekonomisinin dışa açılması, yani ülke müteşebbis ve 
sermaye gücünün dış ülkelere gitmesi, yabancı sermaye ve teknolojisinin ülkemize gel
mesi, dolayısıyla ülke ekonomisinin dünya ekonomisi ile entegre edilmesi kabul edil
miştir. 

Bu cümleden olmak üzere, birçok ülke ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korun
ması anlaşmaları imzalanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan ve ya
tırımların karşılıklı teşvik ve korunmasına dair anlaşma 3 Aralık 1985 tarihinde 
Washington'da imzalanmıştır. 

Söz konusu Anlaşmanın onaylanmasına ilişkin tasarı Komisyonumuzca da kabul 
edilerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Dışişleri Komisyonu tarafından aynen kabul edilen tasarının Anlaşmanın onay
lanmasına ilişkin 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü mad
deleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
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Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 
Sözcü 

İsmail Şengün 
Denizli 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

Hazım Kut ay 
Ankara 

/. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

îmzada 'bulunamadı. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

İmzada bulunamadı. 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

İdr is Arıkan 
Siirt 

Başkanvekili 
İlhan Askın 

Bursa 
Kâtip Üye 

Kadir Demir 
Konya 

Mehmet D elice oğlu 
Adıyaman 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

İmzada bulunamadı. 

N. Kemal Zeybek 
İstanbul 

Birgen Keleş 
İzmir 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Sümer Oral 
Manisa 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/357 
Karar No. : 17 

24 . 3 . 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların Teş
viki ve Korunmasına Dair Antlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 23.3.1988 tarihli Birleşimin
de Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmalarıyla tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçesinde de belirtildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti'ile Amerika BMeşik Dev
letleri arasında sermaye ve teknoloji akımını hızlandırmak amacını güden tasarı ay
rıca Türk ve Amerikan özel teşebbüsüne her iki ülkede karşılıklı olarak ekonomik ve 
yasal güvence sağlamaktadır. 

Tasan Komisyonumuzca usulüne uygun şekilde görüşülmüş ve aynen kabul edil
miştir. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan 
M. Vehbi Dinçerler 

Hatay 

Kâtip 
H. Adnan Tutkun 

Amasya 

Üye 
Fethi Çelikbas 

Burdur 

Üye 
Erol Güngör 

İzmir 

Üye 
Esat Kıratlıoğlu 

Nevşehir 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Sözcü 
M. Cavit Kavak 

İstanbul 

Üye 
T. Yasar Gülez 

Bolu 

Üye 
L. Yeniay Köseoğlu 

İstanbul 

Üye 
Nurettin Yılmaz 

Mardin 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Bahri Kibar 

Ordu 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti İle Amerika Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına Dair Antlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birieişjifc Devletleri arasında 3 Ara
lık 1985 tarihinde Vashin'gton'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasımda Yaitırım'ların Karşılıklı TuşıvÜJki ve Korunmasına Dar Anıtllaşma»nın 
ve Etki Protokolün onaylanması uygun ıbulıunmuışıtur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yalyımı tarihinde yürürlüğe ıgirer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürüttür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Balk. - Başbakan Yard. 
/. K. Erdem 

Devlet (Balkanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
M. V. Dinçerler 
Devlet Bakanı 

A. Karaevli 
Millî Savunma Bakanı 

Z. Yavuztürk 
Dışişleri Bakanı 

V. Halef oğlu 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

M. Emj.roğlu 
Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 

M. [Aydın 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı V. 

Y. Akbulut 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

H. C. Aral 

24.6.1986 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Balkanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 
İçişleri Balkanı 

Y. Akbulut 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Bayındırlık ve İskân Balkanı 

/. S- Giray 
Ulaştırma Bakanı 

V. Atasoy 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Tuırfem Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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DıŞIŞLERI KOMISYONUNUN 
KABUL ETTIĞI METIN 

Türkiye Cumhuriyeti İle Amerika 
Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 

Antlaşmanın ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tabanının 1 inci mad
desi Klömisiylonuımıuzîca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 noi mad
desi Komisyonumuzca aynen kalbul ediil-
mliştiir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad-
ıdösi Kbmıisıyonuımuzca aynen kalbul eritil
miştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti tle Amerika 
Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 

Antlaşmanın ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 1 inci maddesi aynen kalbul edil
miştir. 

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonu 
metnimin 2 ncü maddesi aynen kalbul edil-
mliştir.. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu 
ımetninin 3 üncü maddesi aynen kalbul edil
miştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA 

DAİR ANTLAŞMA 

Türklüye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri. (bedbini «Taraf» 'dlaralk) 
Aralarında dıalha geniş kapsamlı ekonomik işbirliğini ve özellikle bir Tarafın vatan

daş ve şirketlerinin diğer Tarafın ülkesiridie yaJtırım yapmalarını teş'vilk etmek arzusuyla, 
Anılan yatırımların tabi olacağı uygulamalara ilişkin bir anlaşma akdinin, sermaye 

ve teknoloji akımı ile tarafların ekonomik gelişmesini teşvik edeceği inancıyla, 
istikrarlı bir yatırım ortamı meydana getirmek ve ekonomik kaynakların en etkin 

biçimde kullanılmalarını sağlamak üzere, yaltırımiların adilane *ve hakkaniyete uiygun 
muameleye tabi tutulmasının gerektiğini kabul ederek, 

Yatırımların teşiviki ve karşılıklı korunması için bir Antlaşma imzalanmaisı kara
rıyla, 

Aşağıdaki gibi anlaşmaya varmışlardır : 

MAIDDE I 

1. iişfou Anıtlaşmada 3 
(a) «Şirket», kâr gayesi taşısın veya taşımasın; ister özel ister kamu kuruluşu ol

sun; mevzuata igöre sınırlı 'veya sınırsız sorumluluğu haiz tüzelkişi olarak kurulmuş; te
şekkül etmiş veya başka bir şekilde teşkil edilmiş şirketleri, iş ortaklıkları veya diğer teşek
küller dahi bir hukuku varlığı ifade eder. 

(b) K<dBir Tarafın Şirketi», bir Tarafta veya mülkî, mahallî organlarında yürürlükte 
olan kanun ve mevzuata, uygun olarak kurulmuş, tüzelkişilik kazanmış veya başka bir 
şekilde teşkıil edilmiş ve sözkbnusu Tarafın veya mülkî, mahallî organların tespitine 
göre, 

(1 j ISözkonusu Tarafın 'vatandaşı olan gerçek İkiciler, veya 
(ii) ISÖzkonusu Tarafın veya mülkî, mahallî 'organlarının veya onların tespitine 

göre temsilci veya aracı organlarının kayda değer menfaatlerinin bulunduğu şirketi ifalde 
eder. Bir Tarafın Şirketinin hukukî statüsü karşı Taraf ve mülkî, mahallî organlarınca 
tanınacaktır. 

(c) «Yatırım», bir Tarafın vatandaşları veya şirketlerince dolaylı veya dolaysız 
malik olunan veya kontrol edilen ve mail 'varlığı, öz varlık, borç, alacak ve hizmet ve ya
tırım sözleşmeleri dahil, diğer Taraifın ülkesindeki her türlü yatırımı ifalde eder ve aşa
ğıdakileri İhtiva eder : 

(i) İpotek, ihtiyatî haciz ve rehin gibi haklar dahil olmak üzere maddî ve gayri-
maddî her türlü mameleki; 

(ii) !Bir şirketi ıveya hisse senetlerini veya bir şirketteki başka menfaatleri veya mal 
varlığımdan doğan diğer menfaatleri; 

(iii) Bir para alacağını veya ekonomik değeri olan ve bir yatırımla ilişkili bulunan 
bir işlemin yapılması talebini; 

(iv) Telif hakları, patentler, markalar, ticarî unvanlar, endüstri tasarımları, »ticarî 
sırlar ve «know-h!ow», ve peştemaEye dahlil, fikrî ve sınaî mülkiyet halklarını; 
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(v) Kanun veya sözleşme ile elde edilen her türlü hak ve kanuna uygun olarak 
sağlanan flüm lisans ve (izinleri; 

(vi) Hâsılatın ve kredi anlaşimalarından doğan anapara ve faiz ödemelerinin ye
niden yatırımı, 

(d) «Malilk olmak veya kontrol etmek», her nerede bulunursa bulunsun, 'bağlı şir
ketleri veya iştiralMeri yoluyla dahi dolayla veya dolaysız mülkiyet veya kontrolü ifade 
eder. 

(e) Bir Tarafın «vatandaş»ı yürüdükteki mevzuata göre 'bir Tarafın vatandaşı 
olan gerçek (kişiyi ifade eder. 

(f) «Hâsılat», kâr; temettü; sermaye »kazancı; royaltii ödemesi; idarî ve teknik 
yardım veya başka ücret ve aynı ödemeler dahil, bir yatirımdan veya 'bir yatırım ile 
ilgili olarak elde edilen bir meblağı ifade1 eder, 

(g) «'îlgili faaliyetler», işin yürütülmesi, sözleşmelerin yapılması, ifası ve infa
zı; fikir ve sınai müllkiyet halkları dahil her türlü malın iktisabı, kullanımı, muhafazası, 
ve tasarrufu; fonların ödünç alınması hisse senetlerinin satın alınması ve ihraç (edil
mesi ve İthalatta döviz satın alınması için şirketlerin, şubelerin, temsilcilOklerin, büro-, 
ların, fabrikaların veya diğer tesOslerin organizasyonu, kontrolü, işletilmesi, ıbaikımı ve 
tasfiyesini ifade eder, 

2. Taraflardan her biri, herhangi bir üçüncü ülke vatandaşları tarafından kont-
rol edilen kendi şirketlerinden herhangi birine veya karşı Tarafın bir şirketine, bu Ant
laşma ile sağlanan avantajları tanımamak hakkını mahfuz tutar; ancak Taraflardan 
herbiri, bu nedenle, işbu Antlaşmanın sağladığı menfaatlerin karşı Tarafın bir şirke
tine teşmil edilmemesini fcaırarlaştırırsa, duruma her ûikli Taraf için tatminkâr bir çö
züm aramak üzere karşı Tarafla vakit geçirmeden istişareye girişecektir. Bu hak, hu
kukî statünün tanınması ve adlî mercilere başvurma hallerinde uygulanmaz. 

3. Mal varlıklarının yatırımı veya yeniden yatırım biçiminde herhangi bir değişik
lik, bunların yatırım olma niteliğini bozmaz. 

MADDE Ilj 

1. Taraflardan herbiri, üçüncü 'bir ülkenin vatandaş ve şirketlerimin benzer ya
tırımlarına uygulanandan daha az elverişli olmamak kaydıyla ve kendi kanun ve yö
netmelikleri çerçevesi içinde, kendi ülkesinin vatandaş ve şirketlerinin yatırımlarına uy
gulanandan daha az elverişli şartlarda olmamak kaydıyla, kendi ülkesinde yatırımlara 
ve ilgili faaliyetlere müsaade edecektir, 

2. Taraflardan tabiri tesis olunan yatırım ve ilgili faaliyetlere, benzeri durum
lardaki kendi vatandaşlarının ve şirketlerinin yatırımları ile üçüncü bir ülke vatandaş 
ve şiddetlerinin yatırımlarına uyguıladağı muameleden hangisi en elverişli ıise, ondan 
daha az elverişli olmayan bir muamele uygulayacaktır. 

3. Yatırımlar, milletlerarası hukukla ahenk sağlanarak, her zaman eşit ve hak
kaniyete uygun muameleye tabi tutulacak, korunacak ve güvenlikten yararlanacaklar
dır. Taraflardan hiçbiri, hiçbir şekilde yatırımlara, yatırımların (idaresi, işletilmesi, ba
lcımı, kullanımı, faydalanılması, iktisabı, genişletilmesi veya tasarrufuna ilişkin olarak 
feyfi ve ayırımcı hareketlerle zarar vermeyeceklerdir. 
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Taraflardan herbiri yatırımlara ll'işlkin olarak üstlenmiş olabileceği herhangi bir 

vecibeyi yerine getirecektir. 
4. Yabancıların ülkeye giriş ve geçici geçişi kalış mevzuatına uygun olaralk Ta

raflardan herbirinin vatandaşlarının, kendilerinin veya kendilerini istihdam eden bi
rinci Tarafının şirketinin önemli bir miktar sermaye veya başka kaynak taahhüdünde 
bulunduğu veya bulunmak üzere olduğu yatırım kurulması, geliştirilmesi, idaresi ama
cıyla veya işletilmesi için tavsiyede bulunmak üzere, diğer Tarafın ülkesine girmesine 
ve kalmasına müsaade edilecektir. 

5. Bir Tarafın kanun veya yönetmeliklerine uygun olarak kurulan ve karşı Ta
rafın vatandaş veya şirketlerinin yatırımlara 'olan şirketler, seçtikleri üst düzey idarî 
personelini, tabiiyetlerine bakılmaksızın istihdam etmeye mezun olacaklardır. 

6. Taraflar, bu Maddenin birinci ve ikinci paragraflarına uygun olarak, Taraf
lardan birinin veya onun kuruluş veya aracı organlarının malik olduğu veya kontrol 
ettiği ve sözü ©dilen Tarafın üL'kesıindıe buHürnan yatırıimlaria rekabet halinde olan di
ğer Taraf vatandaşları veya şirketlerinin özel mülkiyetinde bulunan veya kontrol et
tiği yatırımlar arasında rekabet dşitliği şaftlarının sürdürülmesini kabul eder. 

7. Taraflardan herbiri, üretilen mıalların iıhracatın'i isteyen veya mecbur Ikılan 
veya mal veya hizmetlerin mahallinden teminini gerektiren veya diğer herhangi benzer 
medburiyetlier getiren, yatırımların tesisi, Itevsii veya idamesi için gerekli uygulama 
şartlarından kaçınmaya çalışacaktır. 

8. Taraflardan ıherlbiri yatırım sözteşımeleri, yatınım müsaadeleri ve 'mameleki ile 
ilgili olarak haklar iddia edebilmek ve taleplerde bulunabilmek üzere birbirlerine mü
essir vasıtaları sağlayacaktır. 

9. Taraflardan herbiri yatırımlarla ilgili olan veya yatırımlara tesir edecek olan 
bütün kanun yönetmelik, tebliğ ve usulleri ile kararları yayımlayacaktır. 

10. îşbu Maddenin hükümlerine uygun olarak Amerika Birleşik Devletleri tara
fından yatırımlara ve ilgili faaliyetlere uygulanan muamele, Amerika Birleşik Devlet
lerinin her Eyalet, Bölge veya Yönetimi altındaki alanlarda, Amerika Birleşik Devlet
lerinin öteki eyalet, bölge ve yönetim alanlarının mevzuatına uygun olaralk kurulmuş 
şirketlere uygulanan muamele ile aynı olacaktır. 

MADDE III 

1. Yatırımlar, kamu yararı amacı ile yapilacaklar dışında ve ayrım gözetmeyecek 
biçimde ve yeterli ve etkin tazminatın zamanında ödendiği ve yürürlükteki mevzuata 
ve Madde II (2) de konu edilen genel prensiplere uygun olarak hareket edildiği haller 
dışında dolaylı veya doğrudan doğruya fcamulaştırılmayacalk ve'ya devlıetleştiritaeye-
cek veya kamulaştırma veya devletleştirmeye «kamulaştırma» eşit işlemlere tabi tu-
tulknayaoakltır. 

2. Tazminat, kamulaştırma (kararımın, alındığı veya öğrenildiği anda, ikamulaştırı-
lan yatırımın adil piyasa değerine eşit olacaktır. Tazminat gecikmeksizin ödenecek, ta-
mamiyle nak'te çevrilebilecek ve serbestçe transfer edilebilecektir. Tazminat ödenmesi 
geciktiği takdirde, bu tazminat kamulaştırma tarihinde hemen ödenmiş olsaydı, yatı-
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rımcı hangi durumda olacak idiyse, daha az elverişli şartlarda olmamasını temin edecek 
şekilde ödenecektir. 

3. Yatırımının tümünü veya bir kısmını kamulaştınldığını iddia eden bir Ta
rafın vatandaşı veya ş'irtketi, Ikarşı Tarafın ilgili kanunî veya idarî makamlarına müra
caat ederek, söz konusu kamulaştırma ve bundan doğan tazminatın, bu Madde pren
siplerine uygunluğunun tespiti için durumun gecikmeksizin gözden geçiriImesinli ta
lep etme hakkına sahip olacaktır. 

4. Bir Tarafın vatandaşları veya şirketleri, yatırımlarının karşı Tarafın memle
ketinde savaş, ayaklanma, iç karışıklıklar Veya benzeri olaylar yüzünden zarara uğra
maları halinde; o ülke tarafından »böyle1 'bir durumda kendi veya üçüncü ıbür ülke va
tandaşları veya şirketlerine uygulanacak muameleden daha az elverişli şartlarda olma
mak kaydıyla, hangisi daha elverişli ise o muameleye tabi tutulacaktır. 

MADDE rvl 

1. Taraflardan berbİri, yatırımlarla ilgili bütün transferlerin kendi ülkesinden 
içeri ve dışarı serbestçe ve gecikmeksizin gerçekleştirilmesine müsaade edecektir. Bu 
transferler: (a) hâsılatı; (b) Madde III çerçevesinde tazmıinatı; (c) 'bir yatırımım anlaş
mazlığından doğan ödemeleri; (d) kredi anlaşmalarından doğan anapara ve faiz öde
melerini ve (e) yatırımın bütününün veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden elde 
edilenleri ihtiva eder. 

2 Transferler, transferin yapılacağı para 'birimi/'birimleri üzerinden transfer ta
rihindeki spot muamelelere uygulanan cari Ikur hesabıyla 'serbestçe dövlize çevıtilebıilliiF 
para ile yapılacaktır. 

3. Yukarıdaki 1 ve 2 nci paragraflardaki hükümlere rağmen, taraflardan her biri-
(a) bu madde uyarınca izin verilen transferlerin, ilgili tarafça gecikmeksizin tamam
lanmak ve 1 ve 2 nöi paragrafilardaki halkların özüne halel getirmemek kaydı ile, na
sıl yapılacağına ilişkin usulleri öngören, (b) döviz transferlerinin rapor edilmesini ge
rektiren, (c) temettü veya diğer transferlerde uygulanan, stopaj gibi vergilıeri ihdas 
eden kanun ve kararnameleri muhafaza edebilirler. Ayrıca, taraflardan herbiri, ka
nunlarını eşitlikle, ayrım gözetımeksizin ve iyi niyetle uygullaimalk suretiyle, yatırım
ların alacaklılarının halklarının korunmasını veya malbJfceme kararlarıınım yerine geti
rilmesini sağlar. 

MADDE V 

1. Taraftar, Antlaşma ile ilgili herhangi bir anlaşmazlığı çözümlemek veya Anıt
laşmanın- uygulanması veya yorumlan mas ma ilişkim herhangi Ibir hususu görüşmek 
için, Taraflardan birinin talebi üzerine vakit geçirmeden istişarede bulumımayı kabul 
eidbrter. 

2. ' Taraflardan birli; kendi vatandaşları veya şirketlerimin karşı Taraf ülkesin
deki yatıranları ile ilgili karşı Taraftan yazılı olarak 'bilgi talep ederse, karşı Taraf 
yürürlükteki kanun ve kararnameler çerçevesinde ve ticarî gizliliğe bağlı kalarak, bu 
gibi bilginim temini liçin uygun usul ve düzenlemeler yapmaya gayret edecektir. 
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MADDE VI 

1. Bu Maddeye göre, yatırım anlaşmazlığı : (a) bir Taraf ile karşı Tarafın 
vatandaşı veya şirketi arasındaki bir yatırım anlaşmasının uygulanması veya yorum
lanması; ()b) bir Tarafın yabancı yatıri'mlarla (ilgili (makamının, söz konusu vatandaş 
veya şirkete sağladığı herhangi bir yatırım müsaadesini'n uygulanması veya yorum-
lanımaısı; veya (c) bir yatırım ile ilgili olarak ve işbu Antlaşma ile verilen veya ya
ratı lan herhangi bir hakkın çiğnendiğinin iddia edilmesi! ile ortaya çıkan anlaşmaz-
lıkılan ifade eder. 

2. Bir Taraf ile, 'karşı Tarafın vatandaşı veya. bir şirketi arasında yatırım an
laşmazlığı vukuunda, anlaşmazlık, öncelikle, iyi ıniyiefcle girişülecek istişare ve mü
zakerelerle çözümlenmeye çalışılacaktır. Bu istişare veya (müzakerelerin başarılı ol
maması halinde söz konusu vatandaş veya şirket ile Taraf arasında mutabakat sağ
lanarak tespit edilecek ancak bağlayıcı olmayan bir üçüncü taraf usulleri ile anlaş
mazlık 'giderilebilir. Eğer anlaşmazlık, yukarıdaki yöntemlerle halledilemezse, daha 
önceden kararlaştırılmış herhangi <bir usule uygun olarak çözüm bir mercie tevdi edi
lecektir. 

3. (a) ilgili vatandaş veya şirket, aşağıdaki santiara uymak koşulu ile, anlaşmaz
lığın vukuundan itibaren bir yıl geçtikten sonra herhangi (bir zamanda, anlaşmaz 
lığın haikem marifetiyle çözümlenmesi için Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının 
Çözüm Merkezi («Merkez») ine başvurmayı seçtiğini yazılı olarak bildirebilir : 

(i) Anlaşmazlık, herhangi bir nedenle, öırtceden kararlaştırılmış, tatbikî kabil 
anlaşmazlık çözümleme kurallarına göre çözümlenmek üzere vatandaş veya şirket 
tarafından herhangi bir mercie tevdi: edilmemiş olmalıdır; ve 

(ii) İlgili vatandaş veya şirket, anlaşmazlığı, anlaşmazlığa taraf olfan Tarafın 
adlî veya idarî mahkemelerine veya yetkili başka kazaî organları huzuruna getirme
miş olmalıdır. 

(b) Bu şeki'lde, Taraflardan herbiri, yatırım anlaşmazlığımın, hakem marifetiyle' 
çözülmesi: için Merkeze başvurulmasına muvafakat etmektedir. 

(c) Bu 'gibi anlaşmazlıkların hakem marifetiyle çözülmesi, Devletler ile başka 
Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesine iliş
kin Konvansiyonun hükümleri ve Merkezin «Tahkim Kurallıları» çerçevesinde yapı
lacaktır. 

4. Yatırım sözleşmeslmde belirtilen ve kamulaştırmaya ilişkin bir anlaşmazlığın 
çözümü için getirilen kurallar bağlayıcı olmaya devam edecekler ve yatırım sözfeş-
mesinin, mahallî 'kanunların ve hakem kararlarının tenfizüne dair yürürlükteki ulus
lararası anılaşmalar m ilgili hükümlerine uygun olarak tatbik edilecektir. 

5. Bir yaaırım anlaşmazlığından doğan dava sırasında bir Taraf, karşı Tara
fın vatandaşı veya bir şirketinin, bir sigorta veya garanti sözleşmesine binaen aldığı 
veya alacağı bir meblağın varlığını; savunma, karşı talep, maihsup hakkı veya başka 
bir şekiıldıe kendi, verdiği iddia edilen zararlarının tümünün veya bir kısmının karşı
lığı veya başka türlü defi olarak ileri süremez. 
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6. İşbu Madde amaçları için, Tarafların birinin veya mülkî, mahallî organla
rının yürürlükteki ikamın ve kararnamelerine uygun olarak, ancak anlaşmazlığı do
ğuran 'hadise veya hadiselerin meydana gelişlerinden hemen önce, karşı Tarafın şir-
'ketlerinin veya vatandaşılarının bir yatırımı olıaraık kurulmuş olan ıbiır şirket, karşı 
Tarafun vatandaşı veyia şirketi gibi muameleye tabi tutulacaktır. 

MADDE VII 

1. Taraflar, işbu Antlaşmanın yorumu veya uygulaması konusunda aralarında 
vaıki olan herhangi bir anlaşmazlığı, iyi niyet ve ıjşbirlıiği ruhu içinde, çabuk ve adil 
bir şekilde çözüml'emeye ça'ışacaklardır. Bu bakımdan, Tarafiar bu gibi çözümlere 
varmak için dolaysız ve anlamlı müzakerelerde bulunmayı kabul ederler. Bu müza
kereler başarısızıııkla •sonuçlanırsa, Taraflardan herhangi birinin talebi üzerine, anlaş
mazlık, uluslararası hukukun tatbiki kabil mevzuatınan göre bağlayıcı karar verilmesi 
için tahkime götürü'lebilir. 

2. Talebin tebellüğünden it:baren iki ay içinde, her bir Taraf birer hakem tayin 
edecek ve bu iki hakem, üçüncü bir devletin vatandaşı olan üçüncü bir hakemi Başkan 
olarak seçeceklerdir. Taraflardan biri belirtilen zaman içinde bir hakem tayin etmez
se, karşı Taraf, Uluslararası Adalet Divanı'nın Başkanından bu tayini yapmasını ta
lep edebilir. 

3. Hakem Heyetinin bu Antlaşmanın diğer hükümleriyle bağdaşacak şekilde 
usul hukuku kuralları üzerinde anlaşması için, Başkanının seçim tarihinden itibaren, 
üç aylık bir süresi olacaktır. Böyle bir anlaşma olmadığı takdirde, Hakem Heyeti, 
Uluslararası Adalet Divanı Başkanından genellik'e benimsenen Uluslararası tahkim 
ikuravlarını dikkate alarak usul hukuk kura'ilarını tayin etmesini ta'ep edecektir. 

4. Tahkim isteyen Tarafın anlaşmazlığı dolaysız ve anilamiı istişare ile çözüm
lemeye çalışmış olduğunun tespiti üzerine Hakem Heyeti anlaşmazjığın esasları üze
rinde tahkim görevine başlar. 

5. Üzerinde başka türlü bir an'aşmaya varılmadığı takdirde, bütün başvuruların 
ve duruşmaların, üçüncü hakemin seçilme tarihinden itibaren sekiz ay içinde yanılmış 
ve tamamlanmış o'ması gerekir ve Hai'kem Heyeti son sunuş tarihinden ya da duruş
maların bitiş tarihinden itibaren, hangisi daha sonra ise, iki ay içinde kararını vere
cektir. 

6. Başkan ve diğer hakemi îrce, yapılan masraflar ve diğer tahkim giderieri Ta
raflarca eşit olarak ödenecektir. Bununla birlikte, Hakem Heyeti giderlerin daha yük
sek bir misbetinin Taraflardan biri tarafından ödenmesine resen karar verebilir. 

7. Bu Madde, Madde VI çerçevesi içinde Merkeze sunulmuş ve halen Merkez'de 
çözüm bekleyen bir anlaşmazlığa uygulanamayacaktır. 
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MADDE VIII 

Madde VI ve VlI'nin hükümleri (a) Amerika Birleşik Devletleri İhracat İthalat 
Bankasının ihracat kredisi, garanti veya sigorta programllarından veya (b) Tarafilann, 
anlaşmazlıkları başka yollar ile çözümleme konusunda üzerinde anlaştıkları diğer res
mî kredi, garanti veya sigorta ımuameleleriınden doğacak anlaşmazlıklara uygulanıma-
yacaktır. 

MADDE IX 

«iBu Antlaşma», yatırımları ve ilgili faaliyetleri, benzer durumlarda Antlaşma ile 
sağlananlardan daha elverişli bir muameleye tabi kıilaın, 

a. Taraflardan her birinin kanunlları, (kararnameleri ve tebliğleri veya idarî veya 
adlî kararlarına; 

b. Uluslararası hukukî yükümlülüklere; veya 

c. Taraflardan herhangi bini tarafından, bir yatırım sözleşmesi veya yatırım izni 
kapsıamındiaıkiıler de dahili üstlenilen yükümlülüklere; 

Aykırı olmayacaktır. 

MADDE X 

1. Bu Antlaşma, Tarafların herhangi birinin kamu düzeni ve ahlakının korun-
ması, uluslararası barışın ve güvenliğin temini ve idaımesıi ya da kendi teme'l güvenli
ğinin korunmasına ilişkin yükümlülüklerinin ifası için gerekli önlemler atmasunı en
gellemez. 

2. Bu Antlaşma, Tarafların yatırıım'lıarm tesisi için özel formaliteler tayin etme
sine mani değildir; ancak, bu formaliteler Antlaşmadan doğan hakların özüne zarar 
vermeyecektir. 

(MADDE XI 

1. Taraflardan her biri vergi politikaları laçısıından diğer Tarafım vatandaş ve şir
ketlerinin yatırımlarına hakkaniyetle ve eşit muamele yapmaya özen gösterecektir. 

2. Bu Antlaşmanın II. ve V. maddelerinin hükümleri vergi (konularına uygulan
maz. 

MADDE XII 

1. Bu Antlaşma onay belgel'erinin teatisinin tamamlanmasından otuz gün sonra 
yürürlüğe girecektir. Bu Antlaşma on yıllık bir süre için yürürlükte kalacak ve bu 
maddenin 2. paragrafıma göre sona erdirıilmedikçe yürürlükte kafımaya devam ede
cektir. Antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte mevcut, olan yatırımlar yanında, bu ta
rihten sonra yapılan veya iktisab ©diten yatırımlara da uygulanacaktır. 

2. Taraflardan herbiri, yazıllı olarak diğer Tarafa bir yıl .önceden feshi ihbarda 
bulunarak, Antlaşmayı başlangıç süresi olan on yılın bitiminden veya bundan sonra 
her an sona erdirebilir. 
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3. (Bu Antlaşma Taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile tadil edilebilir. Herhan

gi bir tadilat, Taraflardan her birinin, diğer Tarafa tadilatın yürürlüğe girmesi için 
gerekli tüm dahilî formaliteleri tamamladığını bildirmesi üzerine, yürürlüğe girecek
tir. 

4. Bu Antlaşmanın son bulmasından önce yapılan veya iktisap edilen ve dola
yısıyla bu Antlaşmanın uygulandığı1 yatırımilıaıra, Antlaşmanın sona ermesinden önce
ki diğer tüm maddelerinin hükümleri, söz konusu sona erme tarihlinden itibaren ilave 
bir on yıl daha yürürlükte kalacaktır. 

5. Bu Antlaşma, Tarafların mülkî ve mahallî organJları için de geçerli olacaktır. 
Bu Antlaşmayı Tarafların tam. yetkili temsiıieilleri imzalamışlardır. 
Türkçe ve İngilizce dillerinde ve her metin aynı derecede geçerli olmak üzere iki

şer metin olarak Vaşington'da 3 Aralık 1985'de aktedilmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AMERİKA BİRLEŞİK DEftTJETLERt 
HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 

Şükrü Elekdağ (İmza Okunamadı) 

PROTOKOL 

1. (a) Madde II (1) ve (2) çerçevesi içinde Amerika Birleşik Devletleri; hava 
nakliyatı, okyanus ve sahil denizciliği, bankacılık, sigorta, enerji ve elektrik üretimi, 
toprak ve doğal kaynakların kullanımı, gayrimenkul mülkiyeti, radyo televizyon ya
yımı, telefon ve telgraf hizmetleri, denizaltı kablo hizmetleri ve uydu aracılığı ille ha
berleşme alanında, Amerika Birleşik Devletleri topraklarında Türk vatandaşlarının 
veya şirketlerinin veya yatırımlarının tesis edecekleri, hissedar olacakları veya idame 
ettirecekleri yatırımların sınırlarını tespit etmek hakkını saklı tutar. Amerika Birleşik 
Devletleri aynı zamanda Türk vatandaşlJarının veya şirketlerinin veya yatıranlarının 
devlet yardımları, sigorta veya kredi programlarından yararlanabilme sınırımı tespit 
etme hakkını da saklı tutmaktadır. Gayrimenkul (mülkiyeti dıçına Amerika Birleşik 
Devletleri tarafından Türkiye'nin vatandaşları ve şirketlerine yapılan muamele her
hangi bir üçüncü ülkenin benzer durumJlarda vatandaş ve şirketlerine yapılan muame
leden daha az elverişli, şartlarda olamaz. Amerika Birleşik Devletlerinin kamu top
raklarında madencilik yapma haklan, Türkiye'de ABD vatandaş'ları veya şirketlerin 
yatırımlarına verilen haklara göre mütekabiliyet esasına bağlı olacaktır. 

(b) Madde II (1) ve (2) çerçevesi içinde Türkiye Cumhuriyeti; tütün, (şarap ve 
bira dışındaki) alkol ve alkollü içkilere, radyo ve TV programlarının tesisi, işletiflmesi 
ve yayımlanması, demiryolları, limanlar ve dahilî deniz taşımacılığı, posta, telefon, 
telgraf, ve telekomünikasyon hizmeti, piyangolar, spor totolar, silah patlayıcı madde 
ve barut; elektrik, havagazı ve su işletmeleri (elektrik üretimi hariç) belediye sınırları 
dışında gerçek kişilerin gayrimenkul mülkiyeti, sigortacılık, bankacıihk, hava üimanlari 
ve dahilî hava taşımacılığı ve tüzelkişilik kazanmamış esnaf zanaatkârlık alanında ül
kesinde, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarınım -veya şirketlerinin veya bunlann 
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yatırımlaîu dolayısıyla tesis edecekleri, hissedar olacakları veya idame ettirecekleri ya
tırımların sınırlarını tespit etme hakkını saklı tutar. 

(c) Taraflardan her biri, diğer Tarafın vatandaş veya şirketlerinin ülkesinde te
sis edecekleri, hissedar, olacakları veya idame ettirecekleri! yatırımların ıkapsamım sı
nırlayan bütün kanunları; yönetmeliklerini veya politikalarını bu Antlaşmanın yürür
lüğe girdiği tarihte veya daha önce karşı Tarafa -bildirmeyi kabul eder. 

2. (a) Madde IV, paragraf 1 'deki «gecikmeksizin» sözcüğünden anlaşılan, trans
ferlerin, normali: ticarî ıiş!ern kural'ları çerçevesi içinde mümkün olduğu kadar çabuk 
tamamlanması ve hiç bir şekilde başvuru tarihinden itibaren iki aydan fazla gecikme-
mesidir. 

(b) 'Dövize ilişkin istisnaî ımıalî ve ekonomik durumiiarda Türkiye Cumhuriyeti, 
Madde IV (1) (e)'de belirtilen ainsten transferleri geçiai bir süre geciktirebiiirse de,. 
bunu anoaık (i) Madde II ite bağdaşacak bir tarzda, (iıi) transferlerin) talep edildiği ta
rihten itibaren üç yılı geçmemek şartıyla, döviz rezervlerinin asgarî kabul edilebilir dü
zeye getirmek için gerekli olan bir süre için ve (iii) vatandaş veya şirketin, hâsılatı, 
transfer yapılana kadar değerini koruyacak şekilde yatırabilmesi için bir fırsat veril
mesi şartıyla yapabilir. 

3. Taraflar, bu Protokolün bu Antlaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu ka
bul ederler. 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T . B . M . M . (S. Sayısı : 147) 

Avrupa Mimarî Mirasının Korunması Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1 /362) 

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 adlan belirtilen kanun taşanla
rının yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

Eki : 

1/803 Avrupa Mimarisi Mirasının Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 
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T. C. 
Başbakanlık 31. 10.1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 18/101-2038/05749 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
20.10.1986 tarihinde kararlaştırılan «Avrupa Mimarî Mirasının Korunması Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ili
şikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Avrupa Konseyi, üye ülkeler arasındaki bütünleşme ve dayanışmayı gerçekleştir
menin, kültürel bütünleşme ile sağlanabileceğini göz önünde tutarak, ortak kültür mi
rasının ıkorunması yolunda etkin çabalar sarf etmektedir. Bu cümleden olmak üzere 
Avrupa Mimarî Mirasının korunması konusunda bir Uzmanlar Komitesi oluşturul
muş ve yapılan çalışmalar sonunda «Avrupa Mimarî Mirasının Korunması Sözleş
mesi» hazırlanmıştır. Mezkûr Sözleşme, 3 Ekim 1985 tarihinde İspanya'nın Granada 
kentinde, Avrupa Mimarî Mirasından sorumlu Bakanlar Konferansı sırasında imzaya 
açılmış ve aynı gün Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mükerrem Taşçıoğlu tarafından 
da imzalanmıştır. 

Bu Sözleşmeyi şimdiye kadar, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden Avusturya, Bel
çika, Danimarka, Fransa, Federal Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Liechtens-
tein, Luxembourg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere imzala
mışlardır. 

Avrupa Mimarî Mirasının Korunması Sözleşmesi : 

1. Anıtlar, bina grupları ve sitler olarak tanımlanan mirasın korunması için te
mel prensip ve politikaları ortaya koymak, 

2. Mimarî mirasa verilmesi gereken önemi vurgulamak, 

3. Avrupa Konseyine üye ülkeler arasında mimarî mirasın korunması konu
sunda ortak bir politika belirlemek, 
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4. Mimarî mirasın korunması, bakımı, değerlendirilmesi ayraca bozulması ve 
tahrip olmasını önlemek için gerekli yasal tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

5. Mimarî mirasın korunmasını kentsel gelişmede önemli bir planlama hedefi 
olarak değerlendirmek, 

6. Mimarî mirasın korunmasını sağlamada kamuoyu oluşturulması için okul 
çağından itibaren kamunun ilgisini uyandıracak politikalar geliştirmeyi sağlamak, 

7. Mimarî mirasın korunmasında uluslararası, karşılıklı ilişkilerin gelişmesini 
teşvik etmek, 

8 Mimarî mirasın korunmasında maddî desteği sağlamak açısından mimarî mi
rasın korunması, restorasyonu ve bakımı için gerekli malî önlemleri gündeme getir
mek, 

9. Mimarî mirasın fizikî bozulmasının tehlikelerini sınırlamak amacıyla, hava 
kirliliğinin zararlı etkilerini analiz ve teşhis etmek ve 'bu etkileri yok etmek veya azalt
mak için' bilimsel araştırmaları teşvik etmek amaçlarını taşımaktadır. 

'Bugün, Avrupa Konseyine üye olan bütün ülkeler, şehir ya da ülke ölçeğindeki 
planlama çalışmalarında mimarî mirası tanımlama ve koruma sorunlarıyla karşı kar
şıyadır. 

Kültürel değerlerin korunması, bakımı ve bizden sonraki nesillere aktarılabilmesi 
bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de önemle üzerinde durulması gereken 
konulardan biridir. 

Doğal ve kültürel kaynakların tahribi, hızlı şehirleşme, nüfus artışı, endüstrileş
me ve teknik gelişmeler, geçmişten kalan mimarî mirasın korunmasını sağlayacak et
kin önlemler alınmasını zorunlu kılmaktadır. 

Yukarıda zikredilen nedenler muvacehesinde ülkemizde de güncel bir sorun olan 
tarihî nitelikteki mimarî eserlerin korunması, restorasyonu ve bakımı için önlemler 
getiren Avrupa Mimarî Mirasının Korunması Sözleşmesinin onaylanması önem arz 
etmektedir. 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 

Esas No, : 1/362 
Karar No. : 9 

5 . 10 . 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz, Avrupa Mimarî Mirasının Korunması Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısını ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
hazır bulunduğu 5.10.1988 tarihli 4 üncü Birlelşiımtinde görüşüp, incelemiştir. 

Tasarının gerekçesi Komisyonumuzca olumlu bulunmuş ve maddelerine geçilme
si kabul edilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeteni Komisyonumuzca aynen kıalbul edilmiştir. 
Îşlbu rapor havalesi gereği Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa saygıyla arz olunur.; 

Başkan 
Işılay Saygın 

İzmir 

Üye 
Abdullah Sedat Doğan 

Adana 

Üye 
Haydar Baylaz 

Bingöl 

Üye 
Hüsamettin Ör üç 

Bursa 

Üye 
Mustafa Hikmet Çelebi 

Gaziantep 

Üye 
Ahmet Uncu 

Kahramanmaraş ' 

Üye 
Kaya Opan 

Sivas 

Başkaruvekili 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Yüzügüler 

Aydın 

Üye 
İbrahim Özel 

Burdur 

Üye 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
Fuat Kılcı 

İzmir 

Üye 
Musa Gökbel 

Muğla 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/362 
Karar No. : (1-2) 40 

1 . 12 . 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Avrupa Mıiımarî Mirasının Korunması Sözleşmelimin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 30.11.1988 tarihli 1-2/8 sayılı 
Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, (Bayındırlık ve İskân Ba-
ıfcanlığı ıtemsilöiterinin Ikaifcıılınıalanyla teüikılk ve ımüzalkere edildi. 

Gerekçesinde de belirtildiği gibi ımlknarî mirasının korunması konusunda ortak 
bir politika belirlemek ve bu konuda uluslararası karşılıklı ilişkilerin gelişmesini teşvik 
etmek amacını taşıyan Tasarı Komisyonumuzda usulüne uygun olarak görüşülmüş ve 
aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Sözleşmenin Komisyonda görüşülüp kabul edilmiş sayfalarının mü
hürlenmiş 'tercümesi ve üyelerimizin imza (belgesinin paraflı ve ımıühürlü ikişer nüs
hası ile birlikte Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
M. Vehbi Dinçerler 

Hatay 

Kâtip 
H. Adnan Tutkun 

Amasya 

Üye 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Üye 
H. Cavit Erdemir 

Kütahya 

Üye 
Bahri Kibar 

Ordu 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 

ISözcül 
M. Cavit Kavak 

İstanbul 

Üye 
Fethi Çelikbaş 

Burdur 

Üye 
Fuat AtaLay 
Diyarbakır 

. Üye 
Abdulvahap Dizdaroğlu 

Mardin 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Ersin Taranoğlu 

Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Avrupa Mimarî Mirasının Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3 Elkilm 1985 tarihinde Granaida'dıa imzalanmış olan «Avrupa Miimarî 
Mirasının Korunması 'SözleşmetsÜMiün onaylanması uygun »bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

T. Özal 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
İ. K. Erdem 

Devlet Bakam 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakam 
A. Karaevli 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakam 

Y. Akbulut 

ıMaiye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bak. 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. 
M. M. Taşçıoğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
S. N. Türel 

20 . 10 . 1986 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakam 
A. Bozer 

Millî Savunma Bakanı V. 
S, N. Türel 

Dışişleri Bakam V. 
K. Oksay 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emiroğlpt 

Sağ. ve Sos. Yrd. Bakanı 
M. Kalemli 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı V. 
M. M. Taşçıoğlu 
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BAYINDIRLIK, İMAR ULAŞTIRMA 
VE TURİZM KOMİSYONUNUN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

Avrupa Mimarî Mirasının Korunması 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kafbul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Avrupa Mimari Mirasmın Korunması 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında 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. 
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AVRUPA MİMARÎ MİRASININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ 

İşbu Anlaşmayı imzalayan Avrupa Konseyi Üye Devletleri; 
— Avrupa Konseyinin amacının, kendilerinin ortak mirası olan ideal ve prensip

leri korumak ve gerçekleştirmek maksadıyla üyeleri arasında daha sıkı bir birlik sağ
lamayı başarmak olduğu hususunu göz önünde tutarak; 

— Mimarî mirasın, Avrupa kültür mirasının zenginliği ve çeşitlerinin eşsiz bir 
ifadesi, geçmişimizin değer biçilmez bir tanığı olduğunu ve bütün Avrupalıların bir 
ortak mirasını oluşturduğunu kabul ederek; 

— 19 Aralık 1954 tarihinde Paris'te imzalanan Avrupa Kültür Sözleşmesi ve bu 
Sözleşmenin 1 inci maddesi bakımından; 

— Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 26 Eylül 1975 tarihinde kabul 
edilen Avrupa Mimarî Mirası Yasası, ile millî kanun ve nizamnamelerin, mimarî mi
rasın tümüyle korunması için gereken hususlara intibak ettirilmesi hakkındaki 14 Ni
san 1976 tarihli ve 28 numaralı Karar (76)'ı itibare alarak; 

— Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin Mimarî Mirasın korunmasına iliş
kin 880 sayılı tavsiye kararını (1979) göz önünde tutarak; 

— Mimar, mühendis, şehir ve peyzaj planlamacısı uzmanlarının yetiştirilmesi ile 
ilgili olarak Bakanlar Komitesinin üye ülkelere yaptığı R (80) 16 sayılı tavsiye ka
rarı ile el sanatları çalışmalarının bazı dallarında yökolma tehlikesi bulunan meslek
lere yapılacak yardımlara ilişkin R (81) 13 sayılı tavsiye kararını dikkate alarak; 

— Kentsel ve kırsal çevreleri geliştirme ve böylece Devletlerin ve bölgelerin eko
nomik, sosyal ve kültürel açılardan kalkınmasına katkıda bulunma yoluyla, gelecek 
nesillere bir kültürel kaynaklar sistemi devredilmesinin önemini hatırda' tutarak; 

Mimarî mirasın korunması ve bu korunmanın yaygınlaştırılması hususunda ortak 
bir politikanın ana ilkeleri bakımından bir anlaşmaya varılmasının önemini kabul ede
rek, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

MİMARÎ MİRASIN TANIMLANMASI 

MADDE:1 
İşbu Sözleşmede geçen Mimarî Miras deyimi aşağıda belirtilen kalıcı varlıkları 

kapsayacaktır. 
1 — Anıtlar : Tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal ve teknik bakımlar

dan önemleri nedeniyle dikkate değer binalar ile diğer yapılar ve bunların müştemilatı 
ile tamamlayıcı kısımları; 

2 — Bina Grupları : Topografik olarak tanımlanabilecek birimleri oluşturmaya 
yeterince uygun olan ve tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik ba
kımlardan önemleri nedeniyle dikkate değer, kentlerde veya kırsal bölgelerdeki müte
canis bina grupları; 

3 — Ören Yerleri (Sitler) : Topografik olarak tanımlanabilecek derecede yeterin
ce belirgin ve mütecanis özelliklere sahip, aynı zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, 
bilimsel, sosyal veya teknik bakımlardan dikkate değer, kısmen inşa edilmiş, insan 
emeği ile doğal değerlerin birleştiği alanlar. 
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KORUNACAK VARLIKLARIN TESPİTİ 

MADDE : 2 

Korunacak anıt, bina grupları ile ören yerlerinin kesin olarak tespit edilebilmesi 
için her bir taraf bu tarihsel varlıkların envanterlerini oluşturur ve bu tarihsel var
lıklara zarar verebilecek tehlikeli durum doğduğunda, en kısa zamanda gerekli do
kümanları hazırlamayı taahhüt eder. 

YASAL KORUMA İŞLEMLERİ 

MADDE : 3 
Her bir Taraf, 
1 — Mimarî Mirasın korunması için yasal önlemler almayı; 
2 — Bu önlemler çerçevesinde ve her ülkeye ve bölgeye has yöntemlere göre anıt

ların, bina gruplarının ve ören yerlerinin korunmasını taahhüt eder. 

MADDE : 4 
Her bir Taraf, 
1 — Sözkonusu varlıkların yasal korunması için gerekli denetim ve yetki işlem

lerini uygulamayı; 
2 — Tüm korunan varlıkların bozulmasını, hasar görmesini veya yıkılmasını ön

lemeyi, taahhüt eder. Bu amaçla, 
Herbir Taraf, 
Aşağıdaki durumları kapsayan yasalar mevcut değilse, bu yasaların çıkarılmasını 

taahhüt eder : 
a) Korunmakta olan veya korunma işlemine konu olan anıtların yıkım veya 

tadil projelerinin veyahut bunların çevrelerini etkileyen bir projenin yetkili bir maka
ma sunulmasını sağlamak; 

b) Tarihsel binalar grubunu veya bunların bir kısmını veyahut bir ören yerini 
etkileyen 

— binaların yıkımını 
— yeni binaların yapımını 
— binaların veya ören yerlerinin özelliklerini bozacak önemli tadilat çalışmaları 

ile ilgili projelerin yetkili bir makama sunulmasını 
c) Kamu makamlarının korunmaya alınan bir varlıkta gerekli çalışmaların yü

rütülmesini o varlık sahibinden istemeye veya varlık sahibi istenilen çalışmayı yap
mazsa bizzat kamu makamlarının gerekli çalışmaları yapmasına izin vermeyi 

d) Korunmaya alınan bir varlığın istimlakine izin vermeyi 

M A D D E : 5 
Her bir Taraf, 
Maddî koşulların tehlikeye düşürdüğü ve başka bir yere taşınmanın zorunlu ol

duğu durumlar dışında, korunmaya alınan bir anıtın tümünün ya da bir bölümünün 
taşınmasını yasaklamayı taahhüt eder. Bu gibi durumlarda, yetkili makamın, anıtın 
sökülmesi, naklî ve uygun bir yerde yeniden eski şekline getirilmesi için gerekli ön
lemleri alacaktır. 
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TAMAMLAYICI TEDBİRLER 

MADDE : 6 
Her bir Taraf, aşağıdaki hususları taahhüt etmeyi kabul eder : 
1 — Mimarî Mirasın bulundukları yerlerde, bunların bakımı ve restorasyonları 

için kamu kuruluşlarında, ulusal, bölgesel ve yerel yetkiler ve mevcut bütçe olanakları 
içinde, malî destek sağlamak, 

2 — Gerekirse, bu varlıkların korunmasını kolaylaştırmak için, parasal önlem
lere başvurmak,, 

3 — Mimarî Mirasın bakım ve restorasyonu konusunda özel girişimleri teşvik 
etmek. 

MADDE : 7 
Her bir Taraf, anıtların çevresinde, bina gruplarının ve ören yerlerinin içinde, 

çevre düzenini geliştirmeyi amaçlayan önlemler almayı taahhüt eder. 

MADDE: 8 
Her bir Taraf, Mimarî Mirasın fiziksel açıdan bozulma tehlikesini sınırlamak ama

cıyla; 

1 — Çevre kirliliğini ve bunun zararlı etkilerini saptayıp analizler yapmayı ve 
bu zararlı etkileri azaltmaya veya yoketmeye yönelik yolları tayin etmek için bilimsel 
araştırmaları desteklemeyi; 

2 — Mimarî Mirasın korunması sırasında çevre kirliliğine karşı alınacak önlem
lerden doğabilecek özel nitelikli sorunları göz önünde bulundurma sorumluluğunu taah
hüt eder. 

YAPTIRIMLAR 

MADDE:9 
Her bir Taraf, Mimarî Mirasın korunmasını sağlayan mevzuata aykırı hareket 

edildiğinde, sahip oldukları yetkiler çerçevesinde, yetkili makam tarafından bu husus
la ilgili ve yeterli bir tepkinin gösterilmesinin teminini taahhüt eder. Bu tepki, uygun 
durumlarda, zorunlu olan hususlara uymayacak bir biçimde yeni bir bina yapan ki
şinin bu binayı yıktırmasını gerektireceği gibi, korunan bir mimarî mirasın eski duru
muna gelmesi için resitore edilmesini de icap ettirir. 

KORUMA POLİTİKALARI 

MADDE : 10 
Her bir Taraf, aşağıda belirtilen entegre koruma politikalarını uygulamayı yü

kümlenir : 

1 — Mimarî mirasın korunmasını kırsal yörelerle şehirlerin düzenlenmesinde baş
lıca hedefler arasına dahil etmek ve bu gereksinmenin hem düzenleme planlarının ha
zırlanması ve hem de sözkonusu planların uygulamaya konulması aşamalarında dik
kate alınmasını sağlamak; 
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2 — Mimarî Mirasın restorasyonu ve bakımı ile ilgili programları teşvik etmek; 
3 — Mimarî Mirasın korunması, bunun teşviki ve yaygınlaştırılmasını kültürel ve 

çevresel planlama politikalarının başlıca unsuru olarak kabul etmek; 
4 — Kırsal yöreler ve kent planlamasında koruma önlemlerinin mümkün olan 

her durumda alınmasını kolaylaştırmak ve işbu Sözleşmenin 3 üncü Maddesi, 1 inci 
fıkrasının anlamı uyarınca korunmayı gerektirmediği halde, konumu bakımından bir 
değer taşıyan binaların da kentsel ve kırsal çevre ve yaşam tarzı çerçevesinde korun
masını ve kullanılmasını sağlamak; 

5 — Mimarî Mirasın geleceğine esas teşkil etmek üzere geleneksel becerilerin uy
gulanmasını ve kullanılan malzemenin geliştirilmesini teşvik etmek; 

MADDE : 11 
Her bir Taraf, Kültür mirasının mimarî ve tarihsel özelliklerini koruma açısın

dan, 
— Korunan varlıkların, çağdaş hayatın gereksinmeleri göz önüne alınacak şekil

de kullanımını, 
— Uygun olan durumlarda, eski binaların yeni kullanımlara intibaklarını teşvik 

etmeyi taahhüt eder. 

MADDE : 12 
Her bir Taraf, korunan varlıkların halk tarafından ziyaret edilmesine müsaade 

olunmasının değerini kabul ederken, bu müsaadenin sonuçlarının özellikle yapısal ge
lişmelere ve bu varlıkların ve çevrelerinin mimarî ve tarihsel özelliklerine zarar ver
memesini taahhüt eder. 

MADDE : 13 
Bu politikaların uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, herbir Taraf, kendi si

yasal, yönetimsel yapılarına göre koruma, kültürel ve çevresel planlama faaliyetinden 
sorumlu makamların çeşitli kademeleri arasında etkin bir işbirliğinin geliştirilmesini 
taahhüt eder. 

KATILMA VE KURULUŞLAR 

MADDE : 14 
Her bir Taraf, Mimarî Mirasın tespiti, korunması, restorasyonu, bakımı, yöneti

mi ve sayılarının artırılması açılarından resmî makamların çalışmalarına yardımcı ol
mak amacıyla : 

1 — Karar alma süreçlerinin çeşitli aşamalarında Devlet, mahallî idareler, kültü
rel kurumlar ile kuruluşlar ve halk arasında, bilgi sağlama, danışmanlık ve işbirliğini 
geliştirmeyi; 

2 — Bu konuda çalışacak, parasal ve emek açılarından yardım edecek ve ka
zanç gayesi gütmeyen kuruluşların oluşturulup geliştirilmesini teşvik etmeyi taahhüt 
eder. 
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ENFORMASYON VE EĞİTİM 

MADDE : 15 
Her bir Taraf; 
1 — Mimarî mirasın korunmasının bir kültürel kişilik unsuru olduğu kadar, bu

günün ve geleceğin nesilleri için de bir ilham ve yaratıcılık kaynağı olarak değerlen
dirilmesi için halkın bilinçlendirilmesini geliştirmeyi; 

2 — Bu amaçla, modern iletişim ve tanıtma tekniklerinin yardımıyla, özellikle aşa
ğıdaki hedeflere ulaşmak üzere gerekli bilgiyi yayma ve uyandırılan ilgiyi artırmak 
için politikaları teşvik etmek üzere, 

a) Mimarî mirasın korunması, insan tarafından düzenlenip yapılmış çevrenin ve 
binaların niteliklerine karşı halkın ilgisinin uyandırılması ve artırılması için daha okul 
çağlarından başlayıp bu konulara yönelik çalışmaların uygulanmasını; 

b) Avrupa düzeyinde veya ulusal veyahut bölgesel çapta kültürel varlıklar ile 
mimarlık, sanat, halk sanatları ve hayat tarzları arasında varolan birliği ortaya çıka
rarak, üzerinde durmayı taahhüt eder. 

MADDE : 16 
Her bir Taraf, Mimarî, mirasın korunmasıyla ilgili olarak çeşitli mesleklerde ve 

çeşitli elsanatları kuruluşlarındaki eğitimini teşvik etmeyi taahhüt eder. 

KORUMA POLİTİKALARINDA AVRUPA KOORDİNASYONU 

MADDE : 17 
Taraflar, aşağıdaki konularda, koruma politikaları ile ilgili bilgi teati etmeyi ta

ahhüt ederler : 
1 — Mimarî mirasın, tarihsel gelişmesi ve sayılarındaki artış göz önüne alınarak, 

sözkonusu varlıkların incelenmesi, korunması ve muhafazası alanlarında kabul edilen 
metodlar;. 

2 — Mimarî miras varlıklarının korunması zorunluğunu bugünün ekonomik, 
sosyal ve kültürel faaliyetiyle en iyi şekilde bağdaştıracak önlemler : 

3 — Mimarî mirasın tespit ve kayıt edilmesi ve malzemelerin bozulması ile mü
cadelede olduğu kadar, bilimsel araştırma, restorasyon çalışmaları alanlarında mira
sın yönetim ve teşvik yöntemleri ile de ilgili olarak yeni teknolojinin sunduğu imkan
lar; 

4 — Mimarî yaratıcılığın, çağımızın Avrupa Mirasına katkıda bulunmasını sağ
layacak şekilde geliştirmek için alınacak önlemler. 

MADDE : 18 
Taraflar, gerektiğinde, Mimarî mirasın korunması konusunda tecrübe ve uzman 

teatisi şeklinde karşılıklı teknik yardımlaşmada bulunmayı taahhüt ederler. 

MADDE : 19 
Taraflar, ilgili ulusal yasalar ve bağlı oldukları uluslararası anlaşmalar çerçeve

sinde Mimarî mirasın korunması dalında, Avrupa çapında devamlı eğitimden sorum
lu olanlar da dahil olmak üzere uzman teatisini teşvik etmeyi taahhüt ederler. 
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MADDE : 20 

İşbu Sözleşmenin amacına hizmet etmek üzere, Avrupa Konseyi Yasasının 17 nci 
maddesi uyarınca, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kurulan Uzmanlık 
Komitesi, işbu Sözleşmenin uygulanmasını takip edeceği gibi aşağıda belirtilen husus
larda da görevlendirilmiştir : 

1 — Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine periyodik olarak, Sözleşmeye taraf 
Devletlerdeki Mimarî mirasın korunma politikalarının durumu, sözleşmede öngörü
len ilkelerin uygulanması ve bizzat kendi faaliyetleri ile ilgili raporlar sunmak; 

2 — Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine, çok taraflı faaliyetler ve işbu Söz
leşmenin gözden geçirilmesi veya değiştirilmesi ve halkın, Sözleşmenin hedefleri hak
kında bilgi edinmesi gibi konular dahil olmak üzere, Sözleşmenin hükümlerinin uy
gulanmasına yönelik her türlü tedbiri önermek; 

3 — Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine, Avrupa Konseyine üye olmayan Dev
letleri Sözleşmeye girmeye davet hususunda önerilerde bulunmak. 

MADDE : 21 
Bu Sözleşmenin hükümleri 1 inci maddede belirtilen Mimarî mirasın korunma

sını ilgilendiren ve aşağıda belirtilen evvelki Sözleşmelerin daha belirli ve elverişli hü
kümlerinin uygulanmasına engel değildir. 

— 16 Kasım 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Tabiî Mirasının Korunması ile 
ilgili Sözleşme; 

— 6 Mayıs 1969 tarihli Arkeolojik Mirasın Korunması Avrupa Sözleşmesi. 

NİHAÎ HÜKÜMLER 

MADDE : 22 
1 — İşbu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin imzasına açıktır. Sözleş

me, onaylanmaya, kabule veya tasvibe tabidir. Onay, kabul veya tasvip belgeleri, Av
rupa Konseyi Genel Sekreterine teslim edilecektir. 

2 — İşbu Sözleşme, Avrupa Konseyine üye üç Devletin, bir önceki paragrafın 
hükümleri uyarınca, işbu Sözleşmeye bağlı olduklarına dair rızalarını belirten tarihten 
sonraki üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer. 

3 — Bu Sözleşmeye bağlı olduğuna dair rızasını daha sonra ifade eden her Dev
let için de Sözleşme onay, kabul veya tasvip belgelerinin Genel Sekretere tesliminden 
itibaren geçen üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer. 

MADDE : 23 
1 — İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi, Avrupa Konseyi Tüzüğünün 20 nci Maddesinde öngörülen çoğunlukla alın
mış bir karar uyarınca ve Komitede yeralmaya hakkı olan üye Devletlerin temsilcile
rinin oybirliği ile Konseye ve Avrupa Ekonomik Topluluğuna dahil olmayan her 
Devleti bu Sözleşmeye katılmaya davet edebilir. 
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2 — Sözleşmeye katılan her Devlet veya katıldığı takdirde Avrupa Ekonomik 
Topluluğu için, Sözleşme, katılma belgesinin, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tes
lim tarihinden itibaren geçen üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci günü yü
rürlüğe girer. 

MADDE : 24 
1 — Her Devlet, imza sırasında veya onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin 

tesliminde, işbu Sözleşmenin uygulanacağı toprak veya toprakları belirtebilir. 
2 — Her Devlet, daha sonraki bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 

hitaben yapacağı bir beyanla, işbu Sözleşmenin imza sırasında belirtilen toprak veya 
topraklardan başka bir toprağa veya topraklara teşmil edileceğini belirtebilin Sözleş
me, sözkonusu genişletilen toprak veya topraklarla ilgili beyanın Genel Sekreter ta
rafından alınmasından sonra üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci günü yü
rürlüğe girer. 

3 — Bundan önceki iki paragraf uyarınca yapılan hertürlü beyan, bu beyanda 
belirtilen bütün topraklarla ilgili olarak Genel Sekretere hitaben yapılacak bir ihbar 
ile geri çekilebilir. Geri çekme, ihbarın Genel Sekretere yapılış tarihinden sonra altı 
aylık sürenin bitimini izleyen ayın ilk gününden itibaren geçerli olur. 

MADDE : 25 
1 — Her Devlet, imza sırasında veya onay, kabul, tasvip veyahut katılma belge

sinin tesliminde, Madde 4, paragraf c ve d hükümlerine tümüyle veya kısmen uyma
ma hakkını mahfuz tuttuğunu beyan edebilir. Başka çekince konamaz, kayıt kona
maz. 

2 — Bir önceki paragraf uyarınca, bir çekince bildiren her Â'kit Devlet, bunu 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirmek suretiyle tamamen veya kısmen geri 
çekebilir. Geri çekme, ihbarın Genel Sekreter tarafından alınması tarihinden itibaren 
geçerli olur. 

3 — Yukarıdaki 1 inci paragrafta zikredilen hükümler hakkında ihtirazi bir ka
yıt koyan Taraf, başka bjr Tarafın bu hükmü uygulamasını talep edemez; bununla 
beraber ,çekince kısmî veya şartlı ise, bu hükmün kendisinin kabul ettiği ölçüde uy
gulanmasını talep edebilir. 

MADDE : 26 
1 — Taraflardan biri, herhangi bir zamanda Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 

bir ihbar göndererek tşbu Sözleşmeyi feshedebilir. 
2 — Sözleşmenin feshi, ihbarın Genel Sekreter tarafından alınma tarihinden iti

baren altı ay sonraki sürenin bitimini izleyen ayın ilk gününden itibaren geçerli olur. 

MADDE : 27 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyine üye Devletlere, işbu Sözleş

meye katılan her Devlete ve katıldığı takdirde Avrupa Ekonomik Topluluğuna; 

a) Tüm imza, 
b) Tüm onay, kabul, tasvip ve katılma belgelerinin teslimi, 
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c) tşbu Sözleşmenin 23 ve 24 üncü Maddeler uyarınca her türlü yürürlüğe giriş 

tarihini, 

d) tşbu Sözleşme ile ilgili olan diğer bütün işlem, duyuru ve haberleşmeyi bil
direcektir. 

Tanık huzurunda, aşağıda İmzaları bulunanlar, tam yetikJli kişiler olarak işbu Söz
leşmeyi imzalamışlardır. 

tşbu Sözleşme İngilizce ve Fransızca dillerinde, her iki metin de eşit olarak ge
çerli olmak üzere ve tek kopya halinde Avrupa Konseyi arşivlerinde muhafaza edil
mek için 3 Ekim 1985 tarihinde Granada'da yapılmıştır. Avrupa Konseyi Genel Sek
reteri Sözleşmenin tasdikli bir kopyasını Avrupa Konseyine üye bütün Devletlere ve 
bu Sözleşmeye katılmaya davet olunan her Devlete veya Avrupa Ekonomik Toplulu
ğuna gönderecektir. 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 148) 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika - Lük-
semburg Ekonomik Birliği Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1 /364) 

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 uyarımca hükümsüz sayılan ilişik listede adlan belirtilen kanun taşanla
rımın yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederimi. 
Turgut Özal 

Başbakan 

Eki : 
1/813 Tüaıkiye Cuımhuriyeti Hükümeti ite Belçika Lüiksemburg Ekonomik Birliği 

Arasımda Yatıranlarını Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onay-
lanımıasının Uygun Buiumiduğıma Dair Kanun Tasarısı, 

T.C. 
Başbakanlık 16 . 12 . 1986 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-2051-06408 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınız® arzı Bakanlar Kurulunca 

8.12J986 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika •• Lttk-
semburg Ekonomik Birliği Arasında Yabnmfearm Karşılıklı Teşvilki ve Korunması 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ve gerek
çesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğim arz ederim; 
Turgut Özat 

Başbakanı 



GEREKÇE 
Yatırımlarım Karşılıklı Teşviki ve Korunması anlaşmalarınım ama amacı bahis 

konusu ülkeler arası sermaye ve teknoloji akımınım teşvik ve ilgili ülkemim hukuk 
düzemi içimde nasıl koruduğumu tespit etmektir. 

Bilindiği üzere, yüce meclisimiz tarafımdan onaylanan V imci 5 Yıllık Kalkınma 
Plammın ve omu izleyen yıllık icra programlarımın em önemli ilkeler arasımda, ülke 
ekomomlisimıim dışa açılması, yani ülke müteşebbis ve sermaye gücümün dış ülkelere, 
yıabamcı sermaye ve teknolojisinin ülkemize gelmesi, dolayısıyla ülke ekonoımisiınıim 
(Dünya Ekonomisi ile entegre edilmesi katbul edilmiştir. 

Bu çerçeve içimde, ülkemizde yatırım yapan yerli ve yabancı sermayenin çalış
ma esaslarını geliştirmek ve teşvik etmek amıacı ile yüce meclisiniz tarafımdan kabul 
edilen çeşitli kanunlara paralel olarak, yatınım ve ticarî ilişkilerimizin yoğum olduğu 
ülkeler ile 1961 yılında başlatılan Yatırımların TeşviıKi ve Korunmasına yönelik an
laşmalar yapılması hızlianıdritmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Belçika arasında sermaye ve teknoloji akımımı hızlan
dırmak amacıyla imzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması anlaşma
sının esasları şöyle özetlenebilir. 

1. Türkiye ve Belçika - Lükserniburg'da uygulamam ya'bamcı sermaye ve kam
biyo mevzuatıma açıklık kazandırmak ve karşılıklı tanıtılmasına limkân vermek, 

2. Türk;i:ye ve Belçika - Lüksemburıg'da yabancı sermayenin kamulaştırma ve 
devletleştirme yönünden tıabiî olacağı muamele ve sahip olduğu olanakları tespit 
etmek, 

3. Her iki ülkede özel teşebibüs-devlet arasımda çıkacak ihtilafların masıl çözüm-
lemeceğiımi tespit etmektir. 

Ülkemizde halem faaliyette bulunan Belçika - Lüksemburg sermaye firmaların 
Haziran 1986 somu itibariyle 1 967 milyon TL. tutarında yaıtırımları, Belçika - Lük-
semlburg'ta faaliyette bulunan Türk sermayeli firmaların yatırım tutarları ise halen 
54 milyon TL.'dir. 

Bu anlaşma Türk özel teşebbüsüne Belçika - Lüksemburg, Belçika Lüksemıburg' 
da özel teşebbüsüne Türkiye'de karşılıklı ekonomik ve yasal güvence verirken, ilgili 
ülkeye maddî ve manevî yönden herhangi yeni ıbir yük getirmemektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Belçika arasındaki yabancı sermaye akımının hızlan
dırılması ve teknik İşbirliğinin geliştirilmesi ve ilerletilmesi amacıyla imzalaman ;bu 
Anlaşma, 31.5.1963 tarih ve 244 .sayılı Kanun uyarımca bir tasarı halimde Yüksek Mec
lisin huzuruna getirilmiş bulummaktadır. 

ANLAŞMA M A D D E L E R J M N GEREKÇELERİ 

'Madde 1. — Bu maddede anlaşma içimde sık sık sözü ©dileni «vatandaş şirket ve 
yatırımla ilgili faaliyetlerim tanımları yapılmaktadır. Özelli'kle «yatırım» tanımı 6224 
ısa/yılı Yalbancı Sermayeyi Teşjvik Kanıumuna Paralellik sağlanarak hazırlanmıştır. 

Maidde !2. — Taralflar kenldi kanunları çerçevesinıde, dıiğer tarafını yatırmalarıma 
izim verecektir. Burada önemli olan yatırımların öncelikle izne talbi olmaları, ikincisi 
'ülkesinde yatırım yapılacak olan tarafım kanunları çerçevesinde izan verilmesidir. 

Madde 3. — Taralflar ülkelerimde yaipılaeak o'lam yatırımlara adil ve eşit muamele 
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edilecek, ve bu muamele en ziyade müsaadeye mıazhar; bir devletin vatandaş ve şir
ketlerine yapılandan muamdede daiha az elverişli otaaıyacalkte. Ancak iburada sözü 
geçen muamele özel anılaşmalar çerçevesinde ekonomik gruplara vejjilırniş olan imti
yazlardan yalanlanmak anlamında yorumliajnımayacalktır. 

'Madde 4. — Bu maddede Anayasamızda da öngörülmüş olan kamulaştırma ve 
•devletleştirme konularını kapsamakta ve kamu yararı amaç güdülmedikçe böyle bir 
işlemin yapılmayacağını öngörmektedir. Kamu yararı amacı güdülse daıhi bunun 
kanuna uygun, uygun bir tazminat karşılığı ve eşitlik ülkderini içinde yapılmasını 
teminat altına atoaiktadır. Kamulaştırma ^bedeline mahallî makamlar nezdinde itiraz 
hakkı saklı kalmaktadiır< 

Madde 5. — Yatırımllaırla ilgili transferi eri düzenleyen İbu maddede transfer ko
nusu işlemler ve transferlerde uygulanacak usul yer almaktadır. 6224 sayılı Yalbancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu, Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı ve Tebliğinde transferi 
öngörülen kalemlerle burada sayılanlar aynıdır. 

Kamulaştırma nedeni ile ödenecek tazminat bedelide (buraya dahi edilmiştir. Ay
rıca transferlerde vaki olabilecek gecikmeler iburada düzenlenmiştir. 

Madde 6. — Transferlerde uygulanacak kur ve transferin herhangi bir konven,-
tibl para cinsi üzerinden yapılması bugünkü 'kambiyo mevzuatımıza uygundur. 

(Madde 7. — Bu maddede Âkit Taraflardan 'birinı'm ülkesinde yapılmış olan ya
tırımın yatırımcısının ülkesinde sigorta edilmiş olması' halinde sigorta şirketinıin ya
tırımcı şirketin sahip olacağı haklara; halefiyetıi ele alınmaktadır. 

Madde 8. — Bu maddede anlaşma hükümlerinin aykırı olamayacağı hukukî 
mevzuat ve yükümlülükler sayıltnMştrr. 

Madde 9. — Bu maddede de yatırımcı şirket ile ev sahibi ülke arasında çıkabile
cek anlaşmazlığın tanımı yapılmakta, bu tanıma uygun ibir anlaşmazlık çıkması halinde 
de bu anlaşmazlığın nasıl Çözümleneceği açıklanmaktadır. Çözüm yolları önce adım 
adım belirtilmiştir. Önce görüşmeler yapılacak, başarılı olmazsa bağlayıcı olmayan 
iştcşareler yapılacak, Türk yangı organlarınla müracaat yolları açık tutulacak ancak 
bir yıl içinde Türk yargı •organlarından kesin) karar alınamaz ise o takdirde davadan 
feragat edilerek Uluslararası Merkeze müracaat ddilscektir. Bu fıkranın amacı Türk 
Yargı organlarına müracaatı teşvik etmek ve kesin karar alınmış ise hu kararın, tek
rar uluslararası bir mercide tartışılmamasıdır. Bu anlaşmada (başka bir hukuk belir-
ti;lmediğ;ne göre uyuşmazlıklara yatırımın yapıldığı yer kanunu uygulanacaktır. Ulus
lararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi sadece şirket ve devlet arasında 
çılkan ve doğrudan doğruya yatırımdan kaynaklanan anlaşmazlıklarının çözümlendiği 
merkezidir. 

Madde 10. — Bir evvelki maddede şirket ve ev sahih! devlet arasında çıkabilecek 
uyuşmazlıklara çözüm yolları düzenlenmişti; hu madde de ise bu anlaşmanın uygulama 
ve yorumundan dolayı iki devlet arasında doğabilecek anlaşmazlıkların' çözümü 
düzenlenmiştir ve ağırlık verilmiştir. Ayrıca merkeze de çözüm 'bekleyen bir anlaş
mazlık iki devlet arasında anlaşmazlık konusu yapılamayacaktır. 

Madde 11. — Bu maddede anlaşmanın nasıl yürürlüğe gireceği:, süresi, bitişi ve 
hangi yatırımlara uygulanacağı belirtilmiştir. Anlaşmanın nasılı tadil edileceği de bu 
madde İle hükme bağlanmıştır. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/364 
Karar No. : 21 

1.4. 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika-Lüksemiburg Ekonomik Birliği Ara
sında Yatırımların 'Karşiilılkık Teşvilki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair ıKanun Tasarısı» Komisyonuımuzuın 30.3.1988 tarihli 6 ncı Bir
leşiminde Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsiloilıeri-
nin katılmalarıyla tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçesinde de belirtildiği gibi ısermaye ve teknoloji akımını hızlandırmak ama
cını «güden tasarı ayrıca Türk ve Belçfika-Lüksemıburg özel teşebbüsüne her iki ülke
de karşılıklı olarak ekonomik ve yasaıl güvence sağlamaktadır. 

Tasarı Komisyonumuzca usulüne uygun şekilde görüşülmüş ve aynen kabul edil-
mıiştiır. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyuralmak üzere Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan 
M. Vehbi Dinçerler 

Hatay 
Sözcü 

M. Cavit Kavak 
istanbul 

Üye 
Kâmran İnan 

Bitlis 
Üye 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Üye 
Nurettin Yılmaz 

Mardin 
Üye 

Zeki Çeliker 
Siirt 
Üye 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Başkanvekili 
Cevdet Akçalı 

istanbul 
Kâtip 

H. Adnan Tutkun 
Amasya 

Üye 
T. Yasar Gülez 

Bolu 
Üye 

M. İstemihan T at ay 
tçel 
Üye 

Bahri Kibar 
Ordu 
Üye 

A. Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 
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Plan ve Bütçe Kamisyoııu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/364 2 . 12 . 1988 
Karar No. : 63 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MBCLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük 
Milıet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça ön havalesi uyarınca «Dışişleri 
Komisyonu» nda görüşüldükten sonra, Komisyonuımuza havale edilen «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Belçika-Lüksernburıg Ekonomik Birliği Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşvikti ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 2.12.1988 tarihinde yaptığı 67 nci birleşim-
de, Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı temsücMerirain de katılmalarıyla görüşüldü. 

V inci 5 yıllık kalkınma planının ve onu izleyen yıllık, icra programlarının en 
önemli ilkeleri arasında, ülke ckonomisinıin dışa açılması yani ülke müteşebbis ve 
•sermaye gücünün dış ülkelere gitmesi yabancı sermaye ve teknolojisinin ülkemiz© 
gelmesi, dolayısıyla ülke ekonomisinin dünya ekonomisi ile entegre edilmesi kabul 
edilmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere, birçok ülke ile yatırımların karşılıklı teşviki ve ko
runması anlaşmaları irnzalanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika-Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında imza
lanan ve yatırımların karşılıklı teşvik ve korunmasına dair anîaşma 27 Ağustos 1986 
tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. 

Söz konusu anılaşmanın onaylanmasına ilişkin tasarı Komisyonumuzca da ka
bul edilerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
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'Dışişleri Komisyonu tarafından aynen kabul edilen (tasarının anılaşmanın onay
lanmasına ilişkin 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü mad-
dıeleni Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel İKurıulun onayıma sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 
Sözcü 

İsmail Şengün 
Denizli 

Mehmet Ali Bilici • 
Aldana 

Nihat T ürker 
Afyon 

Hazım Kutay 
Ankara 

7. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdullah Ay kon Doğan 
İsparta 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

imzada bulunamadı. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

İmzada bulunamadı. 

5. Halil Özsoy 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

İ dr is Ar ikan 
Siirt 

Başkanvekili 
İlhan Aşkın 

Bursa 
Kâtip Üye 

Kadir Demir 
Konya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoğlu 
(Bolu 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Mehmet Moğultay 
istanbul1 

İmzada bulunamadı. 

N. Kemal Zeybek 
İstanbul 

Birgen Keleş 
İzmir 

Şevki Göğüsger 
Kırşeihir 

Sümer Oral 
Manisa 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 
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HÜKÜMETtN TEKLİF ETTİĞt METtN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasmda 
Yatırunlann Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasınm Onaylanmasımn Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 27 Ağustos 1986 tarin'inde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasında Yatırımların 
Karşılıkıh Teşvütoi ve Korunması Anlaşması»nın onaylanması uygun bul'unmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütüp 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
içişleri Bakanı 

Y. Akbulut 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

/. S. Giray 
Ulaştırma Bakanı 

V. At as oy 
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 

M. M. Tasçıoğlu 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 

S. N. Türel 

8 . 12 . 1986 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 
Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

Dışişleri Bakanı 
V. Halefoğlu 

Millî Eğt. Genç. ve Spor Bak. 
M. Emiroğlu 

Sağ. ve Sos, Yard. Bakanı 
M. Kalemli 

Tarım Orman ve Köydşleri Bak. 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
K*s»L*jrawî.MeBHN 

TiMtİye Curühuriyeö Hükümeti 1te Be*-
çUta-Luksemburg Ekonomik Bftlgi ATEH 
a n * Vmhnaâum JftngMıh İfrvfci «w 
KoMMntan AfltopflMHM 
nuı ^Uypn •IİIMIİI^HIUI «öajr 

Tasana 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — rfflmrimn 2 « a ttad-
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil-

MADDE 3. — TasaTrınrnB Üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
sa\ .«a. <BTi«at oaEaüîy 

TüriOye Cumhuriyefi Hükümeti İte Bel-
çik̂ ILÛksembunB; Htonom& Birliği Ara-

WınfÜ* T«pflâ ve 

MADDE 1. — "Dışişleri "Komisyonu 
metninin 1 inci madaesi aynen: kabul edil
miştir. 

NbUNtfE ü. — Pnülwi KamfcyaHB 
metninin 2 nci madamı *y»»tto«bul «tiil-
mkştk. 

MOTDE "3. — DişişTari *Kömisyoöü 
metninin 3 üncü maddesi aynen lotbul 

<adt2tai|tfr. 

TOttlye ^üyük THfflet TOeööü $ . «Sayı* : Y48) 
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TÜRKJYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BELÇİKA - LÜKSEMBURG 
EKONOMİK BİRLİĞİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE 

KORUNMASI ANLAŞMASI 

Kendi namına ve mevcut anlaşmalar uyarınca Lükserriburg Büyük Dukalığı adı-, 
na hareket eden Belçika Krallığı Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, (her-
biri Âkit Taraf olarak) aralarındaki ekonomik işbirliğini daha çok geliştirmek ama
cıyla aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır : 

MADDE 1. — TERİMLER : 
Bu anlaşmanın amacına matuf olarak : 
1. «Vatandaşlar» terimi : 

a) Türkiye, Belçika ve Lüksemburg kanunları gereğince Türkiye ve Belçika ve 
Lüksemburg tabiiyetinde olan herhangi bir gerçelc kişi anlamına gelir : 

2. «Şirketler» terimi : 
Türkiye, Belçika ve Lüksemburg kanunlarına uygun bir şekilde kurulmuş ve mer

kezi Türkiye, Belçika veya Lüksemburg'ta olan bir tüzelkişilik anlamına gelir. 
3. «Yatırımlar» terimi : , ( ; -,...-. 

Ekonomik faaliyetlerde bulunan şirketlere doğrudan yatırılan veya dolaylı olar-âk T 

ilave edilen sermaye katkıları ve diğer her türlü aktif değerler anlamına gelir. 
Bu anlaşma çerçevesinde aşağıdakiler, esas olarak, ancak bunlarla sınırlı olmak

sızın bir yatırım olarak kabul edileceklerdir. 

a) Menkul ve gayrimenkul mallar, menkul rehni, gayri menkul rehni, teminat, in
tifa ve benzeri haklar gibi diğer aynî haklar. 

b) Hisse senetleri, tahviller, bonolar ve şirketlerde sahip olunan diğer değerler. 

c) Parasal alacaklar veya ekonomik değeri olan herhangi bir edim üzerindeki 
haklar. 

d) Telif hakları, sınaî haklar, teknik bilgi haklan, ticarî unvanlar ve pestema-
liye. 

e) Doğal kaynakları araştırmak, çıkartmak ve işletmek dahil, kanunen veya söz
leşme ile elde edilmiş iş imtiyazları. 

Sermayenin ve mal varlığının yatırım biçiminde herhangi bir değişiklik, bunla
rın, bu anlaşma çerçevesinde- yatırım niteliğini bozmaz. 

MADDE 2. — YATIRIMLARIN TEŞVİKİ : 
1. Her iki İÂkit Taraf kendi ülkelerinde, diğer taraf vatandaşları ve şirketleri 

tarafından yapılacak yatırımları mümkün olduğu nisbette teşvik edecekler ve kendi 
kanunlarına uygun olarak bu tür yatırımları kabul edeceklerdir. 

MADDE 3. — YATIRIMLARIN KORUNMASI : 
1. Âkit Taraflar diğer tarafın vatandaşları ve şirketleri tarafından yapılmış ya

tırımlara uluslararası hukuk prensipleri çerçevesinde adil ve eşit bir şekilde muamele 
edeceklerdir. 

2. Tesis olunan tüm yatırımlar, kamu düzeninin korunmasına ilişkin tedbirler ha
riç, her türlü koruma ve güvenlikten yararlanacaklar ve bu yatırımların idaresini, 
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idamesini, onlardan yararlanılmasını veya onların tasfiyesini engelleyici haksız veya 
ayırımcı önlemlerden kaçınılacaktır. 

3. Yukarıda 1. ve 2. paragraflarda bulunulan muamele vö koruma, en azından 
herbir Âkit Tarafça en ziyade müsaadeye mazhar bir devletin vatandaşları ve şir
ketlerine tanınan imtiyazlara eşit olacaktır. 

4. Yukarıda paragraf 3'de değinilen muamele ve koruma bir Âkit Tarafın, Or
tak 'Pazar, Gümrük 'Birliği, Serbest Ticaret Bölgesi gi'bi ıhir ekonomik gruplaşmanın 
üyesi olması dolayısıyla bu grup üyelerine tanınmış olduğu imtiyazların diğer Âkit 
Tarafa da teşmil edileceği şeklinde yorumlanamaz. 

MADDE 4. — KAMULAŞTIRMAK : 
1. Âkit Taraflardan hiçbiri, kamu menfaatlerinin gerektirdiği durumlarda kanu

na uygun ve ayırım gözetmeksizin, yapılacak olanlar dışında, diğer tarafın vatandaş
larına ve şirketlerine karşı doğrudan doğruya veya dolayısıyla el koyma etkisi yara
tacak kamulaştırma, devletleştirme tedbirlerine başvurmayacaktır. 

2. Alınacak herhangi bir el koyma tedbiri, üçüncü maddede öngörülen genel mua
melenin prensipleri içinde ve kanuna uygun olarak gecikmeksizin yeterli ve etkin 
bir tazminat durumunu ortaya çıkaracaktır. 

Bu muamele, Âkit Taraflardan herhangi birinin vatandaşları veya şirketleri ve bun 
ların diğer Âkit Taraf ülkesindeki herhangi bir şirketteki paylarına da uygulanacaktır. 

3. Aleyhte etkilenen vatandaş veya şirket aksini ispat etmedikçe, böyle bir taz
minatın miktarı, kamulaştırılan yatırımın kamulaştırma kararının alındığı tarihteki ve
ya kararın öğrenildiği tarihteki adil piyasa değerine eşit olacaktır. 

Tazminat, vatandaş veya şirketin menşe ülkesine ve yatırımın yapıldığı para cin
sinden veya vatandaş veya şirket, Âkit ülkenin üzerinde anlaşacakları herhangi bir ül
keye ve herhangi bir konvertibl para cinsinden etkinlikle gerçekleştirilecek şekilde 
serbestçe transfer edilecektir. 

MADDE 5. — TRANSFERLER : 
1. Herbir Âkit Taraf diğer Âkit Taraf yatırımcılarının aşağıdakileri serbestçe 

transfer etmelerine müsaade edecektir. 

a) Yatırımlardan elde edilen her türlü kâr, faiz, sermaye kazançları, temettü 
royalti ödemeleri veya, 

b) Yatırıma ilişkin kredi anlaşmalarından doğan ana para ve faiz ödemeleri, 
c) Yönetim, teknik yardım, personel ve diğer ücretler, 
d) Yatırımın tamamen veya kısmen satış veya tasfiye hâsılatı, 
e) Madde 4 gereğince ödenen tazminat. 
2. Herbir Âkit Taraf, transferlerin sebepsiz bir gecikmeye uğramaksızın yapıla

bilmesini teminen gerekli izni verecektir. Bunun uygulanması hiçbir şekilde 2 ayı aş
mayacaktır. 

Dövize ve ödemeler dengesine ilişkin istisnaî malî veya ekonomik durumlarda, 
Âkit Taraflardan herbiri üç yılı aşmamak kaydıyla ilave gecikme süresi isteyebilir
ler. 
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3. Bu maddenin 1. ve 2. paragraflarında değinilen muamele, en ziyade mü
saadeye mazhar bir ülkenin vatandaşlarına ve şirketlerine yapılan muameleden daha 
az elverişli olamayacaktır. 

MADDE 6. — KURLAR : 

4. ve 5. maddelerde değinilen transferler, transferin yapıldığı gün, carî olan kur
dan ve yürürlükteki kambiyo mevzuatına uygun olarak yapılacaktır. 

MADDE 7. — SİGORTA • 
Akit Taraflardan birinin vatandaşınınveya şirketinin yatırımları, ticarî olmayan 

risklere karşı kanunî bir sistem dahilinde sigorta edilmiş ise, bu tür bir sigortanın 
şartlarına uygun olarak, bahse konu yatırımcının haklarıyla, sigortacının, yatırımcının 
haklarına halefiyeti, diğer Akit Tarafça da tanınacaktır. 

Sigortacı, yatırımcının sahip olacağı haklar dışında hiçbir hakka sahip olmaya
caktır. 

Bir Âkit Taraf ile sigortacı arasındaki anlaşmazlıklar, bu Anlaşma'nın 9. mad
desi hükümlerine uygun olarak çözümlenecektir. 

MADDE'8. —DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER : 
Bu Anlaşma, 
Özel yatırım sözleşmelerinde veya yatırım azminde öngörülen yükümlülükler dahil, 

her ıMci şeklide de hükümleri diğer Âkit Taraf vatandaşlları ve şirketlerinin yatırım
larına bu Anlaşma ite benzeri durumlarda öngörülenden daha elverişli 'bir muamele
ye ••inak kazandıranlar dahil; 

ta. Taraflardan Iher (birinin kanunları, kararnameleri ve tebliğleri,, idarî veya adlî 
kaparlarına, 

b. OlıusılSaflarası hukukî yükümlülüklere, 
c. Tapanlardan ıheırihangi toiri tarafından üstlenilen yükümlülüklere, 
aykırı olmayacaktır. 

MADDE 9. — BİR ÂKİT TARAF İLE DİĞER ÂKİT TARAFIN VATAN
DAŞLARI VEYA ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ YATIRIM ANLAŞMAZLIĞI : 

1. Bu maddeye ıgöre, yatırım anlaşmazlığı, aşağıda belintMen hususları kapsa
yan bur anlaşmazlığı ihtiva eder : 

a) Âkit Taraflardan birinin yalbancı yatırıımlarla ilgili makamı tarafından, diğer 
Âkit Tarafın vatandaş veya şirke bine verilen yatırım müsaadesinin yorumlanması ya da 
uygulanması. 

ıb) Bir yatırım ile ilgili olarak, işbu Anlaşma i e verilen ya da yaratılan herhan
gi bir hakkın ihlali. 

2. Bir Âkit Taraf ile diğer Âkit Tarafın vatandaş veya şirketi arasında bir yatırım 
aıÜaşmazlığı 'halinde anlaşmazlığa taraf olanlar, bu anlaşmazlığı öncelikle İyi niyette gini-
şiecek istişare ve müzakerelerle çözümlemeye çalışacaklardır. Bu istişare ve müzakerele
rin Ibaşaoilı olmaması halinde anlaşmazlık, söz (konusu vatandaş veya şirket ile Âkit Tara
fın üzerinde karşılıklı olarak anlaşacakları, ancak bağlayıcı olmayan bir üçüncü taraf 
usulleri ile çözümlenebilir. Eğer anlaşmazlık yukarıdaki yöntemler ile halledilemezse, il-
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giili vatandaş veya şirket, anlaşmazlığı, tahkim yoluyla .halledilmesi için, anlaşmazlı
ğın ortaya çıkışından itibaren 1 yıl geçtikten sonra herhangi bir zamanda, Uiawîar-
arası Yatırım Amkşmazlıklarının Çözüm Merkezine (ICSID) götürebilir. Ancak, ilgü. 
vatandaş veya şirketin bu süre içinde anlaşmazlığı, anlaşmazlığa taraf olan Âkit Ta
rafın mahkemesine intikal ettirmemiş olması şarttır. 

3. a) Bu şekilde, Âkit Taraflardan her biri, bir yatırım anlaşmazlığının tahkim 
yoluyla halledilmesi içki ICSID'e başvuru'lmasına muvafakat etmektedir. 

b) Bu gibi anlaşmıaziıkların tahkim yakıyla çözümlenmesi, 18 Mart 1965'de 
Wiashinıgton'da imzaya açılan Devletler ile başka Devletlerim Vatandaşları Arasındaki 
Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesine İlişkin Konvansiyonun hükümleri ve 
ÜCSID'in Tahkim Kuralları çerçevesinde yapılacaktır. 

MADDE 10. — ÂKİT TARAFLAR ARASINDA YORUM VE UYGULAMA 
ANLAŞMAZLIKLARI : 

1. Âkit Taraflar, işbu Anlaşmanın yoruma ya da uygulanması ile dlgiılıi olarak 
aralarımda çıkacak herhangi bir anlaşmazlığı, iyi niyet ve işbirliği ruhu liçinde, çabuk 
ve iadiji bir şekilde çözümlemeye çalışacaklardır. Bu 'bakımdan Âkit Taraflar, bu tür 
çözümlere varmak için 'dolaysız ve anlamlı müzakerelerde bulunmayı kabul ederler. 
Bu müzakereler başarısızlıkla sonuçlanırsa, söz konusu anlaşmazlık, taraflardan her
hangi birinin talebi üzerine, uluslararası hukukun tatbiki kabil mevzuatı uyarınca bağ
layıcı karar verilmesi için 'tahkim yoluna götürülebilir. 

2. Talebin tebellüğünden itibaren iki ay içinde, herbiır Taraf ıbir hakem tayin 
edecek ve bu ilki hakem, ibir üçüncü devletin vatandaşı olan üçüncü bir hakemi baş
kan olarak seçeceklerdir. Taraflardan birinin belirtilen zaman içinde bir hakem ta/yan 
edememesi durumunda diğer taraf, Uluslararası Adalet Divanı Başkanından bu tayM 
yapmasını talep edebilir. Eğer iki hakem, hakem olarak tayin edilişlerini müteakip 
üık'i ay içinde, üçüncü bir hakemin seçimi üzerine bir anlaşmaya varamazlar ise, ta
raflardan her biri Uluslararası Adalet Divanı Başkanını, gerekli atamayı yapmaya 
davet edebilir. 

3. Hakem heyetinin bu Anlaşmanın hükümleriyle bağdaşacak bir şeklilde usul' 
kuralları üzerinde anlaşması için, Başkanın seçiliş tarihlimden itibaren üç aylık bir 
süresi olacaktır. Böyle bir anlaşma olmadığı takdirde, Hakem Heyeti, Uluslararası 
Adalet Divanı 'Başkanından, usul kurallarını, genelde benimsenen uluslararası tahkim 
kurallarımı dikkate alarak, tayin etmesini talep edecektir. 

4. Bu maddenin ikinci ve üçüncü paragraflarında belirtilen hallerde, şayet Ulus
lararası Adalet Divanı Başkanının bu görevini 'ifa etmesi engellenirse, ya da Başkam, 
Âkit Taraflardan birinin vatandaşı ise, Başkan Yardımcısı gerekli atamaları yapmaya 
davet edilecektir. Eğer Başkan Yardımcısı bu ıgörevini ifa etmekten men edilirse ya 
da Âkit Taraflardan birinin vatandaşı ise, Divanın, herhangi bir tarafın vatandaşı ol
mayan mevcut en yaşlı üyesi gerekli atamaları yapmaya davet edilecektir. 

5. Tahkim isteyen tarafın, anlaşmazlığı dolaysız ve 'anlamlı istişare ile çözüm
lemeye çalışmış olduğunun tespiti üzerine, Hakem Heyeti, 'anlaşmazlığın esasları üze
ninde tahkim görevine başlar. 
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6. Mahkeme, kararlarının oy çokluğu ite verecek ve böyle bir karar taraflar 
içiin bağlayıcı olacaktır. Taraflardan her biri, Hakeım Heyetindeki kendi üyesinin ve 
hukukî muamelelerdeki temsil masraflarını karşılayacak; Başkanın (masrafları ve 
kalan diğer masraflar taraflarca eşit olaralk üstlenilecektir. Bununla beraber Hakem 
Heyeti, masrafların daha yüksek bir oranını taraflardan birlinin üstlenmesi ile ilgili 
karar alabilir ve bu karar 'taraflar için bağlayıcı olacaktır. 

7. Bu Madde, dş'bu Anlaşmanın 9 uncu maddesi uyarınca ICSID'nin (huzuruna 
'getirilmiş olan ve halen Merkezide görüşülmekte olan ıbir anlaşmazlığa uygulanm'a-
yacaktır. 

MADDE 11. — YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ, SÜRE, TADİLAT : 
1. 'Bu anlaşma, her Âkit Tarafın ülkesindeki anayasalı usule göre onaylana

caktır. 
Bu Anlaşma, onay belgelerinin teatisinin tamamlanmasından 1 ay sonra, 10 yıllık 

bir süre üçin yürürlüğe girecektir. 
Anlaşma, Âkit Taraflardan 'birinin diplomatik yollardan, yazılı bir yıllık fesh-1 

ihbar talebinde bulunımasına kadar yürürlükte kalacaktır. 

2. Bu Anlaşma, yürürlüğe giriş (tarihinde mevcut olan ve ondan sonra yapıla
cak yatırımlara da uygulanacaktır. 

3. Sona erme halinde bu Anılaşma, sona ermeden önce yapılmış yatırımlar için 
10 yıl daha geçerli olacaktır. 

4. Bu Anlaşma Âkit Taraflar arasında yapılacak yazilı bir anlaşma iile tadil 
edilebilir. Her türlü tadilat Âkit Taraflardan 'birinin, diğer Tarafa böyle ıbir tadila
tın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatının bütün gereklerini yerime getirmiş ol
duğunu bildirmesi üzerine yürüdüğe girecektir. 

Bu Anilaşıma, Hükümetlerince yetkili kılman ve aşağıda imzaları bulunan teım-
'Sİloler tarafından imzaılanımıştır. 

Türkçe, 'Fransızca, Felemenikçe, İngilizce dillerinde ve ıbütün metinler aynı de
recede 'geçerli olmak üzere ikiş'sr metin olarak 27.8.1986, Ankara'da atfedilmiştir. 
Yorumlardaki ayrılık durumunda İngilizce metin esas referans olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Belçika - Lüksıamburg 
Hükümeti Adına Ekonomik Birliği Adına 

İ m z a İ m z a 
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Dönem : 18 Yasama Yıb : 2 

T. B.M. M. (S. Sayısı : 149) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Ara
sında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 

Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /358) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 8.1. 1988 
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 

1/788 Türkiye Cumhuriyeti ite Hollanda Krallığı Arasında Yatırımıların Karşılıklı 
Teşvilkıi ve Karumımasma Dair Ardaşmaonn. Onaylanmasının' Uygun iBuılunlduğu Hak
kında Kanun, Tasarısı. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 14 , 7 . 1986 

Sayı : K. K.t Gn. Md. 
18/101-2019/04432 

TÜRKİYE BÜYÜK (MİLLET MECLİSİ /BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
27.6.1986 tarihinde kanaı-laştıınlan «Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasın
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasınla, Dair Anlaşmanın O ıey'anmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkımda Kanun Tasanlsı» ve gerekçesi ekil olarak gönderilmliştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 
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GEREKÇE 

Yatırımların Karşılıklı Teşvilki ve 'Korumaması Anlaşmalarının ama amacı bahis 
konusu ülkelerarası sermaye ve teknoloji akımını teşvik ve ilgili ülkemin hukuk düzeni 
içimde nasıl koranduğunu tespit etmektir. 

Bulindiği üzere, yüce IMeclisiniiız taralfmdian onaylaman V'iınoi 5 Yıllık Kalllkınma 
Planının ve onu izleyen yillılk, İcra Programlarımın en lömemıli ilkeleri arasında, ülke 
ekonomisinin dışa açılması, yani ülllke müteşebbis ve sermaye gücünüm dış ülkelere, 
yabancı sermaye ve teknjoılojistinJio ülkemize gelmesi, Idolayısıyla ülke ekonomisinin 
Dünya ekonomisi ile entegre edilmesi ıkalbuf edim'iştir. 

Bu çerçeve içinde, ülkemizde yatırım yapan yerli ve yaıbancı sermayenin çalışma 
esaislarını ıgeliştinmelk ve teşvıiik etmek amacı ile yüce meclisimiz tarafımdan Ikıaibul edilen 
çeşitli kamun!] ara paralel olarak, yatırım ve ticarî iliışikileriımizim yoğun olduğu ülkeler 
ile 1961 yılında başlatılan Yatırımiların, Karşılıiklı Teşvilki ve Korunmasına yönelik 
anlaşmalar yapılması hızlamdırılmışjtır. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda arasında sermaye ve teknoloji aıkımımı hızlan
dırmak amacıyla imzalananı, Yatıırıımlanını Kaaışılılklı Teşviki ve Korunması anlaşması
nın esaisliarı şöyle özetlenebilir: 

1. Türkiye ve Hoianda'da uygulanaın yabancı sermaye ve ikaımibiyo mevzuatına 
açıklık Ikaızandırmak ve ıkanşılıklı tanıtılmasınla 'irn<kân vermek, 

2. Türkiye ve Hollanda'lda yabancı sermayemin kamulaştırma ve devletleştirme 
yömünden tabi olacağı muamele ve sahip olduğu hakları tespit etmek, 

3. 'Her iki ülke'de, özeli teşebbüs - devlet arasımda çıkacak (ihtilaflarım nasıl çö
zümleneceğimi tespit etmektir. 

Üllkemizde İhalen faaliyette ıbulluman Hollanda sermayeli firmaların Aralık 1985 
somu itibariyle 21 70Q,3Q milyon TL. tutarımda yatıranları, Hollanda'da ise faaliyette 
bulunan Türk sermayelıi firmalarım yatırım tatarları ise halen! 157,81 milyon TL. dır. 

Bu Antlaşma Tünk özel teşebbüsüme Hollanda'da, Hoillamda özel teşebbüsüme 
Türkiye'ide karşılıifcllı ekonomik 've yasal! güvence verinken, ilgili' üllkeye malddî ve ma
nevi yönden herhangi yeni bir yük getirmemektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda arasındaki yabancı sermaye akımı hızlandı
rılması ve îtöknjîlk iişbirliığimim (geliştirilmesi ve ilerletimiesi amacıyla imzalanan bu 
'Antlaşma, 31.5.1963 tarih ve 2144 sayılı (Kamum uyarımca 'bir tasarı halimde yüksek 
Meclisin huzuruma ıgeitidUmıiş bulummaiktadır. 
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ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede anlaşma: İçinde ısıık silk sözü edilen yatırımcı, yatırım, 
ülke, mülkiyet ile ilgili faaliyetlerin tanımları yapıllmaktadır. Özell'lkle «yatırım» tanı
mı 6224 «ayılı Yajbancı Sermayeyi Teşvik Kanununa paralellik sağlanarak hazırlan
mıştır. 

Madde 2. — Taraflar kendi kanunları çerçevesinde diğer tarafın yatın>mlarına izin 
verecek, kanunlara uygun olarak yapılmış ve yapılacak yatırımlar ibu anlaşmadan1 

yararlanacaktır. Burada önemli olan yatırımların öncelikle izne tabii 'Olmaları, ikincisi 
ülkesinde yatırım yapılacak olan tarafın kaımunları çerçevesinde izin verilmesidir. 

Madde 3. — IBU maddede önemli olan eşitlik ilkesidir. ,Şöylek!İ üçüncü ülkelere 
tanınmış olan şartlardan hangisi daiha elverişli ise ondan daha az elverişli olmaya
caktır, 'bu ülkeye sağlanan güvence koruma ancak ikili ve çok taraflı anlaşmalarla 
sağlanacak olan gümrük veya vergi ile ilgili veya karşılıklılık prensibi taşıyan anlaş
malardan doğan halklar bu anlaşmaya yansımayacaktır. 

Madde 4. — Yaüırımlanlla ilgili transferleri düzenleyen ıbıı maddede transfer ko
nusu işlemler ve transferde uygulanacak usul yer aHmaktadır. 

6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 4 üncü maddesinde transferi ön
görülen kalemlerle uygulamada transferi yapılan gelirler iburada sayılmıştır. Trans
ferlerde uygulanacaik kur ve 'transferim herhaınıgi bir konvertiıbl para einısıkıden yapıl
ması bugünkü kam'biyo mevzuatına uygundur. 

Madde 5. — Bu madde Anayasaımızdaı öngörülmüş olan kamulaştırma ve dev
letleştirme konularını kapsamakta ve kamu yararı amaç güdülmedikçe iböyle bir İşle
min yapılaımıyacağını öngörmektedir. Kamu yararı aımaçı güdülse dahi bunum Ka
nuna uygun, uygun 'bir tazminat karşılığı ve eşjttf.k ilkeleri içinde yapılımasını teminat 
altına almaktadır. 

Madde 6. — ıRu maddede evsaibibi ülkede ortaya çıkan savaş ve benzeri durum
larda kenldii yatırımcılarına veya diğer yatırımcılara ınıe gibi bir muamele uyguluyor 
ise omdan daha az elverişli şartlarda olmamak üzere muamele edilmesi düzenlenımıek-
tedjir. 

Madde 7. — Bu maddede yatırımcının yatırılmanın kendi ülkesinde, kamunla 
düzenlenmiş oir sigorta sistemi içimde, gayri ticarî risklere karışı sigortalanmış olması 
hallinde, yatırımcının 'haklarını aşmamak ıkaydıyle taraf oiması hususu hükme 'bağlan
maktadır, ancak burada önemli olan husus anlaşmazlılk halinde, anlaşmazlığım şılrket-
devlet anlaşmazlığı 'biçiminde çözümlenecek olmasıdır, yani sigorta şirketi kamu ku
ruluşu da olsa anlaşmazlığa devlet olarak değil ıgene şirket olarak taraf olacaktır. 

•Madde 8. — Bu maddede yatırımcı lille' evsahihi ülke arasında çıkabilecek an
laşmazlığını tanımı yapılmakta, bu tanıma uygun ibir anlaşmazlık çıkması hallinde de 
bu anlaşmazlığın nasıl çözümleneceği açıklaınımaıktadır. Çözüm yolları öınce adım adım 
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belirtilmiştir. Önce görüşmeler yapılacak, başarılı olmazsa bağlayıcı olmayan istişa
reler yapılacak, Türk yarigı organlarına müracaat yolları açık (tutulacak ancak bir yıl 
içinde Türk yargı organlarından) kesim karar, alınamaz ise o takdirde yatırım anlaş-
mazlıklan Uluslararası Çözüm'' Merkezine müracaat edilecektir. Bu fıkranın amacı 
Türkiye'delki yatırımlar aç ısından Türk 'yarigı organlarına müracaatı zorlamak ve kesin 
karar alınmış ise bu karanın uluslararası bir mercide tartışdmaısıdır. Bu anlaşmada 
başka bir (hukuk belirtilmediğine göre anlaşmazlıklara 'yatırımın yapıldığı yer kanunu 
uygulanacaktır, yani Türkiye'deki yatırımdan doğan anlaşmazlığın çözümünde Türk 
hukuku uygulanacaktır. Sözü ©dillen Merkez saideee şirket ve devlet arasındaı çıkan 
anlaşmazlıkların çözümlendiği ıbir mercidir. 

Madde 9. — Bu madde iki devlet arasında bir anlaşmazlığın çıkmasına imkân 
vermemek İçin tarafların anlaşmanın; yorum ve uyigulaınmaisı konusunda birbirleri ile 
görüşmelerine lîmlkân tanımaktadır. 

Madde 10. — Madde 8'de şirket ve devlet arasımda çıkabilecek anlaşmazlılklaıra çö
züm yolları düzenlenmişti; bu maddede ise bu'anılaşmanın uygulama, ve yorumundan 
dolayı iki devlet arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü düzenlenmiştir ve daha 
çok karşılıklı görüşmelere ağırlık veniılmişıtir, ancak bunların başarısız olması halin
de tahkim yolu açık tutulmuştur. Burajda iöneml]|i olan bir husus Merkeze sunulmuş 
olan ve Merkez'de [görüşülmekte lolan bir şirket - devlet anlaşmazlığı iki devlet ara
sında anlaşmazlık konusu yapılmayacaktır. 

Madde 11. — Hollanda açışımdan bu anlaşmanın yürürlükte olduğu yenler belirtil
mektedir. 

Madde 12. — Bu maddeden anılaşmanın nasıl tadil edileceği ıbelirtilmeiktedir. 

Madde 13. — Bu maddede anlaşmanın nasıl yürürlüğe gireceği, süreci!, bitişi 
hükme bağîanmıştur. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük, Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/358 
Karar No. : 18 

24 . 3 . 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Yataml&rın Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 23.3.1988 tarihi Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı 
ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmalarıyla tetkik ve mü
zakere edildi. 

Gerekçesinde de belirtildiği giıbi sermaye ve teknoloji akımını hızlandurmak ama
cını güden tasarı ayrıca Türk ve Hollanda özel teşebbüsüne her iki ülkede karşılıklı ola
rak ekonomik ve yasal güvence sağlamaktadır. 

Tasarı Komisyonumuzca usulüne uygun şekilde görüşülmüş ve aynen kabul edil
miştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi fouyuruknak üzere Başkanlığa say
gı ile sunulur. 

Başkan 
M. Vehbi Dinçerler 

Hatay 

Kâtip 
H. Adnan Tutkun 

Amasya 

Üye 
Fethi Çelikbas 

Burdur 

Üye 
Erol Güngör 

İzmir} 

Üye 
Esat Kıratlıoğlu 

Nevşehir 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşakj 

Sözcü 
M. Cavit Kavak 

İstanbul 

Üye 
T. Yasar Gülez 

IBolu 

Üye 
L. Yeniay Köseoğlu 

İstanbul 

Üye 
Nurettin Yılmaz 

Mardin 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Bahri Kibar 

Ordu! 

Üye 
Ali §akir Ergin 

Yozgat 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 2.12. 1988 

Esas No. : 1/358 
Karar No. : 61 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve iBakanlar Kurulunca Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi uyarınca «Dışişleri 
Komisyonu»nda görüşüldükten sonra, Komisyonumuza havale edilen «Türkiye Cum
huriyeti ile Hollanda Krallığı arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması
na Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı» 
Komisyonumuzun 2.12.1988 tarihinde yaptığı 67 nci birleşimde, Dışişleri Bakanlığı, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcileri
nin de katılmalarıyla görüşüldü. 

V inci 5 yıllık kalkınma planının ve onu izleyen yıllık, icra programlarının en 
önemli ilkeleri arasında, ülke ekonomisinin dışa açılması yani ülke müteşebbis ve 
sermaye gücünün dış ülkelere gitmesi yabancı sermaye ve teknolojisinin ülkemize gel
mesi, dolayısıyla ülke ekonomisinin dünya ekonomisi ile entegre edilmesi kalbul edil
miştir. 

iBu cümleden olmak üzere, birçok ülke ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korun
ması anlaşmaları imzalanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında imzalanan ve yatırımların 
karşılıklı teşvik ve korunmasına dair anlaşma 27 Mart 1986 tarihinde Ankara'da im
zalanmıştır. 

Söz konusu anlaşmanın onaylanmasına ilişkin tasarı Komisyonumuzca da kabul 
edilerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Dışişleri Komisyonu tarafından aynen kabul edilen tasarının anlaşmanın onay
lanmasına İlişkin 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü mad
deleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
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Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 

Sözcü 
İsmail Şengün 

Denizli 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

Hazım Kutay 
Ankara 

/. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

imzada bulunamadı 

M. Turan Bayazrt 
izmir 

imzada bulunamadı 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

İdris Arıkan 
Siirt 

Başkanvekili 
İlhan Askın 

Bursa1 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Onur al Şeref Bozkurt 
Ankara 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

' Abdulkadir Ateş 
Gaziantep' 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

İmzada bulunamadı 

N. Kemal Zeybek 
istanbul 

Birgen Keleş 
İzmir 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Sümer Oral 
Manisa 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 
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HÜKÜMETIN TEKLÎF ETTIĞI METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Halanda Kralığı arasında 27 Mart 1986 
tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Holanda Krallığı Arasında 
Yatırımların KarşılMı Teşviki >ve Korunmasına Dair Anlaşma»nın onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Tâ özal 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakam 
A. Karaevlî 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğt. Genç. ve Spor Bak. 
M. Emiroğlu 

Sağ. ve Sos. Yard. Bakanı 
M. Aydın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Balkanı 
H. C. Aral 

Kültür 
M. 

27 . 6 . 1986 

'Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
M. V. Dinçerler 

Devlet Balkanı V. 
A. Karaevli 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
İ. S. Giray 

Ulaştjrma Bakam 
V. Atasoy 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
S. N., Türel, 

ve Turizm Bakanı 
M. Taşçıoğlu 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Kral
lığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve korunmasına Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak

kında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen ıkabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarımın 2 nci (mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

PLAN VİE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Kral
lığı Arasında Yatırımların Karşıhkh Teş
viki ve . Korunmasuıa Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 1 ikici maddesi aynen Ikabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen ıkabul edil
miştir. 

'MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HOLLANDA KRALLIĞI ARASINDA, YATI
RIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA DAİR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hollanda Krallığı Hükümeti, 
Ülkeleri arasındaki geleneksel dostluk bağlarını güçlendirmek, aralarındaki eko

nomik ilişkileri, özellikle, bir Âkit Tarafın yatırımcılarının, diğer tarafın ülkesinde 
yapacakları yatırımlar açısından genişletmek ve yoğunlaştırmak arzusuyla, 

Bu tür yatırımlara uygulanacak muameleler üzerinde anlaşmaya varmanın serma
ye ve teknoloji akımı ile Âkit Tarafların ekonomik gelişmesini teşvik edeceği ve ya
tırımların adil ve hakkaniyete uygun muameleye tabi tutulmasının arzulandığı inan
cıyla, aşağıdaki gibi anlaşmaya varmışlardır : 

MADDE 1.— 
İşbu Anlaşma'da : 
a) «Yatırımcı» 
i) Yürürlükteki mevzuatına göre, bir Âkit Tarafın vatandaşı olan gerçek kişiyi; 
ii) Bir Âkit Tarafın yürürlükte olan kanun ve mevzuatına uygun olarak kurul

muş veya başka türlü teşkil edilmiş olan tüzelkişiliği ifade eder. 

b) «Yatırım», özvarlık, borç, alacak, hizmet ve yatırım sözleşmeleri gibi her tür
lü mal varlığını ifade eder ve aşağıdakileri kapsar : 

i) İpotek, ihtiyatî haciz ve rehin gibi haklar dahil olmak üzere maddî ve gayri-
maddî her türlü memaliki; 

ii) Hisse senetleri veya bir şirketteki diğer menfaatleri veya mal varlığından do
ğan menfaatleri; 

Mi) Bir para alacağını veya ekonomik değeri olan ve bir yatırımla ilişkili bulu
nan bir işlemin yapılma talebini; 

iv) Patentler, markalar, ticarî unvanlar, endüstri tasarımları, «know-how» ve 
peştemaliye dahil, sınaî mülkiyet haklarım ve telif haklarını; 

v) Kanun veya sözleşme ile elde edilen her türlü hak ve kanuna uygun olarak 
sağlanan tüm lisans ve izinleri ifade eder. 

c) «Ülke», uluslararası hukuka göre devletin egemenlik haklarını ya da yargıla
ma haklarını kullanabileceği ve bu devletin kıyısına bitişik deniz alanlarını da kapsar. 

d) «Malik Olmak» ya da «Kontrol Etmek», her nerede bulunursa bulunsun, bağlı 
şirketleri veya iştirakleri yoluyla dahi dolaylı veya dolaysız mülkiyeti ya da kontrolü 
ifade eder. 

MADDE 2. — 
a) Âkit Taraflardan her biri, kendi kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde, diğer 

tarafın yatırımcılarının kendi ülkesinde yapacakları yatırımları koruma yoluyla eko
nomik işbirliğini teşvik edecektir. Her bir taraf, kendi kanun ve yönetmeliklerince ve
rilen yetki nisbetinde diğer tarafın yatırımcılarının kendi ülkesindeki yatırımlarına mü
saade edecektir. 
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b) İşbu Anlaşma, yatırımın yapıldığı tarihte, yatırımın yapıldığı ülkede yürürlükte 
olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, bir tarafın ülkesinde diğer taraf yatırımcı
ları tarafından yapılan veya kontrol edilen yatırımlara uygulanacaktır. 

c) İşbu Anlaşma, Anlaşma yürürlüğe girmeden önce, Âkit Taraflardan birinin 
yatırımcılarının diğer Akit Tarafın sınırları içinde yapmış oldukları yatırımlara da uy
gulanacaktır. 

MADDE 3. — 
(1) Akit Taraflardan her biri, diğer Âkit Tarafın yatırımcılarının yatırımlarını eşit 

ve hakkaniyete uygun muameleye tabi tutacak ve bu yatırımcıların yatırımlarına, yatı
rımlarının işletilmesi, idaresi, bakımı, kullanımı, faydalanılması veya tasfiyesine ilişkin 
keyfî ve ayırımcı tedbirlerle zarar vermeyeceklerdir. 

(2) Akit Taraflardan her biri, bu yatırımlara; kendi yatırımcılarının yatırımları
na ya da herhangi bir üçüncü devletin yatırımcılarının yatırımlarına uygulandığından 
hangisi yatırımcı için en elverişli ise ondan daha az elverişli olmayacak biçimde, tüm 
güvenceyi ve korumayı sağlayacaktır. Âkit Taraflardan her biri yatırımlarla ilgili yük
lenmiş olabileceği yükümlülükleri yerine getirecektir. 

(3) 1 ve 2 nci paragrafların hükümleri, bir Âkit Tarafı, aşağıda belirtilen du
rumlardan kaynaklanacak herhangi bir muamele, tercih veya imtiyazdan doğacak çı
karlardan, diğer Tarafın yatırımcılarını da yararlandırmaya mecbur kılacak şekilde 
yorumlanmayacaktır. 

a) Mevcut veya ileride kurulacak gümrük birlikleri, ekonomik birleşmeler veya 
benzer kuruluşlar veya bu tür birlik ve kuruluşları oluşturacak geçici anlaşmalardan; 

b) Bütünüyle ya da esas olarak vergilendirme ile ilgili, ya da üçüncü bir ülke 
ile karşılıklılık esasına göre yapılmış herhangi bir uluslararası anlaşma veya düzen
lemelerden doğan durumlar. 

MADDE 4 
Âkit Taraflardan her biri, yatırımlardan ve özellikle aşağıda belirtilen ödemeler

den doğan transferlerin, kendi kanun ve yönetmeliklerinin sınırları dahilinde ve on
lara uygun olarak, kendi ülkesine veya diğer Tarafın ülkesine, o ülkenin para birimi 
veya herhangi bir konvertibl para birimi ile, gereksiz gecikme ya da kısıtlamaya mey
dan vermeden yapılmasına izin verecektir : 

a) Kârlar, temettü, sermaye kazançları ve benzeri ödemeler; 
b) Yatırımın tümünün ya da bir kısmının satışından veya tasfiyesinden doğan 

hâsılat; 

c) Bir ikraz anlaşmasına bağlı anapara ve faiz ödemeleri; 
d) Yönetim, teknik yardım, personel ve diğer ücretleri; 
e) Mülk sahibine verilen işletme payı ödemeleri. 
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MADDE 5 
Âkit Taraflardan hiçbiri, diğer Âkit Tarafın yatırımcılarının yatırımlarını doğru

dan veya dolaylı olarak ellerinden alacak tedbirlere, aşağıdaki koşutları yerine getir
meksizin başvurmayacaklardır. 

a) Kamu yararına ve hukukî usullere uygun olarak alınan tedbirler; 
b) Ayırımcı olmayan tedbirler; 
c) Adil bir tazminat ödemesini beraberinde getiren tedbirler. Ku tazminat yatı

rımın adil piyasa değerini veya adil piyasa değerinin bulunmaması halinde, ilgili ya
tırımın gerçek değerini kapsayacak va yatırımcılar için etkin olabilmesi için, gereksiz 
bir gecikme olmaksızın ödenecek ve ilgili yatırımcıların vatandaşları oldukları ülkeye 
veya ilgili Âkit Tarafın kabul edeceği bir ülkeye ve yatırımın yapıldığı orijinal para 
birimi veya yatırımcı ve Âkit Tarafça ortaklaşa kararlaştırılan herhangi bir konvertibl 

para birimi üzerinden. 

MADDE 6 
Bir Âkit Tarafın yatırımcıları, yatırımlarını yaptıkları diğer Âkit Tarafın ülke

sinde savaş, ya da diğer silahlı çatışma, ayaklanma (dahilî karışıklıklar), veya benzeri 
olaylar yüzünden zarara uğramalar halinde, ülkesinde yatırımların yapıldığı Âkit Ta
rafın, bu durumda kendi veya bir üçüncü devletin yatırımcılarına uygulayacağı mua
meleden daha az elverişli olmamak üzere ve ilgili yatırımcılar için hangisi daha elve
rişli! ise o muameleye tabi tutulacaklardır. 

MADDE 7 
Âkit Taraflardan birinin bir yatırımcısının yatırımları, ticarî olmayan risklere 

karşı, kanunî bir sistem dahilinde sigorta edilmiş ise, bu tür bir sigortanın şartlarına 
uygun olarak, bahse konu yatırımcının haklarıyla, sigortacının yatırımcının haklarına 
halefiyeti, diğer Âkit Tarafça da tanınacaktır. 

Sigortacı, yatırımcının sahip olacağı haklar dışında hiçbir hakka sahip olmaya
caktır. ' 

Bir Âkit Taraf ile sigortacı arasındaki anlaşmazlıklar, bu Anlaşmanın 8 inci mad
desi hükümlerine uygun olarak çözümlenecektir. 

MADDE 8 
(1) Bu maddeye göre; yatırım anlaşmazlığı, aşağıda belirtilen hususları ihtiva 

eden bir anlaşmazlığı ifade eder : 
a) Âkilt Taraflardan birinin yabancı yatırımlarla ilgili makamı tarafından, diğer 

Âkit Tarafın bir yatırımcısına verilen yatırım müsaadesinin yorumlanması, ya da uy
gulanması; 

b) Bir yatırım ile ilgili olarak, işbu Anlaşma ile verilen, ya da yaratılan herhan
gi bir hakkın ihlali. 

(2) Bir Âkit Taraf ile, diğer Âkit Tarafın bir yatırımcısı arasında bir yatırım 
anlaşmazlığı halinde, anlaşmazlığa Taraf olanlar, bu anlaşmazlığı öncelikle iyiniyetle 
girişilecek istişare ve müzakerelerle çözümlemeye çalışacaklardır. Bu istişare ve mü-
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zakerelerin başarılı olamaması halinde anlaşmazlık, söz konusu yatırımcı ile Âkit Ta
rafın üzerinde karşılıklı olarak anlaşacakları, ancak bağlayıcı olmayan bir üçüncü taraf 
usulleri ile çözümlenebilir. Eğer anlaşmazlık yukarıdaki yöntemler ile halledilemezse, 
ilgili yatırımcı, anlaşmazlığı, tahkim >oluyla halledilmesi için anlaşmazlığın, ortaya 
çıkışından itibaren 1 yıl geçtikten sonra herhangi bir zamanda, Uluslararası Yatırım 
Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'ns (Merkez) götürebilir. Ancak, ilgili yatırımcının 
bu süre içinde anlaşmazlığı, anlaşmazlığa taraf olan Âkit Tarafın mahkemesine mü
racaat etmiş olması halinde kesin bir tararın verilmemiş olması şarttır. 

(3) a) Bu şekilde, Âkit Taraflardan herbiri, bir yatırım anlaşmazlığının tahkim 
yoluyla halledilmesi için Merkez'e başvurulmasına muvafakat etmektedir. 

b) Bu gibi anlaşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi, Devletler ile başka Dev
letlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesine ilişkin 
konvansiyonun hükümleri ve Meıkez'in «Tahkim Kuralları» çerçevesinde yapılacak
tır. 

(4) tşbu madde amaçlan için, Âkit Taraflardan birinin, yürürlükteki kanun ve 
kararnamelerine uygun olarak, ancak anlaşmazlığı doğuran hadise Ve hadiselerin mey
dana gelişlerinden hemen önce, diğer Âkit Tarafın yatırımcılarının yatırımı olarak ku
rulmuş olan şirket, Devletler ile başka Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım 
Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesine İlişkin Konvansiyonun 25 inci Maddesinin (2) 
(b) fıkrasına uygun olarak, diğer Âkit Tarafın yatırımcısı gibi muameleye tabi tutu
lacaktır. 

MADDE 9 
Âkit Taraflardan herhangi biri, Anlaşmanın yorumlanması, ya da uygulanması 

ile ilgili herhangi bir konu hakkında istişarede bulunmayı diğer tarafa teklif edebilir. 
Karşı Taraf bu tür bir istişare teklifine müspet yaklaşacak ve istişare için yeterli im
kânı sağlayacaktır. 

MADDE 10 
1) Âkit Taraflar işbu Anlaşmanın yorumu, ya da uygulanması ile ilgili olarak 

aralarında çıkacak herhangi bir anlaşmazlığı, iyin'iyet ve işbirliği ruhu içinde, çabuk 
ve adil bir şökilde çözümlemeye çalışacaklardır. Bu bakımdan, Âkit Taraflar» 4ou tür 
çözümlere varmak için dolaysız ve anlamlı müzakerelerde bulunmayı kabul ederler. 
Bu müzakereler başarısızlıkla sonuçlanırsa, söz konusu anlaşmazlık taraflardan her
hangi birinin talebi üzerine, uluslararası hukukun tatbiki kabil mevzuatı uyarınca bağ
layıcı karar verilmesi için tahkim yoluna götürülebilir. 

2) Talebin tebellüğünden itibaren iki ay içinde, herbir Taraf bir hakem tayin 
edecek ve bu iki hakem bir üçüncü Devletin vatandaşı olan üçüncü bir hakemi baş
kan olarak seçeceklerdir. Taraflardan birinin belirtilen zaman içinde bir hakem tayin 
edememesi durumunda, diğer Taraf, Uluslararası Adalet Divanı Başkanından bu ta
yini yapmasını talep edebilir. Eğer iki hakem, hakem olarak tayin edilişlerini müteakip 
iki ay içinde, üçüncü bir hakemin seçimi üzerine bir anlaşmaya varamazlar ise, Ta
raflardan bir biri Uluslararası Adalet Divanı Başkanı'nı, gerekli atamayı yapmaya da
vet edebilir. 
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3) Hakem Heyetinin bu Anlaşmanın hükümleriyle bağdaşacak bir şekilde usul 
kuralları üzerinde anlaşması için, Başkanın seçiliş tarihinden itibaren üç aylık bir sü
resi olacaktır. Böyle bir anlaşma olmadığı takdirde, Hakem Heyeti Uluslararası Ada
let Divanı Başkanından, usul kurallarını, genelde benimsenen uluslararası tahkim ku
rallarını dikkate alarak, tayin etmesini talep edecektir. 

4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü paragraflarında belirtilen hallerde, şayet Ulus
lararası Adalet Divanı Başkanı'nın bu görevini ifa etmesi engellenirse, ya da Başkan 
Âkit Taraflardan birinin vatandaşı ise, Başkan Yardımcısı gerekli atamaları yapmaya 
davet edecektir. Ei;er Başkan Yardımcısı bu görevini ifa etmekten men edilirse, ya 
da Âkit Taraflardan birinin vatandaşı ise, Divan'ın, herhangi bir tarafın vatandaşı ol
mayan mevcut en yaşlı üyesi gerekli atamaları yapmaya davet edilecektir. 

5) Tahkim isteyen Tarafın, anlaşmazlığı dolaysız ve anlamlı istişare ile çözüm
lemeye çalışmış olduğunun tespiti üzenne. Hakem Heyeti anlaşmazlığın esaslar üze
rinde tahkim görevine başlayacaktır. 

6) Mahkeme, kararlarını oy çokluğu ile verecek ve böyle bir karar Taraflar için 
bağlayıcı olacaktır. Taraflardan her biri, Hakem Heyetindeki kendi üyesinin masraf
larını hukukî muamelelerdeki temsil masraflarını karşılayacak; Başkanının masrafları 
ve kalan diğer mas-aflar Taraflarca eşit olarak üstlenilecektim Bununla beraber Hakem 
Heyeti masrafların daha yüksek bir oranını Taraflardan birinin üstlenmesi ille ilgili 
karar alabilir ve bu karar Taraflar için bağlayıcı olacaktır. 

7) Bu Madde, işbu Anlaşmanın 8. maddesi uyarınca, Merkez'in huzuruna ge> 
tirilmiş ve halen Mefkez'de görüşülen bir anlaşmazlığa uygulanmayacaktır. 

MADDE 11 
Hollanda Krallığı ile ilgili olarak işbu Anlaşma, Krallığın Avrupa kısmına ve 

Aruba'ya uygulanacaktır. 

MADDE 12 
Bu Anlaşma herhangi bir zamanda. Âkit Taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile 

tadil edilebilir. Her türlü tadilat Âkit Taraflardan herbirinin, diğer Tarafa böyle bir 
tadilatın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatının bütün gereklerini yerine getirmiş 
olduğunu bilmesi üzeriine yürürlüğe girecektir. 

MADDE 13 

1) Bu Anlaşma, Âkit Tarafların kendi ülkelerindeki anayasal işlemlerin tamam
lanmış olduğunu birbirlerine yazılı olarak bildirdikleri tarihten sonraki ikinci ayın ilk 
gününden itibaren yürürlüğe girecek ve 10 yıllık bir süre için yürürlükte kalacaktır. 

2) Anlaşmanın sona ermesinden en az altı ay önce Âkit Taraflardan biri feshi 
ihbarda bulunmadıkça, jjbu Anlaşma zımnen 10 yıllık bir süre için uzatılmış olacak
tır. Ancak, Taraflardan herbüri, Anlaşmanın cari süresinin sona ermesinden en az altı 
ay önce, bir ihbarname ile işbu Anlaşmayı feshetme hakkını koruyacaktır. 
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3) tşbu Anlaşmanın sona eriş tarihinden önce yapılmış yatırımlar bakımından 
önceki (yukarıdaki) maddeler, Anlaşmanın sona erdiği tarihten sonra 15 yıl için daha 
geçerliliğini koruyacaktır. 

Bu Anlaşma, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler tarafından imzalan
mıştır. 

Türkçe, Felemerikçe ve İngilizce dillerinde ve bütün metinler aynı derecede ge
çerli olmak üzere ikişer m îtin olarak Ankara'da, 27 Mart 1986'da aktedilmıştir. Yo-
rumlamalardaki ayrılık durumunda, ingilizce metin esas alınacaktır. 

Türküye Cumhuriyeti Hükümeti Hollanda Krallığı Hükümeti 
Adına Adına 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 150) 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
ması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 

ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /454) 

T.C. 
Başbakanlık 3.6.1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 07/101/2165/02774 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
28.5.1988 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmışımın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
/. Kaya Erdem 

Başbakan V. 

GEREKÇE 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının ana amacı bahis 
konusu ülkeier arası sermaye ve teknoloji akımını teşvik ve yatırımların ilgili ülkenin 
hulkuk düzeni içinde nasıl korunduğunu tespit etmektir. 

Bilindiği üzere, yüce Meclisiniz tarafından onaylanan V inci 5 yıllık Kalkınma 
Planının ve onu izleyen yıllık, icra programlarının en önemli ilkeleri arasında, ülke 
ekonomisinin dışa açılması yani ülke müteşebbis ve sermaye gücünün dış ülkelere 
gitmesi yabancı sermaye ve teknolojisinin ülkemize gelmesi, dolayısıyla ülke ekono
misinin Dünya ekonomisi ile entegre edilmesi kabul edilmiştir. 

Bu çerçeve içinde, ülkemizde yatırım yapan yerli ve yabancı sermayenin çalışma 
esaslarını geliştirmek ve teşvik etmek amacı ile yüce Meclisiniz tarafından kabul edi
len çeşitli kanunlara paralel olarak yatırım ve ticarî ilişkilerimizin yoğun olduğu ül
keler ile 1961 yılında başlatılan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına yö
nelik anlaşmalar yapılması hızlandırılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ve İsviçre Konfederasyonu arasında sermaye ve teknoloji 
akımını hızlandırmak amacıyla imzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
ması anlaşmasının esasları şöyle özetlenebilir. 
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1. Türkiye ve İsviçre'de uygulanan yabancı sermaye ve ıkambiyo mevzuatına 
açıklık 'kazandırmak ve karşılıklı tanıtılmasına imkân vermek, 

2. Türkiye ve İsviçre'de yabancı sermayenin kamulaştırma ve devletleştirme yö
nünden tabi olacağı muamele ve sahip olduğu hakları tespit etmek, 

3. Her iki ülkede, özel teşebbüs - devlet arasında çıkacak 'ihtilafların nasıl çö
zümleneceğini tespit etmektir. 

1987 yılı sonu itibari ile Türkiye'de faaliyette bulunan İsviçre menşeli firma sayısı 
82'dir. Mevcut İsviçre sermayesi, toplam sermayesi 144.381 milyon TL, olan yatırım
larda 64.628 milyon TL.'sıdır. İsviçre yatırımlarının toplam yabancı sermaye içindeki 
payı ise yüzde 14.84'dür. 

Bu anlaşma Türk özel teşebbüsüne İsviçre'de, İsviçre özel teşebbüsüne Türkiye' 
de karşılıklı ekonomik ve yasal güvence verirken ilgili ülkeye maddî ve manevî yön
den herhangi bir yük getirmemektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ve İsviçre arasındaki yabancı sermaye akımının hızlandı
rılması ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve ilerletilmesi amacıyla imzalanan bu An
laşma, 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanun uyarınca bir tasarı halinde, yüksek Mec
lisin huzuruna getirilmiş bulunmaktadır. 

ANLAŞMA MADDELER İNİN GEREKÇELERİ 
I 

Madde 1. — Bu maddede anlaşma içinde sık sık sözü edilen yatırımcı ve yatırım 
tanımları yapılmaktadır. Özellikle «yatırım» tanımı 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanununa paralellik sağlanarak hazırlanmıştır. 

Madde 2. — Taraflar kendi kanunları çerçevesinde, diğer Tarafın yatırımlarına 
izin verecektir. Burada önemli olan yatırımların öncelikle izne tabi olmaları, ikincisi 
ülkesinde yatırım yapılacak olan tarafın kanunları çerçevesinde izin verilmesi halinde 
izin verilen yatırımcıların diğer müracaatlarına olumlu yaklaşılacağı bu maddede be
lirtilmiştir. 

Madde 3. — Bu maddede yapılmasına izin verilen yatırımlara yatırımı yapılan 
ülkenin hukuk düzenine uygun olarak eşit muamele yapılacağı ayırımcı muamele ya
pılmayacağı, yatırımdan beklenilen faydanın sağlanmasının engellenmeyeceği, en ziyade 
müsaadeye mazhar devlet uygulaması yapılacağı ancak bu muamelenin başka ülkelere 
uluslararası anlaşmalarla sağlanmış olan hakları kazandırmayacağı açıkça belirtilmiştir. 

Madde 4. — Yatırımlarla ilgili transferleri düzenleyen bu maddede transfer konu
su işlemler ve transferlerde uygulanacak usul yer almaktadır. 6224 sayılı Yabancı Ser
mayeyi Teşvik Kanunu 4 üncü maddesinde transferi öngörülen kalemlerle burada 
sayılanlar aynıdır. 

Madde 5. — Bu maddede Anayasamızda da öngörülmüş olan kamulaştırma ve 
devletleştirme konularını kapsamakta ve kamu yararı amacı güdülmedikçe böyle bir 
işlemin yapılmayacağını öngörmektedir. Kamu yararı amacı güdülse dahi bunun ka
nuna uygun, uygun bir tazminat karşılığı ve eşitlik ülkeleri içinde yapılmasını te
minat altına almaktadır. 
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İkinci olarak evsahibi ülkede ortaya çıkan savaş ve benzeri durumlarda yabancı 
yatırımcının yatırımlarının zarara uğraması halinde üçüncü maddede belirtilen muame
leye tabi tutulacağı belirtilmektedir. 

Madde 6. — Bu madde gayet açık bir şekilde anlaşmamn daha önce yapılan yatı
rımlara da uygulanacağını belirtmektedir. 

Madde 7. — Bu maddede yatırımcının yatırımının kendi ülkesinde, kanunla dü
zenlenmiş bir sigorta sistemi içinde, gayri ticarî risklere karşı sigortalanmış olması ha
linde, yatırımcının haklarını aşmamak kaydıyle taraf olması hususu hükme bağlan
maktadır, ancak burada önemli olan husus anlaşmazlık halinde, anlaşmazlığın yatırımcı 
devlet anlaşmazlığı biçiminde çözümlenecek olmasıdır, yani sigorta şirketi kamu kuru
luşu da olsa anlaşmazlığa devlet olarak değil gene şirket olarak taraf olacaktır. 

Madde 8. — Bu maddede yatırımcı ile evsahibi ülke arasında çıkabilecek anlaş
mazlığın tanımı yapılmakta, bu tanıma uygun bir anlaşmazlık çıkması halinde de bu 
anlaşmazlığın nasıl çözümleneceği açıklanmaktadır., Çözüm yolları önce adım adım 
belirtilmiştir. Önce görüşmeler yapılacak, başarılı olmazsa Türk yargı organlanna 
müracaat yolları açık tutulacak ancak bir yıl içinde Türk yargı organlarında kesin ka
rar alınamaz ise o takdirde yatırım anlaşmazlıkları Uluslararası Çözüm Merkezine 
müracaat edilecektir. Bu fıkranın amacı Türkiye'deki yatırımlar açısından Türk yargı 
organlarına müracaatı zorlamak ve kesin karar alınmış ise bu kararın uluslararası bir 
merkezde tartışılmasını önlemektir. Burada şirketin, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına 
göre kurulan Türk şirketinin uyuşmazlık açısından sermaye yapısına göre yabancı ad
dedileceği hususu açıklanmaktadır. 

Madde 9. — Bir evvelki maddede şirket ve evsahibi devlet arasında çıkabilecek 
uyuşmazlıklara çözüm yollan düzenlenmişti; bu madde ise bu anlaşmanın uygulama ve 
yorumundan dolayı iki devlet arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü düzenlen
miştir ve ağırlık verilmiştir. 

Madde 10. — Bu maddede yatırımcılara ilişkin olarak yapılan taahhütlere uyu
lacağı belirtilmektedir. 

Madde 11. — Bu anlaşmanın tadil edilebileceğini öngörmektedir. 

Madde 12. — Bu maddede anlaşmanın nasıl yürürlüğe gireceği, süresi, bitişi ve 
hangi yatırımlara uygulanacağı belirtilmiştir. Anlaşmanın nasıl tadil edileceği de bu 
madde ile hükme bağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 150) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/454 

Karar No, : (1-2) 37 
15.11.1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
«Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatırımların Karşı

lıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 1-2/5 sayılı Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Ha
zine ve Dışticaret Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcile
rinin katılmalarıyla tetkik ve müzakere edildi. 

İki ülke arasındaki sermaye ve teknoloji akımını teşvik ve yatırımların iki ül
kenin hukuk düzenleri içinde nasıl korunduğunu tespit amacını taşıyan Anlaşma Ta
sarısı Komisyonumuzca usulüne uygun şekilde görüşülmüş ve aynen kabul edilmiş
tir, 

Raporumuz, anlaşmanın Komisyonumuzda görüşülüp kabul edilmiş sayfaları
nın mühürlenmiş tercümesi ve üyelerimizin imza belgesinin, paraflı ve mühürlü iki
şer nüshası ile birlikte Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkan
lığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
M. Vehbi Dinçerler 

Hatay 
Sözcü 

M. Cavit Kavak 
İstanbul 

Üye 
Fethi Çelikbaş 

Burdur 
Üye 

M. tstemihan Talay 
İçel 

İmzada Bulunamadı 
Üye 

Leylâ Yeniay Köseoğlu 
İstanbul 

İmzada Bulunamadı 
Üye 

A bdulvahap D izdaroğlu 
Mardin 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 

Başkanvekili 
Cevdet Akçalı 

İstanbul 
Kâtip 

H. Adnan Tutkun 
Amasya 

İmzada Bulunamadı 
Üye 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Üye 
İsmail Cem 

İstanbul 

Üye 
H. Cavit Erdemir 

Kütahya 

Üye 
Ali Rıfkı Ataşe ver 

Tekirdağ 
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Plen ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. • 11454 2.12.1988 
Karar No. : 60 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi uyarınca «Dışiş
leri Komisyonu»nda görüşüldükten sonra, Komisyonumuza havale edilen «Türkiye 
Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatırımların Karşılıkh Teşviki ve 
Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» 
Komisyonumuzun 2.12.1988 tarihinde yaptığı 67 nci birleşiminde, Dışişleri Bakanlığı, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcile
rinin de katılmalarıyla görüşüldü. 

V inci 5 yıllık kalkınma planının ve onu izleyen yıllık, icra programlarının en 
önemli ilkeleri arasında, ülke ekonomisinin dışa açılması yani ülke müteşebbis ve 
sermaye gücünün dış ülkelere gitmesi yabancı sermaye ve teknolojisinin ülkemize 
gelmesi, dolayısıyla ülke ekonomisinin dünya ekonomisi ile entegre edilmesi kabul edil
miştir. 

Bu cümleden olmak üzere, birçok ülke ile yatırımların karşılıklı teşviki ve ko
runması anlaşmaları imzalanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında imzalanan ve yatırımla
rın karşılıklı teşvik ve korunmasına dair anlaşma 3 Mart 1988 tarihinde Ankara'da 
imzalanmıştır. 

Söz konusu anlaşmanın onaylanmasına ilişkin tasarı Komisyonumuzca da kabul 
edilerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir^ 
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Dışişleri Komisyonu tarafından aynen kabul edilen tasarının anlaşmanın onay
lanmasına ilişkin 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü mad
deleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 
Sözcü 

İsmail Şengün 
Denizli 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

Hazım Kut ay 
Ankara 

/. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

İmzada Bulunamadı • 
M. Turan Bayazit 

İzmir 
İmzada Bulunamadı 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

1 dr is Ar ikan 
Siirt 

Başkanvekili ^ 
İlhan Aşkın 

Bursa 
Kâtip Üye 

Kadir Demir 
Konya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

İmzada Bulunamadı 

İV. Kemal Zeybek 
İstanbul 

Birgen Keleş 
İzmir 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Sümer Oral 
Manisa 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1.: — 3 Mart 1988 (tarihlinde AnlkaraVla imza'lanan Türkiye Cumhuriyeti 
ile isviçre Konfederasyonu Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması An-
laşımasıııın onaylanması uygun görülmüştür. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı telinimde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

28 . 5 . 1988 
Devlet Bak. Başbakan Yrd. 

İ. K. Erdem 
Devlet Bakanı 

A. Tenekeci 
Devlet Bakanı 

A. Bozer 
Devlet Bakanı 

A. Kahveci 
Devlet Bakanı 

C. Çiçek 
Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

M. Kalemli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. K. Alpiemoçin 
Bayındırlık ve iskân Bakanı 

/. S. Giray 
Ulaştırma Bakanı 

E. Pakdemirli 
Tarım Orman ve Köyişleri Bak. Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 

H. H. Doğan İ. Aykut 
Sanayi ve Ticaret Balkanı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 

Ş. Yürür F. Kurt 
Kültür ve Turizm Bakanı 

M. T. Titiz 

Başbakan V. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
V. Atasoy 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğt. Genç. ve Spor Bak. 
H. C. Güzel 

Sağ. ve Sos. Yard. Bakanı 
B. Akarcalı 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ite isviçre Konfe
derasyonu Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da

ir Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarımın 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarımın 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfe
derasyonu Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da

ir Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 1 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

'MADDE 2. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir, 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVİÇRE KONFEDERASYONU 
ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI 
TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI 

ÖNSÖZ 

Tiirkıîye Cumhuriyeti ve îsıvüçre Klonifdderasyonu, her biri Âkit Taraf olarak, ara
larında ekonomik işbirliğini uluslararası hukuk ve karşılıklı güven esaslarına dayalı ola
rak güçlendirmek arzusuyla, 

Ekonoimlik kalkınma süreıdnide yabancı sermayenin önemli tamamlayıcı bir rol 
oynadığını, Âkit Tarafların bu rolü belirleme ve yabancı sermayenin hangi şartlarda bu 
sünece katılacağını tanımlama hakkını kaibul ederek, 

Yeterli sermaye akışının temini ve sürdürülmesindeki esasın karşılıklı olarak yara
tılacak uygun btir yatırını ortamı olduğunu ve yabancı yatırımcıların kaza yetkisine sa
hip ev sıaıhibi ülkenin hükümranlığı ve hukukuna saygı ve münhasıran ev sahibi ülkenin 
'beyan olunan politika ve önoelMerine göre faalityıeltjte bulunmak ve önemli surette ülke
nin kalkınmasına katkıda bulunmak için çaba harcamak gerektiğini kabul ederek, 

Âkit Taraflardan her birinin k'eddi ülkesinde sermaye yatırımları için olumlu şart
ları sağlamak amacı ile; 

Teknoloji, sanayileşme ve prodüktivite bakımından her iki Âkit Tarafın vatandaş
ları ile, özeli ve kamu giirketleri arasında işbirliğini yoğunlaştırmak arzusu ile, 

Her iki Âkit Tarafın ekonomik refahım geliştirmek bakımından vatandaşlar ve şir
ketler tarafından yapılacak yatırımların korunması ihtiyacını kaibul ederek, 

Aşağıdaki gilbi anlaşmışlardır: 

MADDİE T 
tışlbu Anlaşmada 
a) «Yatırımcı» 
i) Gerçek kişiler, Âklilt Tarafların birinin veya diğerinin kanunlarına göre vatan

daşı sayılan kişiler, 

ii) Şirketler, iş ortaklıkları veya diğer teşkilatlar ki her bir Âkit Taraf kanunlarına 
glöre kuruinuş ve bıir Âkit Tarafın veya vatandaşlarının dolaylı veya dolaysız olarak 
çoğunluk menfaati olduğu ortaklıklardır. 

!b) «Yatırını», hör türlü varlığı jfade eder ve aşağıdakileri Mülva eder : 
i) Menkul ve gayrimenkul mallar ille ipotek, Miiyaltı haciz, rehin ve sair ayni hak

lar, 
iıi) Hisse senetleri, sertifakalar veya şirketlerdeki diğer iştirakler, 
iii) Bir yatırımla ilgili para alacakları ve ekonomik değeri bulunan hakları, 
İv) Sınaî haklar (patent, modeller, endüstri tasarımı, marka, ticarî unvan, menşei 

biMirimi) telif hakları, know-how, peştamaılüyeleri, 

v) Kanunî haklar, talbiiî kaynakların aranması, işlenmesi ve iştobilmesi için verilen 
izinler ile âkit veya yetkili makamca hukuka uygun olarak verilen diğer tüm hakları. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 150) 
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MADDE 2 
1.* Akit Taraflardan her biri kendii ülkesinde diğer Âkit Taraf yatırımcılarının ya

tırımlarını mümikün olduğu kadar teşvik edecek ve bu yatırımlara kendi mevzuatı, kural
ları ve kararlarına göre izin verecektir. 

2. Âkit Taraflardan her biri ülkesinde bir yatırıma izin verince kendi mevzuatına 
uygun olarak tüm yatırımın işletme, bakım, gelişmesi için gerekli olan tüm izin, yetki ve 
lisans müracaatlarını müspet bir yaklaşımla inceleyecektir. 

MADDE 3 
1. lÂkilt Taraflardan her biri düğer Âkit Tarafın yatırımcıları tarafından kendi hu

kukî mevzuatına göre kendi ülkesi dahilinde yapılan yatırımları himaye edecek makul 
olmayan veya ayırımcı öntamlerle bu yatırımların yönetim, idame kullanma, istifade, 
tevsi, .satış ve tasfiyesini enigelletoıeıyecektlir. 

2i Âkit Taraflardan her biri kendi ülkesi dalhıilinde diğer Âkit Tarafın yatırımcı
ları tarafından yapılan yatır mlıara adilane ve eşit muamele edecektir. Bu muamele, Âkit 
Taralfın kenldü yatırımcıları tarafından yapılan yaltırımlara veya en ziyade müsaadeye 
mazhar ülke yatırımcıları tarafından yapılan yatırımlara uygulanan muameleden daha 
az elverişli olmayacaktır. 

3. En ziyade müsaadeye mazhar devlet muamelesii serbest bölge, gümrük birliği 
veya ortak pazar gibi kuruluşlardaki üyelik ve bağımlılık raddeni ile üçüncü ülke yatırım
cılarına verilen ayrıcalıklara uygulanmayacaktır. 

MADDE 4 
Ülkesünde diğer Âkit Taraf yatırımcıları tarafından yatırım yapılan Âkit Taraf bu 

yatırımcılara yatırımlarla illglili olarak ülkesinden içeri ve dışarı ödemelerin serbestçe 
transferini temin edecektir; özellikle ; 

a) Kar, temettü ve diğer cari gelirler,, 
b) Kredi anılaşmasından doğan ana para ve faiz ödemeleri, 
c) Rio'yaM ödemeleri, 
d) Üdarî, teknik yardım ve diğer ücretler, 
e) Yatırımın satış veya kısmî veya tüm tasfiye bedelleri. 

MADDE 5 
1. Âkit Taraflar diğer Âkit Taraf yatırımcılarının yatırımlarını kamu yararı ama

cı ile yapılacakları ve ayrım gözetmeyecek şekilde ve yeterli ve etkin tazminatın zama
nında Ödendiği ve kanuna uygun hareket edildiği haller dişında dolaylı ve doğrudan doğ
ruya kamulaştırmayacak veya devletleştirmeyecek veya benzer önlemlere tabi tutmaya
caktır. Tazminat tutarı yatırımcıya gecikmeksizin ödenecek ve serbestçe transfer edine
bilecektir. 

2. Bir Âkit Tarafın yatırımcıları yatırımlarının diğer Akit Tarafın ülkesinde savaş, 
silahlı çatışıma, ayaklanma, iç karışıklıklar veya benzeri olaylar yüzünden zarara uğra
maları halinde bu Anlaşmanın, Madde 3 paragraf 2'sine uygun bir muameleden istifade 
edeceklerdir. 
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MADDE 6 
Bu Anlaşma, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bir Âkit Taraf ilkesin

de diğer Âkit Taraf yatırımcıları tarafından mevzuata uygun olarak yapılan yatırımlara 
da uygulanacaktır. 

MADDE 7 
1. Âkit Taraflardan birinin yatırımcılarının yatıranları ticarî olmayan risklere İkar-

şı kanunî bir sistem dahilinde sigorta edilmiş ise, bu tür sigortanın şartlarına uygun ola
rak, sigortacının 'bahse konu yatırımcının halklarına halefiyeti, diğer Âkit Tarafça da 
tanınacaktır. 

2. Sigortacı, yatırımcının sahip olacağı halklar dışında hiçbir hakka sahip olama
yacaktır. 

3. Bu maddenin uygulanması bakımından bir Âkit Taraf ile bir yatırımcı ara
sındaki uyuşmazlıklar bu Anlaşmanın 8 'ineli maddesine göre çözümlenecektir. 

MADDE 8 
1. Bu maddeye göre yatırım anlaşmazlığı işbu Anlaşma ile verilen veya yaratılan 

herhangi bir hakkın veya yükümlülüğün çiğnendiğinin iddia edilmesi ile ortaya çıkan 
anlaşmazlılkiarı ifad/2 edıer. 

2. Bir Âkit Taraf ile diğer Âkit Tarafın yatırımcısı arasında çıkan yatırımı an
laşmazlığını çözümlemek üzere 'ilgili taraflar arasımda görüşmeler yapılacaktır. 

3. Bir Âkit Taraf üe diğer Âkit Tarafın yatırımcısı arasında yatırım anlaşmazlığı 
oniki ay içinde görüşmeler sonunda çözümlenemez ise, anlaşmazlık, yatırımcı yazılı mu
tabakatını verir ise Devletler ve diğer Devletlerin vatandaşları arasındaki yatırım uyuş
mazlıklarının çözümü (için 18 Mart 1965 Vıaşingbon Konvansiyonu ile kurulan Uluslar
arası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezine götürülecektir, ancak adı geçen yatı
rımcının anlaşmazlığı için anlaşmazlığa taraf olan Âkit Tarafın adlî mercilerine mü
racaat etmiş ve kesin karar alınmamış olması gerekir. 

Her iki taraf yukarıda adı geçen Konvansiyonun 36 net maddesinde öngörüldüğü 
gibi Merkezin Genel Sekreterine müracaat ederelk usulü başlatabilir. Anlaşmazlığa ta
raf olan Âkit Taraf bu arada veya kararın infazı sırasında hiçbir şekilde anlaşmazlığın 
diğer tarafına, vatandaş veya şirket, bu Anlaşmanın 7 nci maddesine göre sigorta akti 
nedeni ile vaki kısmı veya tüm zarara karşılık tazminat ödendiğini ileri süremez. 

4. Âkit Taraf üllkesindeM ineri kanunlarla göre kurulmuş bir şirket, anlaşmazlığın 
ortaya çıkmasından önce, diğer Âkit Taraf vatandaş veya şirketlerinin kontrolunda ise, 
o zaman Vaşington Konvansiyonu Madde 25 (2) (b) hükümlerine göre diğer ülkenin 
şiriketi addolunur. 

5. Yatırım anlaşmazlıklarının tahkim yoluyla çözülmesi Devletler ile başka Devlet
lerin Vatandaşları Aranandaki Yatırım Anlaşmazlılklarının Çczümlenmes'ine İlişiklin Kon
vansiyonun hükümleri ve «Tahkim Kuralları» çerçevesinde yapılacaktır. 

MADDE 9 
1. Âkit Taraflar arasındaki işbu anlaşmanın yorumu ve uygulanması konusunda

ki anlaşmazlıklar dolaysız ve anlamlı müzakereler yoluyla çözümlenecektir. 
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2. Anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren oniki ay içinde Âkit Taraflar ara
larında, bir anlaşmaya varamaz iseler anlaşmazlık Akit Taraflardan birinin talebi üze
rine üç üyeli Ibir hakem heyetine götüriilecektir. Her bir Âkit Taraf birer hakem tayin 
edecek ve bu iki hakem üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçüncü hakemi seçeceklerdir. 

3. Âkit Taraflardan birinin iki ay içinde hakem tayin etmemiş olması ve diğer 
Âkit Tarafın bu tayini yapma davetine uymamış olması halinde hakem Âkit Tarafın 
talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından seçilecektir. 

4. İki hakemin tayinlerinden (itibaren iki ay içinde üçüncü hakemin seçimi konu
sunda anlaşmaya varamamaları halinde hakem Âkit Taraflardan birinin talebi üzerine 
Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından seçilecektir. 

5. Şayet <bu maddenin (3) üncü ve (4) üncü paragraflarına göre Uluslararası Ada
let Divan Başkanının görevini yapmasına mani olunur veya onun Âkit Taraflardan biri
nin vatandaşı olması ıhallerinde tayin, Başkan Yardımcısı tarafından yapılacak, şayet 
ona da mani olunur veya Âkit Taraflardan birinin vatandaşı ise o zaman tayin Âkit Ta
raflardan hiçbirinin vatandaşı olmayan Divanın en, yaşlı hâkimi tarafından yapılacak
tır. 

6. Âkit Tarafların diğer hükümlerine göre, hakem heyeti usulü tespit edecektir. 
7. Hakem heyetinin kararları her iki Âkit Taraf içinde kesin ve bağlayıcıdır. 

MADDE 10 
Her 'bir Âkit Taraf diğer Âkit Taraf yatırımcılarının yatırımlarına ilişkin olarak 

taahhütlerini sürekli olarak yerine getireceğini garanti edecektir. 

MADDE 11 
Anlaşma Âkit Taraflar arasında yazılı anlaşma ile her zaman değiştirilebilir. Deği

şiklikler her bir Âkit Tarafın birbirine değişikliğin yürürlüğe girmesi için dahili gerek
lerin yerine getirildiğinü 'bildirmesi üzerine yürüdüğe 'girecektir. 

MADDE 12 
1. Bu Anlaşma Âkit Tarafların (birbirine uluslararası' anlaşmaların tamamlanması 

ve yürürlüğe girmesi için gerekli anayasal usulün yerine getirildiğini bildirmesinden iti
baren otuz güm sonra yürürlüğe girecek ve on yıl yürürlükte kalacaktır. Bu sürenin 
'biliminden altı ay önce yazılı ihbarda toulunuıknazsa Anlaşma aynı hükümlerle ilki yıllık 
süreler halinde sona erdirilene kadar uzatılmış sayılacaktır. 

2. Bu Anlaşmanın feshi için resmi ihbar vukuunda 1 'den 11 'e kadar olan madde
ler on yıl daha ihbardan önce yapılmış yatırımlar için geçerli olacaktır. 

İki nüsha Türkçe; iki nüsha Fransızca ve iki nüsha İngilizce oimıak üzere altı nüs
ha her biri eşit olarak 3 Mart 1988 günü akdedilmiştir. Yorumda ayrılıklar olması ha
linde ingilizce metin1 geçerli olacaktır. 

Türkiye Cutalhuriyeti Hükümeti Adına İsviçre Federal Konseyi Adına 
İ m z a İ m z a 
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