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seminerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
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Aynı Maddelerin (B) Fıkralarının Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile 
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ci Maddesinin Birinci "Fıkrasının Değiştiril
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208:211 
5. — Denizde Arama ve Kurtarma Ulus
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Başkanvekili Turgut Halit Kunter, Başkanvekil-

liği görevine başlaması münasebetiyle kısa bir konuş
ma yaptı. 

Sakarya Milletvekili Turgut Sözer, Dünya Genç
lik Yılı dolayısıyla gençlik sorunları, 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver, incirlik Hava 
Üssündeki olaylar, 

Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir de «İslama Gö
re Cinsel Hayat» isimli kitap; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Suudi Arabistan'a gidecek olan : 

— 186 — 



T. B. M. M. B : 75 

Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne kadar Başba
kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı I. 
Kaya Erdem'in (3/736), 

Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönü
şüne kadar Millî Savunma Bakanlığına, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi N. Türel'in (3/737), 

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne 
kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın (3/738), 

Bayındırlık ve iskân Bakanı t. Safa Giray'ın dö
nüşüne kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci'nin (3/739), 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ka-
lemli'nin dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin 
(3/740) ve 

Avusturya'ya gidecek olan Adalet Bakanı M. Ne
cat Eldem'in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, 
İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un, (3/741) 

Fransa'ya gidecek olan Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H.* Hüsnü Doğan'ın 
(3/742), 

Lüksemburg'a gidecek olan Millî Savunma Ba
kanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Sa
vunma Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sudi N. Türel'in (3/743), ' 

İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Ahmet Ka
raevli'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci'nin (3/744) ve 

Japonya'ya gidecek olan : 
Kültür ve Turizm Bakanı M. Mükerrem Taşçı-

oğlu'nun dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in (3/745) 

Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına da Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say'ın (3/746), 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Başbakan Turgut Özal'ın ABD Başkanının dave
ti üzerine Amerika'ya yapacağı resmî ziyarete, Ana
yasanın 82 nci maddesi gereğince katılacak milletve
killerine ait liste kabul edildi. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda 
açık bulunan üyeliğe MDP Grubunca aday gösteri
len Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Ka-
ra'a. 

— 187 

20 « 3i , 1985 0 : 1 

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe de MDP Grubunca aday gösterilen 
izmir Milletvekili Ahmet Süter; 

Seçildiler. 
Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol (6/265) 

ve 
istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/296) 

sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli oldukla
rından, 

içel Milletvekili Edip Özgenç'in (6/270), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/280) ve 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/290) sözlü 

soru önergeleri, mehil verildiğinden, 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/279), 
istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, 

(6/292), 
Antalya Milletvekili Kadri Altay'in (6/298) ve 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

(6/299) sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/294) söz
lü soru önergesi de soru sahibi ve ilgili bakan Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen Antalya Mil

letvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden erte
lendi. 

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamil
lerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı (1/637, 
2/157) (S. Sayısı : 236, 236'ya 1 inci ve 2 nci Ek) 
kabul edilerek kanunlaştı. 

17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının (2/3, 1/649) (S. 
Sayısı : 262) tümü üzerindeki görüşmeler tamamla
narak 4 üncü maddesine kadar (4 üncü madde da
hil) kabul edildi. 

20 Mart 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 19.05'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Turgut Halit Kunter 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Giresun Kayseri 
Yavuz Köymen Muzaffer Yıldırım 
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II.— GELEN KÂĞITLA» 

20 . 3 . 1985 Çarşamba 

Teklif 
1. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 43 üncü 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/213) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19 . 3 . 1985) 

Rapor 
1. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İliş

kin Sözleşmenin (COTIF) Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair. Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/491) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 , 1985) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Zü-

rih Başkonsolosluğu için kiralanan binaya ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5 . 3 . 1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Karayolları Genel Müdürlüğünün bazı müteah
hitlere kiraladığı iş makinelerine ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/451) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4 . 3 . 1985) 

2. — Erzurum IMilfetvdcüH Hilmi Nallıbanltoğlu' 
nun, elektrik üretim ve tasarrufuna ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/452) (Başkanlığa geliş tarihi : 4 . 3 . 1985) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üretim 
ve satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından yazılı soru önergesi (7/453) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 4 . 3 . 1985) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, sulanabilir tarım arazileri ile sulama projelerine 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/454) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.3.1985) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, hastanelerin denetimine ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından yazılı soru önergesi (7/455) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4 . 3 . 1985) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından yazılı soru önergesi (7/456) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 4 . 3 . 1985) 

7. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbanoğlu' 
nun, Kapıkule Gümrük Kapısında görevli persone
lin mal bildirimlerine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/457) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.3.1985) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonuna 
ilişkin Çalışma ve "Sosyal Güvenlik Bakanından ya
zılı soru Önergesi (7/458) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.3.1985) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, sakatlarla eski hükümlülerin lisitiihdamma ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/459) (Başkanlığa geliş tarihi .- 4.3.1985) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, sigortasız işçi çalıştırdığı iddia edilen bazı işyer
lerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/460) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 4.3.1985) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 13.12.1983 - 16.1.1985 tarihleri arasında Başbakan
lık Danışmanlığına atananlara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/461) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5,3,1985) 

• > - • • « 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkamvekili Turgut Halk Kunter 
KÂTtP ÜYELER : Cüneyt Canver, (Adana), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci Birleşimini açıyorum, 

IH.— YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

Sayın milletvekilleırinin salonda bulunduklarını 
yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
i. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 

nuh, kamu kurumu niteliğindeki bazı teşekküllerin ha
zırladığı istatistikler arasındaki farklılıklar hakkında 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel 3 sayın 
arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

Birinci söz vereceğim arkadaşım Sayın Mustafa 
Çorapçıoğlu^dur. Balıkesir Bağımsız Milletvekili. Ken
dileri kamu kurumu niteliğinde bulunan bazı teşek
küllerin hazırladıkları "istatistikler arasında müşahede 
ettiği farklılıkları konuşacaktır, 'bu hususları dile ge
tirecektir. 

Buyurun Sayın Mustafa Çorapçıoğlu; süreniz 5 
dakikadır, lütfen bu süre içinde kalmaya dikkat edi
niz. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün gün
dem dışı konuşmama konu olarak aldığım husus, esa
sında benim ihtisas konum, uzmanlık konum veya tec
rübe konum olmayan bir husustur. İstatistik ve bun
lardan hükümetimizin nasıl yararlanmak istediği ko
nusudur. 

inanıyorum ki, muhterem heyetin arasında bu ko
nuda ilim yapmış, tecrübe kazanmış, benden çok da
ha fazla bilgi sahibi değerli arkadaşlarımız mevcut
tur. Ancak son zamanlarda şubat ayının ortalama eş
ya fiyatlarının gösterdiği artış nispetleri hakkında müh-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pıldıktan sonra salona giren sayın milletvekillerinin 
adlarını, soyadlarını yazarak ve imzalarını da atmak 
suretiyle Başkanlık Divanına bir pusula gönderme
lerini rica ediyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

terem basınımızda çıkan ve aynı devletin muhtelif ku
ruluşlarına ait olan istatistiklerde birbirinden pek fark
lı, bazen yüzde 20'ye kadar varan farklar mevcut ol
duğu için, bunların ne suretle hazırlandığını sadece 
ıbir milletvekili olarak değil, ama 'bir vatandaş olarak 
da merak ettiğim için, huzurlarınıza aktüalJtesi olan 
ve hükümetin devamlı kullandığı için aktüalitesini mu
hafaza edecek olan konuyu getirmek mecburiyetini his-. 
settim. 

Muhterem milletvekilleri, yaşadığımız yüzyılın bu 
senelerinde herkesçe kabul edilmektedir ki, istatistik 
bir ilim dalı haline gelmiş ve bütün dünya üniversi
telerinde olduğu gibi Türikiyemizin üniversitelerinde, il
gili fakülte veya yüksekokullarında müstakil bir ders 
olarak, bir ilim dalı olarak okutulmaya başlanılmıştır 
ve devam edilmektedir. Bir ilim olarak kabul edilen 
bu dalın mutlaka objektif, muayyen, sabit ve değiş
mez usulleri, sağlam verileri ve buna uygun alarak 
elde edilecek sağlam neticeleri olması lazım gelir. Hal
buki, evvelki gün yayınlanan bir yayın organından 
aldığım rakamlara göre, göstererek arz ediyorum, bu 
istatistikleri tanzimle görevlendirilen Başbakanlığımıza 
bağlı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının ilan et
miş bulunduğu istatistik! rakamlarda 1985 Şubat ayı 
zarfında toptan eşya fiyatlarındaki artışın yüzde 3,8 
olduğu 'belirtilmiştir. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı bir devlet teşkilatıdır. Bunun yanı sıra, yine aynı 
deyletin diğer bir teşekkülü olan Devlet İstatistik Ens-
tisüsünün neşretmiş olduğu yine Şubat 1985 ayına ait 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENE, KURULA SUNUŞLARI 
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toptan eşya fiyatlarındaki artış nispeti ise yüzde 4,7' 
dir. Rakamlara dikkat buyurursanız, arada yüzde 20'ye 
yakın bir fark vardır. Hükümetimizin bütçeden, plan 
uygulamalarının tatbikine müteallik projelerinin tah
min ve hazırlanmasına kadar, hatta günlük icraî faa
liyetlerine kadar, bütün icraat ve uygulamalarında bu 
nispetler esas alındığı takdirde ve bunlardan da birisi 
mutlak yanlış olduğuna göre, hükümet icraatının mut
laka bir tarafının yanlış olduğu neticesine varmak abes 
bir sonuç olmayacaktır arkadaşlar. 

Bunun yanı sıra, yine bir meslek teşekkülü olma
sına rağmen kuruluş kanununa göre kamu kurumu ni
teliğinde bulunan İstanbul Ticaret Odasının hazırla
mış olduğu ayiık fiyat endeksleri de ayrı birer rakam 
taşımaktadır. Şu hale göre; gerek resmî teşekküller 
arasındaki bu farkın, gerek resmî teşekküllerle kamu 
kurumu mahiyetinde bulunan bir ticaret odasının ha
zırladığı istatistikler arasındaki farkın sebebini izah 
etmek, dışarıdaki vatandaşımızca mümkün görülme
mektedir, 

Bunun yanı sıra arkadaşlar, hükümetimiz bütün 
tahmin ve icraatlarında maalesef 'bu istatistik! rakam
lardan ve bunların sonuçlarından daima kendinin işi
ne (geleni almaya alışmış ve buna devam edegelmiştir 
ye halen de devam etmektedir. Nitekim dış borçları
mızın doların yükselişi karşısında bizi ne şekilde zor
layacağı hususunda, Sayın Hazine ve Dış Ticaret Ge
nel Müdürünün beş on gün evvel vermiş olduğu ve 
insanı âdeta karamsarlığa düşüren ifadeyle, bundan 
iki üç ıgün evvel Sayın Başbakan Yardımcısı Raya Er-
dem'in vermiş olduğu beyanat arasındaki tenakuz, sa
dece rakamlar arasındaki tenakuzun bulunmadığını, 
aynı zamanda hükümet adamlarımızı ve hükümetin 
emrinde bulunması lazım gelen yüksek seviyedeki bü
rokratlarımızı hatalı veya yanlış 'beyanlara veya yek
diğerini tekzip eden beyanlar vermeye sürüklemekte
dir. Bu milletimiz açısından da hükümetimiz açısın
dan da arzu edilen bir husus değildir. 

Diğer yönden, hayat istatistiklerle yaşanmaz, is
tatistikler, yaşanan hayatın bizlere rakamsal sonucu
nu verir. Muhterem milletimizin fertleri bu istatistik
lere göre yaşamamakta, hayat pahalılığını; şayet iki 
çocuğu varsa birisine bir ay, diğerine öbür ay aldığı 
ayakkabı fiyatları arasındaki farktan bilmektedir. Bu 
şekliyle, esasen büyük geçim zorluğu içinde bulunan 
ve bir ümit kapısı arayan halkımıza, hu şekilde deği
şik rakamlar vermek ve onları hu şekilde yanılgıya 
düşünmek kanaatimce samimî bir hareket olmasa ge
rektir. Eğer sayın hükümetimiz bundan 100 sene ka-
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dar evvel, İngiliz Başbakanlarından Disraeli'nin de
diği gibi; «Dünyada iki türlü yalan vardır : Zararsız 
yalan, zararlı yalan» ve istatistiklerle bunu doğrula
mak istiyorsa buyursun icraata devam etsin arka
daşlar. 

Saygılarımı sunarım efendim .(Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğlu. 

2. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Devlet Bakanı Cemal Büyükbaş'in Türkiye Kömür İş
letmelerinin yöneticileri hakkındaki sözleri üzerinde 
gündem dışı konuşması, 

ıBAŞKAN — Gündem dışı ikinci söz vereceğim 
arkadaşım Manisa Milletvekili Sayın Abdullah Ça-
kırefe'dir. Sayın Cemal Büyükbaş'ın Türkiye Kömür 
İşletmelerinin yöneticileri hakkındaki sözleri üzerinde 
gündem dışı konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Çakırefe. (Alkışlar) 
Sayın Çakırefe süreniz 5 dakikadır; süre içinde 

kalmaya riayet edelim efendim. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. İkazınızın idraki içinde sözle
rime başlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tünkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumu yöneticileri hakkında Sayın 
Devlet Balkanı Cemal Büyükbaş'ın basında çıkan çok 
ağır suçlamaları hakkında söz almış bulunuyorum. 

Bakan Büyükbaş, TKİ yöneticileri hakkında ba
kın, ne diyor : «TKİ'de hainler suyun başında. Ben 
oradaki hainleri biliyorum; bir kısmını,görevden al
dım, bir kısmı yerinde kaldı.» 

Buna karşıük şimdiki Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı da «Ben kimseye hain demem. Hain ağır bir 
sözdür.» (ANAP sıralarından «O da iyi söz» sesleri) 
Çok güzel tabiî. «Suiistimal varsa ortaya çıkar, suç
lular cezasını bulur, kimseye acımayız» diyor. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeye
lim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Sayın 
Başkan, müdahale etmeleri lazım, zaman zaman biz 
de yapıyoruz. Mendakkadükka diyorlar, (ANAP şura
larından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale yapma
yalım ve bu itiyadı terk edelim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Elbette 
sorumluluk taşıyan bir bakan böyle konuşur. 

Saym Büyükbaş, suçladığı Türkiye Kömür İşlet
meleri yöneticilerini kendisi atamadı mı? Kendisi 
atadı. (ANAP sıralarından «Hayır» sesleri) Hayır di-
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yen kim?!. Bilmiyorsunuz; bilmiyorsun, bilmiyorsun 
hemşerim, o kendisi atadı. 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyelim. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Ben 42 

yıl Türkiye Kömür İşletmeleri kurumu içerisinde 'bu
lundum, kömürde doğdum ben, 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Yalan söylü
yorsun. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Yalan 
söylüyoFsan sen yalan söylüyorsun. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Sayın Büyükbaş, kendisi hakkında gensoru ve za
man zaman (kömür sıkıntısı çekildiği için sorulan söz
lü sorular için, çıkıp bu kürsüden, o hain dediği 
adamları gökyüzüne çıkarmıştır. Zabıtları açıp oku
yunuz. (HP ye MDP sıraalrından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Kendisinin atadığı kişilere hain derse, kendisi ne 
durumda olur, hainlerin bir kısmını görevden aldım 
diyorsa, o hainler hakkında ne yaptırmıştır, ne olmuş
tur, nerededir bu hainler? Devlet memurlarını 'bir dev
let bakanının hainlikle suçlaması, halen işgal ettiği 
devlet 'başkanlığı makamı ile nasıl bağdaşabilir ve bu 
sözleri sarf eden bir bakan halen o makamda otura
cak mı, oturtacak mısınız? (ANAP ve HP sıraların
dan gürültüler) 

CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — İstifa etmesi ge
rekir. 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe, bir dakika müsaade 
ediniz efendim... 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — İthal kö
mürünü zorlayan kimdir, lüzumlu mu idi? 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe, Genel Kurula hita
ben konuşunuz, lütfen 'bir kesime hitaben konuşmayın 
efendim. (ANAP sıralarından «'Bravo» sesleri, al
kışlar) 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Teşek
kür ederim. O kuırul o suçlamaları kabul etmiyor da 
onun için. 

İthal kömürü 'gelinceye kadar Türkiye'de kömür 
açığı kapanmıştır. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Şimdi ta
raf tuttun ama. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Taraf 
tutmadım, tarafsız konuşuyorum. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibe müdahale et
meyelim ve karşılıklı konuşmayalım; rica ediyorum. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — ithal kö
mürüne ödenen dövizi TKİ'nin makine parkına öde-

miş olsaydık daha yararlı olurdu kanısındayım ve it
hal kömürü yeni gelmiştir ve bugün için kömür açığı 
da Türkiye'de kapanmıştı zaten. Kendisi de burada 
kömür açığının kapandığını ifade etti. 

«Bazı kişiler kendi beceriksizliklerini bankalarına 
yıkmayı alışkanlık haline getirmişlerdir.» Bir zaman
lar Sayın Büyükbaş böyle büyük laflar da söylemiş
ti : Gökova'ya karşı çıkanlara «Cahiller» demişti. Ca
hil cahildir, hakikaten cahil cahildir; ama bu mem
leket ve bu millet ne çektiyse diplomalı bazı cahil
lerden çekmiştir. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Devlet memurlarını böylesine ağır suçlamayı aklı 
başında birinin yapması mümkün değildir. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sen na
sıl yapıyorsun? 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Hoşunu
za gidiyor bu laflar, «Oh» diyenler var içinizde. 

Tabiî derhal istifası gerekir. Bunu hükümet (gü
rültüler) ve siz de çok iyi 'biliyorsunuz; siz de bunu 
isteyeceksiniz... 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Biz o hainlerden 
değiliz. 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmayalım 
lütfen. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Ve bu
rada bulunması doğru değildir. (Gürültüler) Sayın 
bakanım, siz bizim eski kökenirnizdensiniz, fazla ko
nuşmayın. 

Çok teşekkür eder, iyi günler dilerim, sağolun. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakırefe. 
Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; gündem 

dışı konuşmalarda olsun, kanun tasarı ve teklifleri 
üzerindeki konuşmalarda olsun konuşmalarımızda lüt
fen kırıcı olmayalım. Hiç şüphesiz fikirleriniz kuvvet
lidir, fakat ifadeleriniz yumuşak olsun. Eğer fikrimiz 
kuvvetli, ifadelerimiz yumuşaik olursa hedefe daha 
çabuk erişiriz, hedefi daha çabuk istihsal ederiz. Bu
na 'bilhassa itina etmenizi rica ediyorum. 

3. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gür
han'ın, Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlanan 
«765 sayılı Türk Ceza Kanununun, 1417 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 sayılı As
kerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi» üzerinde gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — 3 üncü gündem dışı olarak söz ve
receğim arkadaşım Antalya Milletvekili Sayın Aydın 
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Güven Gürkan'dır. Kendisi komisyonda görüşülen I 
bir kanun teklifi hakkında konuşacaklardır.^ 

Buyurun Sayın Aydın Gürkan. 
Sayın Günkan, süremiz 5 dakikadır. Lütfen ıbu sü

re dçinde kalmaya 'itina ötmenizi rica ediyorum. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 

milletvekilleri, bugün; Halkçı Parti Adana (Milletve
killi Sayın Nuri Korkmaz ve benim de içinde bulun
duğum 28 arkadaşı tarafından 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 1417 sayılı Oeza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuru
luşu ve Yargılama Usulü Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki yasa teklifinim Ada
let Komisyonunda görüşülmesine başlanmıştır. 

'Bu yasa (teklifimin amacı, bir insanlık ve bir Ana
yasa suçu olan İşkence yasağını çiğneme eylemlerine 
uzun yıllar önce konulmuş ve bugün yetersiz olduğu 
görülen cezaların artırılması ve işkenceyi önlemek 
amacıyla gözaltına alınan kişilere de avukatlarıyla 
görüşme ve 24 saat içinde hükümet doktoruna şev
kini listeme hakkının ıtaınınmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, ben bu yüce çatının altında 
yer alan değerli üyelerden hiçbirimin kötü muamele 
ve işkenceyi anlayışla karşılayabileceğini ve onayüaya-
bileceğimi düşünmüyorum ve düşünmek istemiyorum. 
Ancak, her birimiz bireysel olarak bu insanlık dışı 
eyleme karşı olsak bile bu fcarşutlığımızı, yasal er
kimizi ve denetim hakkımızı ortaklaşa kullanarak 
sisıtemleşıfcirmezsek her birimizin bireysel karşıtlığına 
ve duygusal katılımına rağmen, Türkiye'de işkence 
ve kötü muamele sürer gider ve günbegün kurum
sallaşmaya başlar. Bir gün artık Ciddî olarak müda
hale etmek ve önlemek listesek bile, eğer kötü mua
mele ve işkence yaygınlaşmış, kurumsalllaşmış, doğal-
laşmış ve toplumsal yaşamımızın ayrılmaz bir par
çası hailine dönüşmüşse, önlemeniz ve ortadan kaldır
mamız mümkün olmayabilir. 

Demokrasimizin, dolayısıyla da hukuk devletinin 
eksiksiz ve noksansız yerleştirilme sürecinin sık sık 
kesintiye uğramış olması ister istemez toplumumuz ve 
insanlarımız için bu tehlikeyi bugün ne yazıkki gün
celleştirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, adil ve uygun bir ceza top
lumumuz ve insanlarıtnız için ne'ölçüde koruyucu 
ve kazandırıcı lise, bir insanın kendimi insan bilinci
ne ulaştıran en. iç değerliğimi yıkan ve yok eden (iş
kence de o ölçüde toplum ve birey iiçin yozlaştıncı 
ve kaybettiricidir. Üstelik bu durum, işkence yapılan' 
için olduğu kadar, işkence yapan içlin de geçerlidir. I 
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Saygıdeğer milletvekili iarkadaşllarıım, bu Meclis, 
olağan siyasal görevler yüklenmiş bir medlıis değildir. 
Aksine, çok büyük sorunları çözmek zorunda olan 
'tarihî bir meclistir. Türfciyernizde uzunca yıllar ör
gütlü çeteler, kaba kuvvet kulllanımmı yaygınlaştıra
rak kullanmış ve ardından da hukuk devletinin te
mel güvencesi olan parlamentomuzdan yoksun ola
ğandışı bir dönem yaşanımışitır. Uzun yıllar süren 
böyle bir dönemden sonra, böyle biç ortamdan sonra, 
bu tarihî (Meclisin, tarihî görevlerinin başımda; bu 
toplumda kaba kuvveti yok etmek ve hukuk devletini 
ve onun en sağlam güvencesi olan parlaımenlter de
mokrasiyi tüm kurum ve gelenekleriyle yeniden ege
men kılmak gelmektedir. Bu görevde, parti ayrımı 
söz konusu olamaz; çünkü hangi partiden olursak ola
lım, varjlık nedenimizi demokrasiden almakta ve var
lık gerekçemizi hukuk devletinin giderek sağlamlaş
tırılması görevine dayamaktayız. iBu görevi yerine' 
getirememiz halimde, hangi partiden olursak olalım, 
hangi ideolojiyi halikımızın esenliği içıin doğru sayar
sak sayalım, sonunda kendi varlık nedenini inkâr ve 
yok eden bir kurum haline dönüşürüz. 

Sayın milletvekilleri, hüzün ve kaygı ile ifade et
mek durumundayım ki, bugünkü hükümet bu bilim
cin çok uzağında gözükmekte ve yüce Parlamentoyu 
da bu bilincin uzağında tutabilmek için çaba harca
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu hükümet, sanki demok
rasi bütün kurumlarıyla yerleşimesine ve hukuk dev
leti sanki hiç sıarsılmamışcasıma davranmakta ve et-
kİniliklerini Türkiye'nin çok dolu siyasal gündemlinin 
ayrıntıları üzerimde yoğunlaştırmaktadır. Bu hükü
met, bugüne değin Türkiye'nin ciddî siyasal sorunla
rının hiçbirine eğilmemiştir ve eğilmek niyetinde gö
zükmemektedir. 

Sayın milletvekilleri,- demokratik yollardan seçil
miş bir parlamentonun oluşturduğu bir hükümet dö
neminde, eğer devletin en üst yöneticilerine de iş
kence yapılabiliyorsa, buna cesaret ediilehiliyorsa ve 
bu sanki olağan bir olaymış gibi karşılanabiliyorsa, 
bugün var olan demokrasi ve hukuk devleti ortamını 
Türkiye .Büyük Millet Meclisi, olarak yeterli sayma
mız mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bu toplumda kötü muamele 
ve işkencenin yok edilmesini sağlamanın, ıtefc değil 
ama, ilk ve hiçbir başka güç ve kurum tarafından 
ikame edilemez yolu, bu yüce (Meclisin bu .konuda 
olağanüstü duyarlılık göstermesi ve bu iğrenç, hain-
ane ve toplumumuzu yozlaştıran insanlık dışı yön
temi yok etme yolundaki kararlılığını göstermesidir. 
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Sayın milletvekilleri, Avrupa konseyinin ve diğer 
bazı uluslararası kuruluşların bu konuda göstermiş 
oldukları duyarlılığı Türkiye Büyük Mütet Mecflıisi de 
göstermek zorundadır. Hepsiyle dost ve müttefik ol
duğumuz ve kader birliği içinde bulunduğumuz ülke
lerin temsilcilerinin bu konudaki duyarlılıklarını, 
Türk düşmanlığı ile ya da maksatlılıkla görmezlik
ten gelmemiz ve savmamız, kendi içinde tutarsız ve 
kendimizi aldatıcı bir tutumdur. Bu ülkeler her nok
tada bizimle dost da her noktada anlayışla da yal
nızca insan hakları ve işkence konusunda mı mak
satlı ve kötü niyetli? Sayın milletvekilleri, böyle bir 
bakı? açısı kesin olarak inandırıcı değildir. 

Değerli milletvekilleri, bu noktada şunu da açık
lamak zorundayım ki, Türkiye'de kötü muamele ve 
işkencenin sistemleştirilmesi ve insan haklarına yete
rince saygılı davranılması endişesini, yalnızca Avrupa 
sosyal demokratları taşımamaktadırlar. Bu kuşkuyu, 
Avrupa liberalleri, demokratları ve muhafazakârları 
da aynı ölçüde taşımaktadırlar. Aralarındaki tek fark, 
bu durumun ortadan kaldırılması yolundaki yöntem
de yatmaktadır. Avrupa sosyal demokratları Tür
kiye'yi kendilerince tecziye eden ve dışlamadan yana 
bir eylemin içindelerken, Avrupa muhafazakârları, 
liberalleri ve demokratları daha çok özendirme ve 
işbirliğinden yanadırlar. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bu konuda gerekli duyarlılığı ve kararlılığı 
göstereceği umudunu sürdürmektedirler.' 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen konuşmanızı 
toparlayınız efendim. Konuşma süreniz 1 dakika ge-
Çİyof. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Biti
riyorum Sayın Başkan. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Gündemimizin «Sözlü Sorular» kısmının 1 inci 

sırasında, Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin ya
pılacağına 'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Mehmet Sait Erol izinlidirler. O itibarla 
soru ertelenmiştir efendim. 

Ummak istiyorum ki, değerli ANAP'lı üyeler, 
hiç değilse kendileri hakkında Avrupa liberallerinin, 
muhafazakârlarının ve demokratlarının besledikleri 
iyimserlik ve güven duygusunu boşa çıkarmazlar. 

Sayın milletvekilleri, uzunca yıllardır Türkiye'de 
işkencenin varolmasına ve hatta giderek arttığı ve 
kurumsallaştığı belirtilerinin çoğalmasına rağmen, 
bu utanç verici tablonun Türkiye'nin gündeminden 
silinememesinin temel nedeni; bu konunun bugüne 
değin parlamentolarımızca bir ulusal sorun ve bir 
partiler üstü sorun olarak kavranmamış olmasıdır. 
Bu sorun daima bir politik çekişmenin nesnesi ol
muş, kutuplaşma ve çözümsüzlükle sonuçlanmıştır. 

Bu nedenle sayın milletvekilleri, tüm üyelerimizi 
verdiğimiz bu kanun teklifinin komisyonda görüşül
düğü bugünden başlayarak, işkence sorununu Tür
kiye gündeminden silip atma ortak kararlılığına ve 
eylemine çağırıyorum. İnanıyorum ki, değerli mil
letvekili arkadaşlarımın bunu bir parti ve ideoloji 
sorunu olarak değil de ulusal bir sorun ve bir uy
garlık sorunu olarak ele almaları halinde, Türkiye-
mizin hep güleç olmasını dilediğimiz yüzüne düşen 
bu kara gölgeyi silebiliriz. 

Kanun teklifimizin tüm milletvekillerince benim
senmesi, bunun ilk ve çok güzel, çok anlamlı bir be
lirtisi olacaktır. 

Bu umut içinde yüce Meclisi en derin saygılarım
la selamlarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Sayın milletvekilleri gündem dışı konuşmalar 

bitmiştir.: 

2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Etibankın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/270) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, İçel 'Milletvekili Edip 
Özgenç'in, Etibankın verdiği kredilere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru 'önergesi vardır. 

20 gün mehil istenmiştir. O itibarla sözlü spru er
telenmiştir. 

3. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin. Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu-

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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na göre görevine son verilen kamu görevlilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Nuri Korkmaz buradalar mi efendim? Bu
radalar. 

'Bu sözlü soruyu cevaplandıracak sayın bakan 
buradalar mı efendim? Yok. 

Sayın bakan burada olmadıkları için 3 üncü sı
radaki soru da ertelenmiştir efendim. 

4. — Edirne Milletvekili Türkân »Turgut Ar ikan' 
in, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, ücretlilere ödenen vergi 
iadesine ilişkin 'Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesine. 15 gün mehil istenmiştir. O itibar
la 'bu sözlü soru da ertelenmiştir efendim. 

5. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/290) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, emekli maaşı ödeyen bankalar arasın
daki farklı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru 'önergesi vardır. 

'Bu sözlü soruya da 15 gün mehil istendiği için 
ertelenmiştir efendim. 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Sakir Öğünç' 
ün bakanlık irtibat bürolarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/292) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, İstanbul 'Milletvekili 
Feridun Şakir öğünç'ün, bakanlık irtibat büroları
nın çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Feridun Şakir Öğünç buradalar mı efen
dim? Buradalar. 

Sayın Feridun Şakir öğünç'ün sözlü sorusunu ce
vaplandıracak sayın bakan burada mı efendim? Yok. 

Sayın Feridun Şakir öğünç'ün 6 ncı sıradaki söz
lü sorusu da ertelenmiştir. 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan «Ordu - Hükümet İşbirliği Semineri» 
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, basında yer alan «Ordu-Hükümet 
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İşbirliği Seminerl»ne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Buradalar. Halen Başkan
lık Divan ındalar. 

Bu soruyu cevaplandıracak Başbakan veyahut 
Başbakan adına sayın bakan?.. Yoklar efendim. 

Bu soru 'da ertelenmiştir efendimv 

8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Sı
kıyönetim Kanununa göre işine son verilen memur 
ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, İstanbul 'Milletvekili 
Sabit 'Batumlu'nun, Sıkıyönetim Kanununa göre işi
ne son verilen memur ve işçilerin durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü sofu önergesi vardır. 

Sayın Sabit Batumlu izinli olduğu için, bu soru 
da ertelenmiştir efendim. 

9. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, ipek ip
liği ithaline ve üretimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/298) 

'BAŞKAN — 9 uncu sırada, Antalya Milletvekili 
Kadri Altay'ın, ipek ipliği ithaline ve üretimine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Kadri Altay buradalar mı? 'Buradalar. 
'Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Başbakan ve

yahut Başbakan adına diğer bir sayın balkan? Yoklar 
efendim. 

Bu sorunun görüşülmesi de ertelenmiştir, cevap
landıracak bakan olmadığı için. 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, ilahiyat fakülteleri ders programlarının açık öğ
retim kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, ilahiyat fakülteleri ders 
programlarının açık öğretim kapsamına alınmasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi vardır. 

Sayın Mahmud Altunakar buradalar mı efendim? 
Yoklar. 

Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan? Yoklar. 
Bu sözlü soru önergesinin görüşülmesi de ertelen

miştir. 
Efendim, bu şekilde sözlü sorular kısmında soru

lan ve cevaplandırılması istenen sorular hakkında 
da lazım gelen izahatı arz etmiş bulunuyorum. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Şimdi «Kanun Tasarı ve Teklifle
riyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sıradaki teklifin komisyona verilen madde
leri henüz komisyondan gelmediğinden görüşmeden 
geçmek mecburiyeti basıl olmaktadır. 

2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Ar
kadaşının 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 21.6.1973 Tarih ve 1753 Sayılı 
Kanunla Değişik 23 ve 68 inci Maddelerinin (I) Nu
maralı Bentlerinin (A) Fıkralarının Değiştirilmesine 
ve Aynı Maddelerin (B) Fıkralarının Yürürlükten Kal
dırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 98 inci Maddesinin Birinci Fık
rasının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/3, 
1/649) (S. Sayısı : 262) (2) 

'BAŞKAN — 2 nci sıradaki 262 sıra sayılı Ordu 
Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Arkadaşının 17.7.1964 
Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
21.6.1973 Tarih ve 1753 Sayılı Kanunla Değişik 23 
ve 68 inci Maddelerinin (1) Numaralı Bentlerinin (A) 
Fıkralarının Değiştirilmesine ve Aynı Maddelerin (B) 
Fıkralarının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kâ
nun Teklifi ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 98 inci Maddesinin (Birinci Fıkrasının Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yer
den devam edeceğiz. 

Sayın komisyon ve 'hükümet yerini aldılar. 
Dünkü 'birleşimde tasarının 5 inci maddesine ka

dar olan maddeler görüşülmüş ve kabul edilmişti. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayan 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı 
Basmayazı ise 11.101984 tarihli 11 inci Birleşim Tu
tanağına eklidir. 

(2) 262 S. Sayılı Basmayazı 19.3.1985 tarihli 74 
üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

Şimdi 5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun 23.10.1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunla de
ğişik 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Çocukların kontrol muayeneleri 
Madde 101. — Bu Kanuna göre gelir veya aylık 

bağlanan çalışamayacak durumda ma'lul çocuklar ile 
malullük veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının ça-
lişamayacak durumda malul çocukları, Kurumca 
kontrol muayenesine tabi tutulabilir. 

Bağlanmış bulunan ıgelir ve aylıklar, kontrol mua
yenesi sonunda tespit edilecek malullük durumuna 
ıgöre gerekirse rapor tarihinden sonraki aybaşından 
başlanarak eksiltilir veya kesilir. 

Kabul edilir bir özürü olmadığı halde kontrol 
muayenesi, Kurumunun yazılı bildirisinde belirtilen 
talihten sonraki aybaşına kadar yaptırılmazsa, ço
cukların çalışamayacak durumda malul sayılmaları 
sebebiyle bağlanmış veya artırılmış bulunan gelir ve 
aylıklar kontrol muayenesi için belirtilen tarihten 
sonraki ay başından başlanarak eksiltilir veya ke
silir. 

Şu kadar ki, kontrol muayenesi Kurumun yazılı 
bildirisinde belirtilen tarihten başlanarak üç ay için
de yaptırılır ve malullük durumunun devam ettiği 
tespit olunursa, eksiltilen veya kesilen gelir veya ay
lıklar eksiltildiği veya kesildiği tarihten başlanarak 
verilir. 

Kontrol muayenesi Kurumun yazılı bildirisinde 
belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptırılır ve 
malullük durumunun devam ettiği tespit olunursa, 
eksiltilen veya kesilen gelir veya aylıklar rapor tari
hinden sonraki aybaşından başlanarak ödenir.» 

BAŞKAN — Efendim, kanun tasarısının 5 inci 
maddesi okunmuştur. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir 
efendim. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun değişik 23, 68 ve 71 inci maddelerinin (I) 
numaralı 'bentlerinin (B) fıkraları yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — 6 ncı maddenin okunması bitmiş
tir. 
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6 neı madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununa aşağıdaki Ek .Madde eklenmiştir. 

«EK MADDE. — Bu Kanunda yer alan gelir ve 
aylıkların ödenmesine dair dönem veya devre ta
birleri, bir aylık dönemi ifade eder.» 

BAŞKAN — 7 nd madde ve ek maddenin okun
ması bitmiştir. 

7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Muhterem 'milletvekilleri, 7 nci madde ve ek mad

de {yani birlikte mütalaa ettiğimize göre, arz ediyo
rum) üzerinde 2 tane önerge vardır; fakat bu öner
gelerin 2'si de aynı mahiyettedir. (Bu önergeleri oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 7 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Mustafa Demir Beşir Çelebioğlu 
Şanlıurfa 'Mardin 

Mirza Kurşunluoğlu Birsel Sönmez 
Van Niğde 

Saffet Sert 
JKonya 

MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 

«EK MADDE. — Bu Kanunda yer alan gelir ve 
aylıkların ödenmesine dair dönem ve devre tabirleri, 
'bir aylık veya üç aylık dönemi ifade eder.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 262 sıra sayılı ve 506 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapan Ka
nun Tasarısının 7 nci maddesine eklenen ek madde
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

K^EK MADDE — Bu kanunda yer alan gelir ve 
aylıkların ödenmesine dair dönem veya devre tabir
leri, üçer aylık veya birer aylık dönemleri ifade eder.» 

Fehmi 'Memişoğlu Osman Bahadır 
Rize Trabzon 

Abdülkerim Yılmaz Erdem Ferit Melen 
'Mardin Van 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

I BAŞKAN — Efendim, 7 nci madde ve onun eki 
olan madde üzerindeki 2 önergeyi okutmuş bulunu
yorum. 2 önerge de 'aşağı-yukarı aynı manayı, aynı 
isteği istihdaf ediyor. 

Sayın komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te

kirdağ) — Katılıyoruz Sayın.Başkan. Yalnız, ilk oku
nan önergenin ifadesi daha uygun gibi geldi bana. 

BAŞKAN — 2 önergeyi müşterek olarak işleme 
koyuyorum. Okunmuş olan önergeleri kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önergeler kabul edilmiştir. 

'Maddenin yeni aldığı şekli okutuyorum : 
MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununa aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 
«EK 'MADDE — Bu kanunda yer alan gelir ve 

aylıkların ödenmesine dair dönem ve devre tabirleri, 
bir aylık veya üç aylık dönemi ifade eder.» 

BAŞKAN — Maddenin yeni almış olduğu şekil 
ıbudur. 

Maddeyi bu yeni almış olduğu şekliyle oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde bu yeni şekliyle kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihten önce ölen sigortalıların gelir veya 
aylık bağlanamamış dul kocalardan bu Kanun gere
ğince gelir Veya aylığa hak kazananlara yazılı ta
lepte bulunmaları halinde, ıbu Kanunun yürürlük ta
rihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren 
gelir veya aylık 'bağlanır. 

BAŞKAN — Efendim 8 inci madde 4 geçici mad
deyi ihtiva etmektedir. Bunlardan geçici 1 inci mad
deyi okuttum. 

Geçici 1 inci madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 1 inci mad
de kaıbul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun 23 

ve 68 inci maddelerinin (I) numaralı bentlerinin yü
rürlükten kaldırılan (B) fıkralarına göre gelir veya 
aylık bağlanmış bulunanlardan, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte evli olanların yeniden evlendik-

| leri tarihe kadar gelir veya aylıklarının ödenmesine 
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devam olunur. Sonraki eşinden de gelir veya aylık 
almaya halk kazananlara hu gelir veya aylıklardan 
fazla olanı ödenir. 

'BAŞKAN — Geçici 2 nci maddenin okunması 
bitmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi komisyondan geldiği ve 
okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Askerî Fabrikalar Tekaüt 

ve. Muavenat Sandığı ile Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devrinden 
önce ölen sandık üyelerinin hak sahipleri hakkında 
•bu Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü maddeyi okutmuş bu
lunuyorum. Tabiî burada ıbir 'teselsül vardır ve bu 
teselsül devam etmektedir. 

Buna igöre geçici 3 üncü madde üzerinde söz is
teyen var mı? Yok. 

Geçici 3 üncü maddeyi komisyondan geldiği ve 
okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Geçici 3 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte, ödenecek ilk aylık ödeme, bir defa
ya mahsus olmak üzere bir aydan fazla müddeti kap
sayabilir. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde okutulmuş ve 
bitmiştir. 

Geçici 4 üncü madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Geçici 4 üncü maddeyi komisyondan geldiği ve 
olkunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 8 inci maddeyi, kabul edilen geçici 1 inci, 
2 nci, 3 üncü ve 4 üncü. maddelerle 'birlikte oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 'Madde 8, geçici 1. İnci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü 
maddelerle birlikte kabul edilmiştir efendim. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Bu Kanunun 4, 7 ve Geçici 4 

üncü maddeleri 1.5.1985 tarihinde diğer hükümleri 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 9 uncu maddenin okunması bitmiş
tir. 

Komisyondan geldiği ve okunduğu şekliyle mad
de üzerinde söz isteyen var mı? Yok. v 

Maddeyi bu şekliyle. oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edil
miştir efendim. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 10 uncu madde, komisyondan gel

diği ve okunduğu şekliyle 'bitmiştir. 
10 uncu madde üzerinde söz isteyen var mı efen

dim? Yok. 
10 uncu maddeyi bu şekliyle oylarınıza arz edi

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu mad
de kabul edilmiştir. 

Efendim, 'bu şekliyle kanun tasarısını tamamen 
müzakere etmiş ve 10 uncu maddesini de kabul et
miş bulunuyoruz. 

Oyunun rengini belli etmek isteyen üye var mı 
efendim? Yoktur. 

Şu halde, müzakere etmiş olduğumuz tasarının 
tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Tasarı kabul edilmiştir. Kanunlaşmıştır. 
Uğurlu, hayırlı olsun. 

3. — Hükümetlerarası Deniz îstişarî Teşkilatı 
Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonlar): raporları (1/555) (S. Sayısı : 263) (1) 

BAŞKAN — «Kanun Tasan ve -Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 3 üncü 
sırasında, Hükümetlerarası Deniz Îstişarî Teşkilatı 
Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları raporları bulunmaktadır. Bu kanun 
tasarısının görüşmesine geçeceğiz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunmasını oylarınıza arz 

ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunması kabul edilmemiştir efendim. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen var 
mı efendim? Yoktur. 

Kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kanun tasarısının maddelerine geçilmesi kabul edil
miştir efendim. 

(1) 263 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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1 linçi maddeyi okutuyorum : 

HUkttmetlerarası Deniz İstişari Teşkilatı Sözleşme
sinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 16 Temmuz 1956 tarihli ve 6812 
sayılı Kanunla katılmamız kabul edilen, 8 Aralık 
1966 tarihli ve 808 sayılı Kanunla değişikliği onay
lanan HiikUnıetlerarası Deniz İstişari Teşkilatı Söz
leşmesinde adı geçen Teşkilat Genel Kurulunca 1975, 
1977 ve 1979 yıllarında alınan A 358 (IX), A 371 
(X), A 400 (X) ve A 450 (XI) karar sayılı değişik
liklerinin onaylanması uygun 'bulunmuştur. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının 1 inci maddesi ; 
'komisyondan geldiği şekliyle Sayın Divan Üyesi ta- | 
rafından okunmuş ve bitmiştir. 

Bu madde üzerinde söz isteyen?.. Yoktur. 
Kanun tasarısının 'bu okunan 1 inci maddesini 

okunduğu ve komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... | 
Kanun tasarısının 1 inci maddesi kabul edilmiştir 
efendim. 

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
2 nci maddeyi komisyondan geldiği -ve okunduğu 

şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde komisyondan geldiği 
ve okunduğu şekliyle bitmiştir. 

Bu madde üzerinde söz isteyen?. Yoktur. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, bu kanun tasarısı açık oylamaya tabi

dir. 
Açık oylamanın, oy pusulalarının atılacağı kupa

ların sıralar arasında dolaştırılmak ve oyların bu şe
kilde kullanılması suretiyle yapılmasını oylarınıza arz 
©diyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ku
paların sıralar arasında dolaştırılması ve oyların ku
palara atılması kabul edilmiştir. 

İlgililer kupaları alsınlar ve dolaştırmaya başla
sınlar. 

Oy pusulaları yanında olmayan muhterem mil
letvekilleri, adlarını, soyadlarını yazmak ve aynı za
manda oylarının rengini de belli etmek ve imzalamak 
suretiyle oylarını kullanabilirler efendim. 

(Oyların toplanmasına basılandı) 

4.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavut
luk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında] 
Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (11475) (S. Sayısı : 264) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, kupaüar dolaş-
tınlırken ve oylar kullanılırken, zamandan kaybetme
mek, için 4 üncü sıradaki, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Arasında Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almıştır. 
ıBiraz evvel başlığını arz ettiğim kanun tasarısına 

ait komisyon raporunun okunmasını oylarınıza su
nuyorum: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın millet
vekili var mı? Yok. 

Kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun 
tasarısının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosya
list Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil Hava 

Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 13 Şubat 1984 tarihinde TiranMa 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arna
vutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Sivili Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 inci madde Komisyondan geldiği 
ve Sayın Divan Üyesinin okuduğu şekliyle bitmiştir. 

1 inci madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden- * 

ler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edil
miştir. 

% (1) 264 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu (Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe ıgirer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul 

edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

ıBu kanun tasarısı da yine açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, diğer 'kupaların (ıBundan evvelki 

kupalar ayrı) sıralar arasında dolaştırılması ve oyla
rın bu kupalara atılması şeklinde kullanılmasını oy
larınıza sunuyorum: Ka'bul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılmaya başlasın. 
ı(!Oyların toplanmasına başlandı) 
ıBAŞKA'N — Açık oylamaya tabi birinci tasarıda 

oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı efen
dim? («Var, var» sesleri) 

Oyunu kullanmayan sayın milletvekilleri lütfen 
tutanak memurlarının önündeki kupalara oylarını at
sınlar efendim. 

263 sıra sayılı kanun tasarısında, tutanak memur
larının önünde bulunan kupalara oylarını kullanmayan 
arkadaşlarımız lütfen kullansınlar efendim. 

263 sıra sayılı kanun tasarısında oy kullanmayan 
sayın milletvekilleri var mı efendim? Yok. 

263 sıra sayılı kanun tasarısı için oy kullanma iş
lemi bitmiştir efendim; kupalar kaldırılsın. 

'(Oyların ayrımına geçildi) 

BAŞKAN — 264 sıra sayılı kanun tasarısı için oy 
kullanma işlemi devam ediyor. 

5. — Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası 
Sözleşmesi İle Ekinin ve Konferans Kararlarının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırhk, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/540) (S. Sayısı : 265 (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, «Kanun Tasarı 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» 

(1) 265 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa ehlidir* 

kısmının 5 inci sırasında bulunan, Denizde Arama ve 
Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi ile Ekinin ve Kon
ferans Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının görüşülmesine geçi
yoruz. 

Sayın, komisyon ve sayın hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kaibul etmeyenler... Raporun okunması 
kaibul edilmemiştir efendim. 

Kanun tasarısının geneli üzerinde söz isteyen ar
kadaşımız var mı? Yok. 

Kanun tasarısının maddelerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Maddelere geçilmesini kaibul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi 
ile Ekinin ve Konferans Kararlarının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetlerarası Istişarî Denizcilik 
Teşkilatı bünyesinde hazırlanarak Hamburg şehrinde 
yapılan Konferans sonucunda 27 Nisan 1979 tarihinde 
kabul edilip, 1 Kasım 1979 tarihinden itibaren Lond
ra'da imzaya açılan ve Türkiye tarafından 24 Ekim 
1980 tarihinde imzalanan «Denizde Arama ve Kur
tarma Uluslararası Sözleşmesi» ile Ekinin ve Konfe
ransta ka'bul edilen sekiz kararın onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Sajın Divan Üyesi arkadaşımız tara
fından komisyondan geldiği şekliyle okunmuş bulunan 
1 inci madde üzerinde söz isteyen arkadaşımız var mı? 
Yok. 

Maddeyi, okunan bu şekliyle oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler.,. Ka'bul etmeyenler... 1 inci 
madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen arka

daşımız var mı? Yok. 
2 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde 
kaibul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
©AŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen arka

daşımız var mı? Yok. 
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Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair. Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/475) (S. Sayısı : 264) (Devam) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; 264 sıra sayılı kanun tasarısının açık 
oylamasına 266 arkadaşımız iştirak etmiş ve kanun 
tasarısı 266 oyla kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Hayırlı, uğurlu olsun. '(Alkışlar) 

265 sıra sayılı kanun tasarısı da açık oylamaya 
tabidir. Oyunu kullanmayan arkadaşlarımız tutanak 
memurlarının önünde bulunan kupalara oylarını kul
lansınlar lütfen. 

265 sıra sayılı kanun tasarısı için oyunu kullanma
yan sayın üye var mı? Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
5. — Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası 

Sözleşmesi ile Ekinin ve Konferans Kararlarının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındrıltk, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (f/540) (S. Sayısı : 265) (De
vam) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, açık oylamaya tabi 
265 sıra sayılı kanun tasarısına 269 arkadaşımız oy 
kulanmışlardır ve 269 oy da kaibul oyudur. Bu şekilde 
tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

Efendim, gündemimizde bugün için görüşülecek 
başka konu kalmamıştır. iBu nederie gündemdeki ko
nuları sırasıyla görüşmek için 21 Mart 1985 Perşembe 
günü saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 16.45 

3 üncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... etmeyenler... 3 üncü mad
de kaibul edilmiştir. 

Bu kanun tasarısı da açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında 

dolaştırılması suretiyle yapılması hususunu oylarınıza 
sunuyorum: Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
'bul edilmiştir; kupalar sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN — 264 sıra sayılı kanun tasarısı için 

yapılan açık oylamada oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı efendim? Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. 
Tutanak memurlarının önünde bulunan oy kupa

ları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
3. — Hükümetlerarası Deniz İstişarî Teşkilatı Söz

leşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/555) {S. Sayısı : 263) (Devam) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; bir hususu arz ediyorum: 

Açık oylamaya tabi 263 sıra sayılı kanun tasarısın
da 264 arkadaşımız oylamaya iştirak etmiş ve 264 
kabul oyu ile bu tasarı kabul edilmiştir ve kanun
laşmıştır. Hayırlı, uğurlu olsun, 

Efendim, 265 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde 
oylarını kullanmamış arkadaşlar, kupalar tutanak me
murlarının önüne konmuştur, lütfen oylarını kullan
sınlar efendim. % 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavut
luk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-

kan'ın, Keban Barajı ve Hidroelektrik santralı gelir 
ortaklığı senetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in ya
zılı cevabı (7/346) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Başbakan Sayın Turgut Özaî 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmalsı için gere
ğini izninizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Türkân T. Arıkan 
tfidirne Milletvekili 

CEVAPLAR (Devam) 

Konu : 
Keban Barajı ve Hidroelekıtdk Santralının 7 Ocaik 

1985ten itibaren satışı yapılan gelir ortaklığı senet
lerine ödenecek gelir paylarına esas olan yılık pro
jeksiyonlarla ilgili bilgiler. 

Soru : 

Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralının 7 Ocak 
1985'ten itibaren satışı yapılan «gelir .ortaklığı se-
neüeri»ne ödenecek gelir paylarına esas olan 1985 -
1989 yıllık projeksiyonlara (tannıinlere) ait bilgilerin 
aşağıdaki cetvele uygun olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 
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Yılar 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

T.B.M.M. B : 7 5 2 0 . 3 . 1 9 8 5 0 : 1 

Yıllık Projeksiyonlar (Tahminler) 

Yıllık üretim Birim satış Toplam Toplam 
miktarı tutarı satış tutarı maliyet tutan 
KWS TL./KWS TL. ' TL. 

Geiir 
farkı 
TL. 

T.C. 
Enerji ve Talbiî KaynafkÜaır 

Bakanlığı 2 0 . 3 . 1 9 8 5 
Enerji Daliresi IBa^klanlığı 

Sayı : 165. En. D. Bşk. 712-1668 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İÜgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğünün 21.2.1985 tarih ve K. K. Genel Mü
dürlüğü 18/106-623/0199 sayılı yazısı. 

Edirne MMetvekiii Türkân Turgut Arıkan'ın Sa
yın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesinin 
cevalbı, Sayın Başbakanın tarafımdan cevaplandırıl
ması talimatı uyarınca Keban HES yıllık projeksi
yonları ile iljgli bilgileri havi olarak hazırlanmış olup 
çizelge halinde ilişikte takdi molunmaktadır. 

İBilgiilerinîze arz etferiımı 

Sudi Türel 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam 

YILLIK PROJEKSİYONLAR fTAHIMtNLER) 

Yıllık üretim 
Yılar !kwh (A) 

1985 5 400 000 000 
1986 6 000 000 000 
1987 6 000 000 000 
1988 6 000 000 000 
1989 6 000 000 000 

Tahminî gelir farkı TL. 

56 522 000 000 

Tahmini birim 
TL./kwh satış 

âyatıtCB) 

1,1,63 
—; 
— 
— 
— 

Tahminî 
toplam 

satış tutarı TL. 

62 802 000 000 
— 
— 
— 
— 

Tahminî 
toplanı maliyet 

tutarı TL. (C) 

6 280 200 000 
— 
— 
— 
— 

A) 1985 yılı programı üretim değeridir. Diğer yılki leğerler proje üretim değerleridir. Cari yıldaki yağış
lar göz önüne alınarak o yılki tahminî program değeri tespit edilir. 

B) TEK'in ortalama satış fiyatı 19,00 TL./kwh'iken Keban HESTdeki bara sataş fiyatı 11,63 TL./kwh' 
dır. İleri tarihlerde-TEK'in ortalama satış fiyatındaki artış oranlan aynı şekilde bara satış fiyatına 
yansıtılacaktır. 

C) Toplam maliyet tutan, toplam satış tutarının;% 10'udur. 
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2. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Kamu 
kurum ve kuruluşlarındaki elektrik tüketimine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü
rel'in yazılı cevabı (7/390) 

Türkiye Büyük Millet MeclM Başkanlığım 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabfiî Kaynaklar 

Balkanı taralfnidan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim> 

Saygılarımla. 
Yusuf Demir 

Uşak Milletvekili 

TürkiyenMe yılllardır elektrik kısıtlaması olur. 
Pek çok köylerimizde hâlâ elektrik de yoktur, veril
memiştir, 

Dışarıdan döviz vererek elektrik satın alıyoruz. 
Çeşitli zamanlarda ve yerlerde savurganhk yapma

yalım, 2 lamba yerine 1 lamba kullanalım, lüzum
suz yerlerde elektrik yakmayalım der dururuz. 

Hepimiz vatandaşın işlerini takip sırasında görÜyo> 
ruz. Bakanlıklarda, bütün devlet dairelerinde o kadar 
elektrik savurganlığı var ki, bir yıldır yüzlerce daire
lere gird'üm, hemen hemen her yerde gündüzün yalnız 
bir odada 15 - 20 lambanın yandığını gördüm. Gece 
yanar, gündüz de ışık almayan yerlerde yakıtobiılir ve 
gündüzün hava yağışlı ölür, bir miktar yanar. Sorum
suzca bütün dairelerde elektrik savurganlığı vardır. 

Bu hususta bütün bakanlık ve kuruluşların ve 
hatta illerdeki dairelerin elektrik tasarrufu üzerinlde 
valilikler yoluyla teşvtfk ve tebliğ edilmeleri, mümkün 
müdür? 

TC 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanla 

Enerji Dairesi Başkanlığı 20 . 3 . 1985 
Sayı : lÖl/En.DJBşk./42ll-4 1671 5432 

Konu : Kamu Kurum ve Kurulüşlarındalkıi 
elektrik tüketimime iliştkirı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meotlsi Başkanlığına 
İgi : 19.2.1985 gün ve 7/!390̂ 2807/<l!1405 sayılı 

yazınıız< 

Uşak Milleitve'kilıi Sayın Yusuf Demir'in Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarındaki elektrik enerjisi tüketi
mine ilişkin ilgimde kayıtlı yazı eki soru önergesi ile 
ilgili olarak hazırlanan ,mot ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
(Bakanı 

Uşak Milletvekili Sayın Yusuf Demir% Kamu 
Kurum ve Kumîuşlaondafci elektrik tüketimine iiş-
kin yazılı soru önergesine ilişkin not 

sl973 yılında ortaya çıkan enerji fcriziniin ülke eko
nomisi üzerinlde yapmış olduğu olumsuz etkileri bir 
ölçüde azaltmak amacıyla; elektrik enerjisi de dahi 
otaıalk üzere tüm enerji lürleririin kullanımında isra
fın önlenmesi yolunda tedbirler alınmakta ve Kamu 
Kuruluşlarına yol gösterici nitelikte Genelgeler ha
zırlanarak gönlderlmektedir* 

IKamu Kuruluşlarında tüketilen eldktrJk enerjisinin, 
toplam elektrik enerjisi tüketimi içindeki payı yak
laşık % 3 gibi düşük bir değer olmasına rağmen, söz 
konusu Kuruluşlarda elektrik enerjisi kullanımında 
azamî tasarrufu sağlamak üzere yapılan çalışmalar ve 
alman tedbirler izlenmektedir. 

Nitekim, tüm Kamu Kuruluşlarında enerjinin bi
linçli, dikkatli ve israf edilmeden kullanılmasını sağ
layacak yeni bir Genelgenin İçişleri Bakanlığı tara
fından Valiliklere gönderilmesi adı geçen Bakanak
tan İstenmiş bulunmaktadır. 

Saygılarımla. 
SudiTürel 

Enerji ve Tabiî KaynaMar 
JBakanı 

5, — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu' 
nun yazılı cevabı (7/402) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
lAşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 yıllarında 
bakanlıkça bdediyderimıze yapılan yardımların mik
tarları ile hangi konularda yapıldığının Üsteler halin
de verÜtaıes'ini 

Soru 2. Yapılan bu yardımlarla yapılacak tesis
ler yapılmış mıdır? 

Soru 3* 'Bu konuda bir araştırma veya denetle
me yapılmış mıdır? Yapılmamış ise yaptırır mısınız? 

(1) Soru önergesinin cevabındaki ekler hacimli 
olması nedeniyle yayımlanamamıştır. Ekler (7/402) 
esas numaralı dosyasındadır* 
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Soru 4. Alınmış yardımların yerine sarf edilme
yen belediyeler varsa herhangi bir sorutturma açılmış 
mıdır? Açılmış İse sonucunu bilidlirİr mii'siınıiz? 

TC 
KMtfüır ve Turizm Bakarilığı 

Sayı : ÖZK-03/1604 

Sayın Necmettin Karadumıan 
TJB.M.M. 

19 . 3 . 1985 

tlgi : 27.1.1985 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dai
resi »Başkanlığı, Kanunlar ve Kararlar Müidürlügünün 
7/402-2892/11724 sayılı yazılan. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Halbantoğlu'nun ver
miş öldüğü Bakanlığımızca Belediyelere yapılan yar
dımlara ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiş olup, 

cevaplandırılması İstenilen hususlardaki bilgiler, ay
rıntılı listeler halinde ekte gönderilmiştir. Ayrıca, söz 
konusu yıllarda Belediyelere araç alınması için ya
pılan yardımların denetimi, sarf belgeleri ve trafik 
ruhsatnameleri istenilerek sağlanmaktadır. Bakanlığı
mızca her yıl tespit edilen ilkeler doğrultusunda Ma
hallî İdarelere yapılan altyapı yardımlarının kullanıl
ması ile ilgili denetimler Valiliklerce yapılmaktadır. 
Yapılan malî yardımların yerinde sarf edilmediğine 
dair Valiliklerden Bakanlığımıza intikal eden bir tes
pit bulunmamaktadır. 

BılgÜerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Kültür ve Turizm Bakanı 
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HUkümetlerarası Deniz tstişart Teşkilatı Sözleşmesinde'Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oylann Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbd Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdı özsoy 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıogjlu 
Kâzım tpek 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Kemal Aydar 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Badas Doğu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 

Üye sayısı 
Öy verenler 
Kabul edenler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
264 
264 
132 

4 

(Kabul Edenler) 

Göksel Kalaycıoğlu 
H, İbrahim Karal ( 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
tsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Alî Dizdaroğlü 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
tsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Ahm0t Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal îğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

(DİYARBAKIR 
Ma'bmud Altunaıkar 
özgür Barutçu 
Kadir Narın 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arılkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Hümli Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
Feyzullah Yıldınr 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
M. Murat Söfcmenoğlu 

İSPARTA 
Fatma Mihriban Erdem 
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ÎÇEL 
tbralhim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 

İSTANBUL 
Behüç Sadi Abbasoğlu 
B4 Doğancan Aıkyürek 
Yaşar Albayrafk 
İmren Aykut 
Ömer Necati Cengiz; 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferıuh îlter 
Mehmet Kafkasbıgil 
Doğan Kasaroğiu 
R. Brcümenıt Kıonıuikman 
Leyla Yeniay Röseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
ibrahim özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Fazıl Osman Yöney 

İZMÎR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrulah Olca 
Yılmaz önen 
özdemir Pehlivanoğlu 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 
JÛAHRAIM«AN 

Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 

Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan *• 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abduılihalim Ara® 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ahmet îlhami Kösem 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Celebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
îdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu , 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 

SİİRT, 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 

Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal PalaoğÜu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 

.Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Cemal özdemir 
Talat Sargm 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kunt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
tsa Vardaî 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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ADANA 
Mehmet Erdal Durukan 
Metin Üstüne! 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AFYON 
Nihat Türker 
M- Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(î. A.) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Hali! Şıvgın 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neş'e Türel (B.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Fenni tslimyeli 

BİTLİS 
Kâmran inan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oguzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 

İlhan Aşkın 
ÇANAKKALE 

Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Cevdet Karakurt 

(Oya h 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Zeki Yavuztürk <B.) 

ERZİNCAN 
Yıldırım Afcbülut (B.) 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş <(B.) 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
M,. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karalı 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal (İz.) 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamift Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Mustafa Kemal Toğaıy 
Ibrahta Fevzü Yaman 

İÇEL 
Edip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Sabit Batumlu 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
(B.) 
HaMl Orhan Ergüder 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Alıan Kavak 

Tülay öncy 
Turgut özal (Başbakan) 
Kemal özer (İz.) 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
İbrahim özbıyık 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
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Mustafa İzci 
İsmail özdağlar 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet 'Necat Eldem 
(B.) 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUŞ 
Atilla Sın 

NIÖDE 
Emin Alpkaya 
Haydar Özalp 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
(Bşk. V.) 
Ahmet Mesut Yılmaz (B.) 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Enver özcan 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Necmettin Karadııman 
(Başkan) 
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TUNCELİ 

Musa Ateş 

VAN 

Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

LutfuUah Kayalar (t. A.) 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL 

BURDUR 

İSTANBUL 

İZMİR 

• 1 
: 1 

: 1 

: 1 

ZONGULDAK 

Cahit Karakaş 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tle Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasmda Sivil Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların So

nucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 
Üye sayısı : 40Ö 
Oy verenler : 266 
Kabul edenler : 266 
Çekimserler : — 
Oya katılmayanlar : 130 
Açık üyelikler ' : 4 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçti 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet DeMceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
tbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım tpek 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Kemal Aydar 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 

Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Halil İbrahim Kanal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
tsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Sen 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
tsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Ratcı İbrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURSA 
Ahmet Kurtcöbe Alpte-
mıoçır 

Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunüş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 

Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakan 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Ankan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

^Muhittin Yıldırım 
ELAZIĞ 

Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Hılmtf Nal'bantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
FeyzuHah Yıldınr 
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GİRESUN 
Cevdet Karalı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tiraü 

HATAY 
Tevfik Sual 
Mustafa Çekbi 
Abdurratenan Derriirtaş 
İhsan Gürbüz 
M. M w * Sötaneooğlu 

İSPARTA 
Fatma MJtKjbaa Erden 

tÇBL 
İbrahim Ay&tgaa 
Ali îbsan El*in 
Mehmet Kocaba? . 

İSTANBUL! 
Beliiç Sadi Abbasoglu 
B^4>oğanoah Akyifoıek 
Yaşar Albayralc 
tmren Aykut 
Ömer Necati Cengiz 
Hayreütin Elmas 
tsmaıii Safa Giray 
Hüseyiö Avni Güler 
Ömer Ferruh Öter 
Mehmet Ksficaslıgll 
DoğanKasaroîdu 
Leyla Yeniay Köseoğhı 
İbrahim özdemk 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Fazıl Osman YÖney 

İZMİR 
Vural Anfkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrulah Ofca 
Yılmaz önen 
özdemsr Pehlivanoğlu 
Işılay Saygm 

Ahmet Süter 
Süha Tanık 
Ali" Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kushan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üaer 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 
A. Necati KarVa 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahin 

Talat Zengin 
MANİSA 

AbdüHah Çakıref e 
Mehmet Timur Çmar 
Mekin Sanoğiu 
Gürbüz Şakraah 
Münir Fuat Yaz» 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUÖLA 
Mehmet Umur Akarca • 
Ahmet Altıntaş 
tdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat * 
Nazmi önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NÎÖDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Vfçok 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan SakaUıoğlu 
Turgut Sozer 

SAMSUN 
Muhlis Af ikan 
Mehmet Aydın 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SÜRT! 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
NejdetNaciMnaaroğJu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hatit Barı? Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Isın 
Mustafa Kemal Palaoğhı 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfib Atasever 
Ahmet KaraevM 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Cemal özdemk 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğhı 
Fahrettin Kunt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güle* 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kuı-şunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Engin .Cansızoğlu • 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
tsa Varda! 
Muhteşem Vasıf Yüce! 
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ADANA 
Mehmet Erdal Durukan. 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AFYON 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
<t. A.) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Hüseyin Barlas Doğu 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Sudi Neş'e Türel <B.) 

. AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Fenni tslknyeli 
Şerafettin Toktaş 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Necip Oguzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
İlhan Aşkın 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

DENİZLİ 
Muzaffer Ana 
Ayçan Çakıroğullan 

DİYARBAKIR 
Şeyhımıs Bahçeci 

(Öya Ke 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Zeki Yavuztürk (B.) 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (B.) 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Togay Gemalmaz 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş '(©.) 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuıü Üzel 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal (İz.) 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Mustafa Kemal Togay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEU 
Hükmet ©icenıflüric 
Edip özgenç 
Durtm/uş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

nayanlar) 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Sabit Batumlu 
M. Vehbi Dinçerler 

Halil Orhaın Ergüder 
Yılmaz tbsan Hastürk 
Alıtan Kavak 
R. Ercüment Klonıukiman 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Turgut özal 
(Başbakan) 
Kemal özer (İz.) 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçmkaya 

KAYSERİ 
ibrahim özbıyrk 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
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Sabri Irmak 
Kemal Or 
Emin Fahrettin Özdilek 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Mustafa İzci 
İsmail özdağlar 
İsmet Turhangü 

MARDİN 
Beştir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem (B.) 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUŞ 
Atilla Sın 

NİĞDB 
Emin Alpkaya 
laydar özalg 

Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
(Bşk. V.) 
Ahmet Mesut Yılmaz 
(B.) 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Hasan Altay 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 



SİNOP 
Özer Gürbüz 

SİVAS 

Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Tayftan 

T.B.M.M. B : 7 5 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 

Metin Oürdere 
Enver özcan 
Mehmet Zeki Uzun 

201 . 5 . 1985 O : 1 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Baykan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

(Açık Üyelikler) 

BİTLİS : 1 
f BURDUR : 1 

ÎSTANBUL : I 
tZMIR : 1 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
LutfuEth Kayalar 
(l.A.) 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy (B.) 
Cahit Karakaş 
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Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi tle Ekinin ve Konferans Kararlanmn Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansuıa Verilen Oylann Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçd 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
ibrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım îpek 
îsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun , 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Kemal Aydar 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Kamil Tuğrul Coskunoğlu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 

400 
269 
269 
127 

4 

(Kabul edenler) 

Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. ibrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AJi Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrut Gökgün 
Mehmet Özalp 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demtir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BlTLlS 
Rafet Ibrahimoğlü 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetiin 
Mehmet Besim Göçer 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Matoınud Alıtunakar 

özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
ismail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Ya,vuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
ihsan Gürbüz 
M, Murat Sökmenoğlu 
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İSPARTA 
Fatma Mihriban Erden 

ÎÇEL 
İbrahim Aydoğan" 
Hikmet Bicentürk 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşar Albaıyralk 
imren Aykut 
Ölmer Necati Cengiz 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferruh tîitor 
Mehmet Kafkaslıgil 
Doğan Kıasaıroglu 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
ibrahim özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
ibrahim Ural 

IZMlR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
ismet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
özdemir Pehliivanoğlu 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 
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KARS 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

'KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 
Abdurrahman Necati 
Karala 

MALATYA 
İlhan Dınçel 
Ayhan Fırat 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
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Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakrank 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer • .. 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdurrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Teklin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

srvAs 
Yılmaz Altuğ 
Ruşıan Işın 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem TaşcıoğUu 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKtRDAÖ 
Selçuk Akıncı 
Salih Akan 
Ali Rıflkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Cemal özdemir 
Talât Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Isa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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ADANA 
Mehmet Erdal Durukan 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AFYON 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(t. A.) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

ANKARA 
Süruri Baykal 
Hüseyin Barlas Doğu 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Sudi Neş'e Türel (B.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper 

BÎTLÎS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oguzhan Artukoğlu 
Fethi Çeİikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
İlhan Aşkın 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan ÇakıroğuUarı 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 

(Oya k 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Zeki Yavuztürk (B.) 

ERZİNCAN 
Yıldirım Aikbulut (B.) 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal1 Büyükbaş (B.) 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal (İz.) 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
lustaıfa Kemal Togay 

İbralh'îm Fevzi Yaman 
İÇEL 

Edip Özgene 
Durmuş Fikri Saflar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Sabit Batutnhı 
Mehmet Vehlbi Dinçerler 
•CB.) 

Halil Orhan Ergüder 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Attan Kavak 
Tül&y öney 
Turgult Özal ((Barbakan) 
Kemal özel (İz.) 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Sabrı Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
İbrahim özbıyık 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Erol Agagil 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükugur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
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MALATYA 
Metin Ermroğlu 

MANİSA 
Mustafa İzci 
İsmail özdağlar 
İsmet Turhangü 

MARDİN 
Beşir Celebioğlu 
Mehmet Necat Eldem (B.) 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

NEVŞEHİR 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Haydar Özalp 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
(Bşk.V.) 
Ahmet Mesut Yılmaz (B.) 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Küıçaslan 
Mümtaz özkök 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Hasan Altay 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİNOP 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Şevki Tastan 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Enver özcan 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 



TUNÖBLt 

Musa Ateş 

T. B. M, M. B : 75 

VAN 

Fevzi Necdet Erdinç 

20 . 3 . 1985 O t 1 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
LutfiiHah Kayalar (t. A.) 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıofilu 
Cahit Karakag 

(Açık üyelikler) 

BİNGÖL ; 1 

BURDUR : 1 

İSTANBUL : 1 

ÎZMÎR : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

.75 ÎNCİ BİRLEŞİM 

20 . 3 . 1985 Çarşamba 

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 ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

2. — tçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Etibank'm 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270) 

3. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

5. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/290) 

6. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç* 
ün, bakanlık irtibat bürolarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/292) 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Sı
kıyönetim Kanununa göre işine son verilen memur 
ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

- 9. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, ipek ip
liği ithaline ve üretimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/298) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmüd Altunakar' 
m, ilahiyat fakülteleri ders programlarının açık öğ
retim kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLlFLeRİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali D'izdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
fö'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Ar
kadaşının 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 21.6.1973 Tarih ve 1753 Sayılı 
Kanunla Değişik 23 ve 68 inci Maddelerinin (I) Nu
maralı Bentlerinin (A) Fıkralarının Değiştirilmesine 
ve Aynı Maddelerin (B) Fıkralarının Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 98 inci Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine. Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (2/3, 1/649) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1985) 

X 3. — Hükümetlerarası Deniz Istişarî Teşkilatı 
Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/555) (S. Sayısı : 263) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1985) 

(Devamı arkada) 



— 2 — 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ar
navutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/475) (S. Sayısı : 264) 
Dağıtma tarihi : 18.3.1985) 

X 5. — Denizde Arama ve Kurtarma Uluslar
arası Sözleşmesi ile Ekinin ve Konferans Kararlannm 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/540) (S. Sayısı : 
265) (Dağıtma tarihi : 18.3.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

....>.. ı>m« 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 263 

Hükümetlerarası Deniz İstişarî Teşkilatı Sözleşmesinde Yapılan 
Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 

Komisyonları Raporları (1 /555) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 6.8. 1984 

Sayı : K. K. T. D. 18/101-
1616/04893 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.7.1984 tarihinde kararlaş
tırılan «Hükümetlerarası Deniz tstişari Teşkilatı Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» fle gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederini. 
Turgut Özal 

Başbakan 

A358 (IX), A371 (X), A400 (X) ve A450 (IX) SAYILI IMCO GENEL KURUL, KARARLARIYLA IMCO 
KURUCU SÖZLEŞMESİNDE TADİLATLARIN HÜKÜMETİMİZCE ONAYLANMASI HUSUSUNA AİT 

G R E K Ç E 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE : 
1. Madde 1. — (a) paragrafında, örgütün amaçları arasına denizlerin kirlenmesinin önlenmesi ve kontro

lüne ait hususlarda uygulanabilir normların genellikle kabulünü teşvik etmek, kolaylaştırmak amaçlarına ida
rî - hukukî sorunlarla uğraşmayı dahil etmiştir. 

2. Madde 3. — (d)'de örgüt; özellikle denizcilik sorunları hususunda uluslar arası sözleşmeler veya ken
disine verilen görevleri yerine getirebilmesine olanak sağlanmıştır. Ve (e) paragrafı ilave edilerek, örgütün 
kapsamına teknik işbirliğinin gerekli olduğu ve bunun yapılması hususu getirilmiştir. 

3. Hukuk Komitesi, Deniz Çevresini Koruma Komitesi ve Teknik İşbirliği komiteleri müesseseleştMl-
mîş ve bu komiteler bütün üyelerden oluşturulmuştur. 

4. IMCO - Kurucu Sözleşmesinde, örgüt üyelerinin üçte - ikisi tarafından kabul edilmesinden on iki ay 
sonra tüm üyebr için yürürlüğe girmesi hükmü getirilerek, tadilatların kabulü ve işlerliği çabuklaştırılmıştır. 
Bu maddenin kabulü için gerekli çoğunluk sağlandığından maddeye çekince koymamız imkânı ortadan kalk
mıştır. 

5. Madde 17 ve 18'de yapılan tadilatlarla, Konsey üye sayısının 24'den 32'ye çıkartılması ile (c) kate
gorisine göre seçilecek konsey üye sayısının 13'den 16'ya çıkartılması; ülkemiz ve gelişmekte olan ülkeler 
için olumlu bir yaklaşımdır. 

Netice olarak, söz konusu tadilatlarla, Deniz Güvenlik Komitesi ile diğer komitelerin çalışmalarının kap
samı; yani denizde seyir ve can güvenliği, denizlerin ve çevresinin kirlenmesinin önlenmesi ve korunması, 
uluslararası denizciliğe ait hukukî sorunlara çözüm bulmak konularında, genişletilmiş ve yeni teknik işbir
liği olanakları yaratılarak, uluslararası gemi teknolojisi, denizlerin kirlenmesinin önlenmesi, deniz kazaların
dan doğan zararların telafisi, deniz haberleşme ve arama - kurtarma sistemlerinin bütün dünyayı kapsayacak 
şekilde kurulması hususlarında komitelerin çalışmaları daha bağımsızlaştınlarak, neticelerin alınması çabuklaş
tırılması amaçlanmıştır, 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/555 
Karar No. : 14 

14 . 2 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığımızca Komisyonumuza havale edilen «Hükümetlerarası Deniz tstişarî Sözleşmesinde Yapılan 
Değişikliklerin' On aylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Dışişleri ve Ulaştırma bakanlık
larının temsilcilerinin de iştirakiyle 14.2.1985 günlü toplantıda incelenip görüşüldü. 

Bilindiği üzere, bu Sözleşme ile denizde seyir ve oan güvenliği, denizlerin ve çevresinin kirlenmesinin 
önlenmesi ve korunması, uluslararası denizciliğe ait hukukî sorunlara çözüm bulmak konularında, genişletil
miş ve yeni teknik işbirliği olanakları yaratılarak deniz kirlenmelerinin önlenmesi, denliz kazalarından doğan 
zararların telafisi hususunda kurulan komitelerin çalışmalarının daha bağımsızlaştırılması ve neticelerin daha 
çabuk alınması öngörülmüş, dolayısıyla üç tarafı denizlerimizle kaplı yurdumuz açısından önem arz etmek
tedir. 

Bu nedenle, tasarının tümü Komisyonumuzca uygun bulunarak kabul edilmiş ve maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 
Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 

sunulur. 

Başkan 
İbrahim özdemir 

İstanbul Milletvekili 

BaşkanvekiıM 
Yasar Albayrak 

İstanbul Milletvekili 

Sözcü 
Recep Kaya 

Bilecik Milletvekili 

Kâtip 
Ayhan Uysal 

Çanakkale Milletvekili 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Mehmet Erdal Durukan 

Adana Milletvekili 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Osman Esgin Tipi 
Aydın Milletvekili 

Üye 
Münir Sevinç 

Eskişehir Milletvekili 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Süleymc.n Koyuncugil 
Gaziantep Miletvekili 

Üye 
Bedrettin Doğancan Akyürek 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
Arife Necla Tekine! 
İstanbul Milletvekili 

(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Mehmet Üner 

Kayseri MSiietvekili 

Üye 
Mümtaz özkök 

Sakarya Milletvekili 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 263) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No, : 1/555 
Karar No. : 22 

15 . 3 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Hükümetlerarası Deniz Istişari Teşkilatı Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 6.3.1985 tarihli 16 ncı Birleşiminde Dışişleri ve Ulaştır
ma bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinden ve Hükümet temsilcisinin verdiği tamamlayıcı bilgiden de anlaşılacağı üzere, De
niz Güvenlik Komitesine her ülke katılmakta olup, yapılan tadillerle ülkemizin menfaati sağlanmaktadır. 

Yine yapılan bu değişikliklerle, Deniz Güvenlik Komitesi ile diğer komitelerin çalışmaların kapsamı; yani 
denizde seyir ve can güvenliği, denizlerin ve çevresinin kirlenmesinin önlenmesi ve korunması Uluslararası 
denizciliğe ait hukukî sorunlara çözüm bulmak konularında genişletilmiş ve yeni Teknik İşbirliği imkânları 
yaratılarak, Uluslararası gemi teknolojisi, denizlerin kirlenmesinin önlenmesi, deniz kazalarından doğan zarar
ların telafii, deniz haberleşme ve arama - kurtarma sistemlerinin bütün dünyayı kapsayacak şekilde kurulması 
hususlarında komitelerin çalışmaları daha bağımsızlaştınlarak, neticelerin alınması, çabuklaştırılması amaçlan
mıştır. 

Tasarının tümünü prensip olarak kabul eden Komisyonumuz bilahara maddelerin müzakeresine geçmiştir. 
Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Fethi Çelikbas 

Burdur 

Kâtip 
Hasan Adnan Tutkun 

Amasya 

Üye 
Faik Tarımcıoğlu 

Bitlis 

Üye 
Ahmet Memduh Yasa 

İstanbul 

Üye 
Hacı Turan Öztürk 

Nevşehir 

Başkanvekili 
Mehmet Timur Çınar 

Manisa 

Üye 
Neriman Elgin 

Ankara 

Üye 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Bursa 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 

Üye 
Ali Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 

Üye 
Cahit Karakaş 

Zonguldak 

Sözcü 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Üye 
Oğan Soysal 

Ankara 

Üye 
Sabit Batumlu 

İstanbul 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya 

Üye 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 263) 
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HÜKÜMETİN TBKLÎFİ 

Hükttmetlerarası Deniz Istişarî Teşkilatı Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — lı6 Temmuz 1956 tarihli ve 6812 sayılı Kanımla katılmamız kabul .edilen, 8 Aralık 1966 
tarihli ve 808 sayılı Kanunla değişikliği onaylanan Hükümefcleraırası Deniz tstişarli Teşkilatı Sözleşmesinde 
adı geçen Teşkilat Genel Kurulunca 1975, 1977 ve 1979 yıllarında alınan A 358 (IX), A 371 (X),A400(X) 
ve A 450 (XI) karar sayılı değişilMilklerinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı .tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özd 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
./„ K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K* Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N., Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/, S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C Büyükbaş 

27 a 7 . 1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/.. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N.. Türel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V.\ Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakam 
Af. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 263) 



BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

HUkUmetlerarası Deniz tstişarî Teşkilatı Sözleşmesinde 
Yapılan Değişiktikleriıı Onaylanınasımn Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen ka!bul edilmiştir. 

MADDE 2.: — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen fcaibul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU METNİ 

HUkUmetlerarası Deniz tstişarî Teşkilatı Sözleşmesinde 
Yapılan Değişikliklerim Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen 'kalbul edilmiştir. 

MADDE 2.; — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen 'kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 263) 
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A 358 (IX), A 371 (X) A 400 (X) ve A 450 (XI) SAYILI ÎMCO GENEL KURUL KARARIYLA 
YAPILAN TADÎLATLAR TÜRKÇE VE İNGİLİZCE METİNLERİ AŞAĞIDADIR 

I. — Türkçe Metin 
«Sözleşme» hin mevcut başlığı «Uluslararası Denizcilik örgütü Sözleşme» si ve sözleşmenin mevcut ön-

sözündeki örgüt ismi «Uluslararası Denizcilik Örgütü» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — 
a) Uluslararası ticaretle uğraşan gemileri etkileyen her çeşit teknik sorunlarla ilgili hükümet talimatı ve 

uygulamaları alanında Hükümetlerarasında işbirliği için mekanizmayı sağlamak; deniz emniyetli, navigasyon 
yeterliliği ve gemilerden ileri gelen deniz kirlenmesinin önlenmesi ve kontrolü hakkındaki meselelerde en yük
sek uygulanabilir standartların genellikle kabulünü teşvik etmek ve kolaylaştırmak; ve bu maddede tespit edi
len amaçlarla ilgili idarî ve hukukî sorunlarla uğraş malk. 

d) Birleşmiş Milletlerin herhangi bir organı veya ihtisas kuruluşu tarafından kendisine havale edilebi
len gemicilik ve gemiciliğin deniz çevresi üzerine olan etkisi hakkındaki tüm sorunların örgütçe tetkikini sağ
lamak. 

Madde 3.— 
d) Bu maddenin (a), (b) ve (c) paragrafları ile ilgili olarak özellikle denizdik sorunları ve gemiciliğin 

deniz çevresine olan etkisi hususundaki uluslararası sö zleşjmeler ile veya bunlara göre kendisine verilen görev
leri yerine getirmek. 

e) örgüt kapsamı dahMnde teknik işbirliğini gerekli olduğu şekilde ve Bölüm (X)'a göre kolaylaştırmalı-
dır. 

Madde 2.— 
Bu madde kaldırılmıştır. (3 - 31 maddeleri 2 - 30. maddeleri), olarak numaral'anıdırılimıştır. 
Madde 12. — 
örgüt; Genel Kurul, Konsey, Deniz Güvenlik Komitesi, Hukuk Komitesi, Deniz Çevresini Koruma Ko

mitesi, Teknik İşbirliği Komitesi ve Örgütün herhangi bir zamanda gerekli addedeceği bu gibi tali organlar 
ile bir sekreteryadan oluşur. 

Madde 16. — 
f) örgütün çalışma programını onaylamak. 
g) • Bölüm XH'ye uygun olarak bütçeye oy vermek ve örgütün malî anlaşmalarını tayin ötmek. 
h) Harcamaları yeniden gözden geçirmek ve örgütün hesaplarını onaylamak. 
i) Deniz güvenliği, gemilerden dolayı deniz kirlenmesinin önlenmesi ve kontrolü ve Uluslararası sözleş

melerle veya bunlara göre örgüte tahsis edilen gemiciliğin deniz çevresine etkisi ile ilgili diğer sorunlar hak
kındaki tüzükler ve yol gösterici prensiplerin veya kendisine havale edilmiş olan bu gibi tüzükler ve yol 
gösterici prensiplerde yapılan değişikliklerin kabulü için üyelere tavsiyelerde bulunmak. 

k) Kalkınmakta olan ülkelerin özel ihtiyaçlarını hesaba katarak madde 2 (e)'ye göre teknlik işbirliğini 
teşvik için uygun sayabileceği tedbirleri almak. ^ 

1) Deniz Güvenlik Komitesi, Hukuk Komitesi, De niz Çevresini Koruma Komitesi, Teknlik İşbirliği Ko
mitesi veya örgütün diğer organları tarafından geliştirilmiş olan Uluslararası sözleşmelerin veya herhangi Ulus
lararası sözleşmelerde yapılan tadilatların kabulü için Uluslararası konferans toplanması veya başka bir uy
gun muamelenin izlenmesi hususunda kararlar almak. 

Madde 17. — 
Konsey, Genel kurul tarafından seçilecek 32 üyeden oluşacaktır. 
Madde 18.— 
Konsey üyelerinin seçimlinde, Kurul aşağıdaki kritere 'dikkat edecektir : 

t a) Sekizi Uluslararası taşımacılık hizmetlerinin s ağlanmasında en büyük çıkarı olan devletler olacak
tır; 

;b) Sekizi Uluslararası deniz ticaretinde en çok çıkarı olan diğer devletler olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 263) 
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e) On altısı ise yukarıdaki (a) ve (b) şıklarına göre seçilemeyip, deniz taşımacılığı veya navigasyon hu
susların da özel çıkarları olan ve konseye seçilişleri1 dünyanın 'belli 'başlı tüm anacoğrafî bölgelerini temsil 
edecek olan devletler olacaktır. 

Madde 20. — 
a) 'Konvansiyonda aksine 'bir hüküm bulunmadıkça Konsey, Başkanını seçecek ve kendi usul kuralları

nı kaibul edecektir. 
'b) Konseyin 21 üyesi bir nisap (quorum) oluşturur. 
c) Konsey, 'Başkanının çağrısı veya dörtden a/ olmamak kaydıyla üyelerinin isteği üzerine bir ay önce

den 'bildirmek suretiyle görevlerinin etkin bir şekilde ifası için gerekli olabilecek sıklıkta toplanacaktır. Kon
sey uygun görülen yerlerde toplanacaktır. 

Madde 22. — 
a) Konsey, Deniz Güvenlik Komitesi, Hukuk Komitesi,"" Deniz Çevresini Koruma Komitesi, Teknik İş

birliği Komitesi ve örgütün diğer organları yaptıkları önerilerin ışığı altında Genel Sekreterce hazırlanan tas
lak çalışma programı ve 'bütçe tahminlerini inceleyecek ve örgütün genel çıkarı ve önceliklerini göz önüne 
alarak örgütün çalışma programını ve 'bütçesini tespit ve tayin edecek ve Genel Kurula sunacaktır. 

b) Konsey, Deniz Güvenlik Komitesi, Hukuk Komitesi, Deniz Çevresini Koruma Komitesi, Teknik işbir
liği Komitesi ve örgütün diğer organlannın raporlarını tavsiye ve teiklilflerini alacak ve Genel Kurul toplantıda 
olmadığı zaman bunları kendi düşünüş ve önerileri ile birlikte bilgi olarak üyelere gönderecektir. 

c) 28, 33, 38 ve 43 üncü maddelerinin kapsamı dahilindeki sorunlar Konsey 'tarafından ancak Deniz Gü
venlik Komitesi, Hukuk Komitesi, Deniz Çevresini Ko ru'ma Komiitesü veya Teknik işbirliği Komitesinin gö
rüşleri alındıktan sonra uygun şekilde incelenecektir. 

Madde 26. — 
a) Konsey XIV bölümünde öngörüldüğü şekilde, örgütün diğer örgütlerle olan ilişkisini-kapsayan anlaş

malara girebilir. Bu gibi anlaşma ve düzenlemeler Genel Kurul tarafından onaylamaya tabi tutulacaktır. 
b) Bölüm XIV'ün şartları ve 28, 33, 38 ve 43 üncü maddelere göre ayrı ayrı komiteler tarafından diğer 

kuruluşlarla sağlanan ilişkiler göz önüne alınarak Konsey Genel Kurulun toplantıları arasında diğer örgütler
le olan ilişkilerden sorumlu olacaktır. 

Madde 42. — 
Teknik işbirliği Komitesi bütün üyelerden meydana gelecektir. 
Madde 43. — 
a) Teknik işbirliği Komitesi, örgütün yürütme veya işbirliği organı olarak hareket ettiği ilgili Birleşmiş 

Milletler programınca veya örgütü gönüllü olarak temin edilen tröst fonları (fund-in-turst) İle sermayesi 
sağlanan teknik işbirliği projelerinin yerine getirilme siyle alakalı örgüt kapsamı dahilindeki herhangi sorunu 
ve örgütün teknik işbirliği alanındaki faaliyetleriyle il gili diğer sorunları, uygun şekilde, inceleyecektir. 

b) Teknik işbirliği Komitesi, Sekreteryanın teknik işbirliğiyle alakalı çalışmasını yeniden tetkik edecek
tir. 

e) Teknik İşbirliği Komitesi, bu Konvansiyon ile veya" Genel Kurul veya Konsey tarafından kendisine 
verilen vazifeleri veya herhangi başka bir Uluslararası sözleşme ile veya ona göre kendisine tevdi edilebilen 
ve örgütçe kaibul edilen herhangi görevi yerine getirecektir. 

d) 25 inci maddenin şartlan göz önüne alınarak Teknik işbirliği Komitesi, Genel Kurul ve Konseyin 
talebi üzerine veya böyle bir hareketin kendi çalışması için yararlı olacağını düşündüğü takdirde, örgütün 
amaçlarına yardımcı olabilecek şekilde diğer kuruluşlar la böyle yakın ilişkilerini muhafaza 'edecektir. 

Madde 44. — 
Teknik işbirliği Komitesi, Konseye aşağıda belirtilenleri sunacaktır: 
a) Komitenin geliştirdiği tavsiyeler. 
b) Konseyin evvelki toplantısından beri olan komiitenin çalışması hakkında ki bir rapor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 263) 
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Madde 45. — 
Teknik İşbirliği Komitesi en az yılda bir defa toplanacaktır. Görevlilerini yılda bir defa seçecek ve ken

di çalışıma kurallarını kabul edecektir. 
Madde 46. — 
Bu Konvansiyondaki aksine 'herhangi bir hususa rağmen, fakat madde 42'riin şartlarına tabi olarak, Tek

nik İşbirliği Komitesi, herhangi bir uluslararası anlaşma veya diğer sözleşme ile veya bunlara göre kendi
sine verilen görevleri ifa ederken, özellikle izlenecek muameleleri yöneten kurallar bakımından söz konusu 
anlaşma veya sözleşmenin ilgili şartlarına uyacaktır. 

Madde 52: — 
Örgüte karşı malî ısorumluluklarını gerekli, tarihten bir yıl sonrasına kadar yerine getiremeyen herhangi 

bir üyenin Genel Kurulu 'bu hükümden kendi arzusu ile sarfınazar etmedikçe kurulda, Konseyde, Deniz Gü
venlik Komitesinde, Hukuk Komitesinde, Deniz Çevresini Koruma Komitesinde oy hakkı olmayacaktır. 

Madde 53. — 
Genel Kurul, Konsey, Deniz Güvenlik Komitesi, Hukuk Komitesi veya Deniz Çevresini Koruma Komi

tesine görev yükleyen herhangi bir Uluslararası anlaşma veya konvansiyonda aksine bir hüküm bulunma
dıkça, bu organlardaki oylamalarda aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. 

a) Herb'ir üye bir oy hakkına sahiptir. 
b) Kararlar mevcut oylamaya katılan üyelerin çoğunluk oyu ile ve üçte iki çoğunluğun gerektiği karar

lar,'mevcudun üçte - iki çoğunluk oyu ile alınacaktır. 
c) Bu sözleşmeye göre, «Mevcut üyeler ve oylamaya katılanlar» m anlamı «Mevcut üyeler ve oylarını 

pozitif veya negatif yönde kullananlardır. Çekimser kalan üyeler, oylarını kullanmıyor» sayılacaktır. 
Madde 59. — 
Birleşmiş Milletler Yasasının 57 nci maddesine göre Deniz çevresi ve navigasyonla ilgili alanda ihtisas 

kuruluşu sıfatıyla Birleşmiş Milletler örgütüne bağlı örgüttür. Yasanın 63 üncü ve Sözleşmenin 25 inci mad
desine 'binaen, Birleşmiş Milletler örgütü ile yapılan anlaşma ile işbirliği yapılimaktadır. 

Madde 62. — 
Konvansiyonda yapılması teklif edilen tadilat metinleri Genel Kurulda mütalaa edilmesinden en az 6 ay 

önce Genel Sekreter tarafından üyelere duyurulacaktır. Tadilat Genel Kurulun 3/2 oy çoğunluğu ile kabul edi
lecektir. Her 'bir tadil, tali üyelerden başka teşkilatın üyelerinin üçte - ikisi tarafından kabul edilmesinden 
on ilki ay sonra tüm üyeler için yürürlüğe girecektir. Eğer bu on iki aylık sürenin ilk altmış günü içinde bir 
üye böyle bir tadil yüzlünden örgütten çekildiğine dair bir bildirimde bulunursa, çekilme, konvansiyonun 58 
inci ma'ddes'ine rağmen, anılan tadil yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

Bu fıkrada yalnızca para biriminde değişiklik yapılarak EMA (Avrupa Para Birimi) yerine SDR (özel 
Çekim Hakkı) konulmuştur. 

Bilindiği gibi, Uluslararası Parasal Kuruluşların kararları çerçevesinde Türkiye EMA Para Birlimi yerine 
SDR Para Birimini kullanmayı kabul etmiş olup, Maliye Bakanlığı Protokoldeki bu değişiklikler için olum
lu görüş vermiş bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 263) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 264 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil Hava Ulaştırma Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komis

yonları Raporları (1 /475) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 16.4.1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 18/101 -1708/03156 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ana Bakanlar Kurulunca 6.4.1984 tarihinde kararlaştı
rılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğim* arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere uluslararası sivil havacılık alanında ticarî hakların düzenlenmesi devletlerarasında ikili anlaş
malar yoluyla olmaktadır. Türkiye de ülkemizin coğrafî durumunu ve uluslararası hava servislerinin ülkemizden 
geçmesinin sağlayacağı çıkarları göz önünde tutarak ve aynı zamanda millî sivil havacılığımızı teşvik ve ge
liştirmek amacıyla bugüne kadar pek çok ülkeyle bu tip anlaşmalar imzalanmıştır. Türkiye'nin yaptığı tüm 
hava ulaştırma anlaşmaları, esas itibariyle çerçeve anlaşması niteliğinde olup, karşılıklılık esasına dayanmak
tadır. 

Türkiye ile Arnavutluk arasında gelişmekte olan ilişkilere katkıda bulunmak gayesiyle imzalanan bu Anlaşma, 
hava trafiği ile ilgili millî kanun ve nizamlara uyulmak şartı ile iki ülke arasında hava seferlerinin yapılmasını 
öngörmektedir. 

Bu Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki işbirliğinin daha ileri bir düzeye 
getirilmesini sağlamak bakımından faydalı bulunmaktadır. 

Anlaşma, onaylanmasının uygun bulunması zımnında Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunulur. 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/475 
Karar No. : 11 

14.2.1985 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı»; Dışişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının temsilcilerinin de iştirakiyle 14.2.1985 günlü 
toplantıda, incelenip görüşüldü. 

Bilindiği üzere Türkiye ile Arnavutluk arasında gelişmekte olan ilişkilere katkıda bulunmak gayesiyle ha
zırlanan bu anlaşmada; hava trafiği ile ilgili millî kanun ve nizamlara uyulmak şartı ile iki ülke arasında 
hava seferlerinin yapılması ve ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki işbirliğinin sağlanmasının temini 
bakımından fayda mülahaza edilmektedir. 

Bu nedenle, Tasarının tümü Komisyonumuzca uygun bulunarak kabul edilmıiş ve maddelerin müzakeresi
ne geçilmiştir! 

Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarınm 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştıir. 
Tasarının havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 

sunulur. . 

Başkan 
İbrahim özdemir 

İstanbul 

Kâtip 
Ayhan Uysal 
Çanakkale 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Münir Sevinç 

Eskişehir 

Üye 
Arife Necla Tekinel 

istanbul 
(İmzada bulunamadı) 

• 

Başkanvekili 
Yasar Albayrak 

istanbul 

Üye 
Mehmet Erdal Durukan 

Adana 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Süleyman Koyuncugil 

Gaziantep 

Üye 
Mehmet Üner 

Kayseri 

Üye 
Mümtaz özkök 

Sakarya 
(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Recep Kaya 

Bilecik 

Üye 
Osman Esgin Tipi 

Aydın 

Üye 
Bedrettin Doğancan Akyürek 

istanbul 

Üye 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/475 15 . 3 . 1985 
* 

Karar No. : 20 
TÜRKIÎYB ÖÜYÜK MİLLET 'MECLİSİBAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 
6.3.1985 tarihli 16 ncı Birleşiminde Dışişleri ye Ulaştırma bakanlıkları . temşilcMerinin de iştirakiyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, uluslararası sivil havacılık alanında ticarî halkların düzen-
lemmıesi devletler arasında ikili anlaşmalar yoluyla olmakladır, 

Ülkemiz millî sivil havacılığımızın teşviki ve geliştirilmesi maksadıyla bugüne kadar pek çok ülke-ile bu 
tip anlaşmalar imzallamış 'bulunmaktadır. Bütün hava Ulaştırma anlaşmaları esas itibariyle çerçeve anlaşması 
niteliğinde olup karşılıklılık esasına dayanmaktadır/ 

Ancak, Arnavutluk tarafının hali hazırda uluslararası hava seferleri icra etmeğe yeterli bir hava yolu 
bulunmayışı, bu konuda gerekli girişimin millî kuruluşumuz olan Türk Hava Yollarına terettüp edeceği 
anlaşılimaktadHV 

Memleketimizle Arnavutluk 'arasındaki tarihten gelen güçlü doslüuk ve kardeşlik bağlarını, geleneksel kar
şılıklı saygı ve dayanışmayı dikkate alan Komisyonumuz, Türk Hava Yollarının Balkan ülkeleri içinde Bul
garistan, Yunanistan ve Yugoslavya'ya düzenli seferleri bulunduğunu dikkate alarak döslt Arnavütluk'a dü
zenli hava seferlerinin 'başlatılmasını temenniye şayan (görmüştür. 

13 Şubat 1984 tarihimde Tiran'da imzalanan bu anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve tu
rizm alanlarındaki işbirliğinin daha ileri bir düzeye getirilmesini sağlamak açışımdan da faydalı bulunmak
tadır. 

Bu vesile ile memleketimizin coğrafî konumu ve uluslararası hava servislerinin ülkemizi yakın ve Orta
doğu'da merkez haline getirmeleri imkânları üzerinde ehemmiyetle durulmasını, bu hususta geçmişteki bazı 
teşebbüsleri hatırlayarak, temenniye şayan görüyoruz. % 

Komisyonumuz tasarının tümünü prensip olarak kabul ettikten sonra maddelerin müzakeresine geçmiştir. 
Tasarının, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca uygun göıtülerek ayiıen kabul edilmiştir^ 
Genel 'Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 
Kâtip 

Hasan Adnan Tutkun 
Amasya1 

Üye 
Faik Tarımcıoğlu 

Üye 
Ahmet Memduh Yaşa 

İstanbul 
Üye 

Hacı Turan öztiirk 
Nevşehir 

Başkanıvekili 
Mehmet Timur Çınar 

Manisa 
Üye 

Neriman Elgin 
Ankara 

Üye • 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Bursa 

Üye 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 
Üye 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Üye 
Cahit Karakaş 

Zonguldak 

Sözcü 
Bülent Akarcalı 

istanbul 
Üye 

Oğan Soysal 
Ankara' 

Üye 
Sabit Batumlu 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya 
Üye 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 
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HÜKÜMETİN TEKİİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının-Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 13 Şubat 1984 tarihinde Tirana'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arna
vutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K< Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

içişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V, Dinçerîer 

Ulaştırma Bakam 
Vr Atasoy 

Sanayi ve Ticaret 'Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M, N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
C. Büyükbaş 

6 . 4 . 1984 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z* YavuztüfJc 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM 
KOMlSYONUlSrUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İte Artıavuthık Sos
yalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci Maddesi Komis
yonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü Maddesi Komis
yonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
. • •. - METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sos
yalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURÎYETİ HÜKÜMETİ İLE ARNAVUTLUK SOSYALİST HALK CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA SİVİL HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Tükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti ki bundan böyle 
Akit Taraflar olarak anılacaktır, kendi ülkeleri arasında ve ötesinde sivil hava ulaştırmasını te îs etmek ama-
cryla aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır : 

[MADDE I 

TANIMLAR 
Bu Anlaşmada : 

al ^Havacılık makamları» terimi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bakımından Ulaştırma Bakanlığı, Ar
navutluk Sosyalist Halik Cumhuriyeti Hü'kümeti bakımından Ulaştırma Bakanlığı veya, her ikıi taraf için, 
sözü geçen makamlar tarafından fiilen yapılan görev feri yerine getirmeye usule uygun olarak yetkili kılınmış 
kuruluş anlamını taşır. 

b) «Taiyin edilen havayolu işletmesi» terimi bu Anlaşmanın 3 üncü maddesi uyarınca tayin edilen ve yet
kilendirilen 'bir uluslararası hava hizmetini icra eden bir havayolu şirketi veya işletmesi anlamını taşır. 

c) «Trafik» terimi, yolcu, bagaj, yük ve posta anlamını taşır. 
d) «Ülke» terimi,_ her bir Âkit Tarafın devlet sınırları içinde bulunan ve egemenlikleri altında olan kara, 

iç sular ve karasuları ile bunların üzerindeki hava sahası anlamını taşır, 

'MADDE 2 
TRAFİK HAKLARI 

L Âkit Taraflardan herbiri, düğer Âkit Tarafa, bu Anlaşmanın Ek - Finde belirtilen hatlarda hava ser
visleri tesis etmek ve istetmek amacıyla bu Anlaşmada öngörülen hakları tanır. Bu servislere ve hatlara bun
dan böyle sırasıyla «üzerinde anlaşmaya varılan servisler» ve «belirlenen hatlar» denilecektir. 

2. Âkit Taraflardan herbiri tarafından tayin edilen havayolu işletmesine aşağıdaki haklar verilecektir : 
a) Bu Anlaşmada ve eklerinde öngörülen şartlara uygun olarak üzerinde anlaşmaya varılan hava servis

lerinin ifası sırasında, diğer Âkit Tarafın ülkesi içinde trafik almak ve bırakmak, 
b) 'Mecburî iniş durumunda diğer Âkit Taraf ülkesinde duraklama yapmak. Bu gibi durumlarda müsaade, 

diğer Âküt Tarafın yetkili organlarınca verilecektkj! 
3* 'Bu Anlaşmanın hükümleri çerçevesinde, Âkit Tarafların herbiri tarafından tayin olunan havayolu iş

letmesi, ücretli veya ücretsiz, diğer Âkit Tarafın ülkesi içinde başlangıç ve varış noktası o ülkede bulunan bir 
ndkifcadan diğer bir noktaya trafik taşımak hakkına sahip değildir. 

MADDE 3 

HAVA SERVİSLERİ İÇİN YETKİLENDİRME, GERİ ALMA VE GEÇİCİ OLARAK DURDURMA 

1. Âkit Taraflardan herbiri, belirlenen haltlar üzerinde mutabık kalınan hava servislerinin işletilmesi 
maksadıyla tayin ettiği havayolu işletmesini yazılı olarak diğer Âkit Tarafa bldkecektir.-

Hava servislerinin işletilmesi ve bu Arılaşmanın I inci ekinde belirlenen hava haltlarının kullanılmasına 
ilişkin meseleler, Âkit Taraflarca taiyin olunan havayolu işletmeleri arasında özel bir anlaşma ile çözümlene
cektir. 

2+ Âkit Tarafların herbirinin tayin ettiği havayolu işletmesi, mutabık 'kalınan hava servislerinin iyi bir 
şekilde yüYüfcülmesi için gerekli yardımcı görevlerin ifası amacıyla diğer Âkit Tarafın üllkesinde bir temsilcilik 
bürosu açma hakkına sahip olacaktır. Bu bürolarda çalıştırılacak personel sayısı, Âkit Tarafların yetkili or
ganları arasında bir anlaşma ile belirlenecektir. 

3. Âkit Taraflardan herbirinin havacılık makamları, diğer Âkit Tarafın tayin ettiği havayolu işletmesinden, 
bu miakamların uluslararası haya servislerinin icrasında normal olarak uyguladıkları kanun ve nizamlarda gös
terilen şartların yerine (getirilmesini isteyebilirler. 
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4. Âkit Taraflardan herbiri, mutabık kalınan hava servislerinin işletilmesi için müsaade verecektir. Fakat, 
aynı zamanda, aşağıda belirtilen durumlarda, verilen müsaadeyi geri almak veya diğer Âkit Tarafın tayin 
ettiği havayolu işletmesinin bu Anlaşma'da belirtilen haklan kullanmasını geçici olarak durdurmak veya bu hak
ların kullanılmasında gerekli olabilecek şartları koymak 'hakkına sahiptir. 

a) Tayin olunan havayolu işletmesinin mülkiyetinin veya fiilî konrolünün, bu işletmeyi tayin eden Âkit 
Tarafa veya Onun vatandaşlarına ait olduğuna kanaat getirmediği takdirde. 

b) Tayin olunan havayolu işletmesinin, kendisine 'bu hakları veren 'diğer Âkit Tarafın kanun ve nizam
larına uymadığı hallerde. 

c) Tayin olunan havayolu İşletmesinin, her ne şekilde olursa olsun, bu Anlaşma ve Eklerinde öngörülen 
şartlara riayet etmediği takdirde. 

MADDE 4 

KANUN VE NİZAMLARA UYULMASI 

1. Her Âkit Tarafın, uluslararası uçuşlarla iştigal eden uçakların ülkesine kabulü, girişi, duraklama yap
ması ve ayrılması ile bu uçakların o ülke içinde uçması ve duraklama yapmasına ilişkin kanun ve nizam
ları, diğer Âkit Tarafın tayin edilen uçakları için de uygulanacaktır. 

2. Her Âkit Tarafın, yolcuların, mürettebatın, yük ve postanın giriş, kalış ve ayrılması ile, giriş, çıkış, 
gümrük ve karantina formalitelerine ilişkin kanun ve nizamları, o Âkit Tarafın ülkesinde bulunulduğu süre
ce, Diğer Âkit Tarafın tayin olunan havayolu işletmesinin uçağınca taşınan yolculara, mürettebata, bagaj
lara, yük ve postaya da uygulanacaktır. 

MADDE 5 

GÜMRÜK VERGİLERİNDEN VE DtĞER HARÇ VE VERGİLERDEN MUAFİYET 

1. Akif Taraflardan herbirinin tayin edilen havayolu işletmeleri tarafından uluslararası servislerde işle
tilen uçaklar ve !bu uçaklarda bulunan mutat donatım, akaryakıt ve yağlama yağları ve uçak kumanyası da 
(yiyecek, içecek ve tütün dahil), öteki Âkit Taraf ülkesine varışta, tekrar yurt dışına çıkarılıncaya kadar uçak
ta kalmak veya öteki Âkit Taraf ülkesi üzerindeki uçuşun bir kısmında kullanılmak kaydıyla, bütün gümrük 
vergileri, muayene ücretleri ve diğer harç ve vergilerden muaf tutulacaktır. 

2. Aşağıdakiler de, yapılan hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin dışında, aynı resim ve vergilerden 
bağışık olacaktır : 

a) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, o Âkit Taraf makamlarınca saptanan ölçüler içinde kalmak ve 
öteki Âkit Tarafın uluslararası bir servis yapan uçağında kullanılmak üzere, uçağa alınan kumanya; 

b) Âkit Taraflardan birinin ülkesine, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesince, uluslara
rası servisler'de kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parçalar; 

c) Uçuşun, uçağa alındığı Âkit Tarafın ülkesi üzerinde yapılan bölümünde kullanılacak bile olsa, öteki 
Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmelerince uluslararası servislerde işletilen uçakların ikmâline ayrılmış 
olan akaryakıt ve yağlama yağları. 

Yukarıda (a), (b) ve (c) paragraflarırida sözü edilen maddelerin gümrük denetim veya gözetimi altında tu
tulması zorunlu kalınabilir'. 

MADDE 6 

UÇAĞA ALINAN DONATIMIN VE İKMÂL MADDELERİNİN DEPOLANMASI 

Âkit Taraflardan herbirinin uçaklarına alınan malzeme ve ikmal maddeleri ile mutat havacılık donatımı, 
öteki Âkit Taraf ülkesinde, ancak o ülkenin gümrük makamlarının izni ile boşaîtılabil'ir. Bu durumda, bun
lar tekrar ülke dışına çıkarılıncaya kadar veya gümrük nizamları uyarınca başka bir şekilde elden çıkarılın
caya kadar, anılan makamların gözetimi altında tutulabilir. 

# 
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MADDE 7 
DİREKT TRANSİT TRAFİĞİ 

Âkit Taraflardan herbirinin ülkesinden transit geçen yolcular ilgili ülkenin kurallarına uygun olarak kont-
rola tabi olacaklardır. Doğrudan doğruya transit geçen bagaj ve yük, gümrük vergileri ve diğer benzer vergi 
ve resimlerden bağışık olacaklardır. 

MADDE 8 
MALÎ HÜKÜMLER 

1. Âkit Taraflardan herbirinin ülkesindeki havaalanlarının, havacılıkla ilgili tesislerin ve teknik donatımın 
kullanımı için tatbik olunan ödemeler ve diğer vergiler, 'herbir Âkit Tarafın kanun ve nizamları mucibince be
lirlenmiş ücretler ve ilgili tarifelere uygun olarak tespit olunacaktır. 

2. Tayin edilen herbir havayolu tarafından kazanılan net gelirler (şöyle ki; hayaaracının iniş ve kalkışı, 
yakıt ikmâli, yük veya postanın kaybı veya hasarından dolayı tazminat, temsil komisyonu, v.s. gibi yapılan 
masrafların düşülmesinden sonra kalan gelir) ödemenin yapıldığı ülkenin kambiyo bakımından yürürlükte bu
lunan nizamları uyarınca ait oldukları tayin edilen havayolu işletmesine transfer edileceklerdir. 

3. Transferler her halükârda ve konvertibl döviz ile yapılacaktır. Âkit Taraflar arasında 'bir ödeme an
laşması varsa, ödemeler bu anlaşma hükümlerine göre yapılacaktır. 

MADDE 9 
ÜCRET TARİFELERİNİN SAPTANMASI 

1. Üzerinde anlaşılan her hava servisi için; serVisin işletilmesinin maliyeti, makul kâr, herbir hava servisi
nin özellikleri ve üzerinde anlaşılan hatların tamamı veya bir kısmında işletmede bulunan diğer hava taşıyıcı
larının tarifeleri gibi bütün ilgili etkenler göz önüne alınarak, iki Âkit Tarafın tayin edilen 'havayolu işletme
leri arasında doğrudan anlaşma yoluyla -makul düzeyde ücret tarifeleri saptanacaktır. Uluslararası uygulamada 
ta'tibi'k olunan ücret tarifelerinin saptanması usulü mümkün olduğunda dikkate alınacaktır. 

2. Böylece üzerinde anlaşmaya varılan ücret tarifeleri, yürürlüğe giriş için önerilen tarihten en az otuz 
(30) 'gün önce Âkit Tarafların 'havacılık makamlarının onayına sunulacak, ancak, özel durumlarda Âkit Ta
rafların havacılık makamlarının anlaşmaları şartıyla bu süre kısaltılabilecektir. 

3. Tayin edilen havayolu işletmeleri aralarında anlaşmaya varamazlar veya, Âkit Tarafların havacılık 
makamları tayin edilen havayolu işletmelerince üzerinde anlaşılan ücret tarifelerinden tatmin olmazlarsa, her iki 
Âkit Taraf havacılık makamları ücret tarifesini müştereken anlaşarak saptamaya çalışacaklardır. 

4. Havacılık makamları bu maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkraları^ uyarınca kendilerine sunulan ücret ta
rifeleri üzerinde anlaşmaya varamazlarsa, anlaşmazlık bu anlaşmanın 15 inci maddesi uyarınca çözümlene
cektir. 

MADDE 10 
SERTİFİKA ¥E BELGELER 

1, Âkit Tarafların üzerinde anlaşılan !hava servislerinin icrasında kullanılan her uçağı, kendi milliyet ve 
tescil işaretlerini haiz olacak ve aşağıdaki dokümanları taşıyacaktır : 

a) Tescil sertifikası, 
'b) Uçuşa elverişlilik sertifikası, 
c) Havaaracının radyo teçhizatı için ruhsat, 
d) Mürettebat için geçerli lisanslar ve yeterlilik 'belgeleri, 
e) Sigorta belgeleri 
f) Her Âkit Tarafın kanun ve nizamlarınca öngörülen diğer belgeler ki bunlardan diğer Âkit Taraf za

manında haberdar edilecektir. 
2. Akif Taraflardan herbirince sadece kendi vatandaşları için tanzim olunan uçuşa, elverişlilik, yeterlilik 

sertifikaları veya lisanslar diğer Âkit Tarafça geçerlilik süreleri içinde tanınacaktır. 
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MADDE 11 
KAZALAR 

1. Âkit Tarafın uçağının diğer Âkit Tarafın ülkesinde kazası halinde, kazanın vukua geldiği ülke tara
fının havacılık makamları şu girişimlerde bulunur : 

a) Kurtarma ve tahkikat için derhal harekete geçmek. 
b) Yolcu ve mürettebata gerekli bütün yardımı sağlamak. 
c) Kazanın oluşu hakkında ki şartlardan ve teferruatlardan diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarını 

gecikmeden haberdar etmek. 
d) Bagaj, yük ve posta dahil, uçak ve donatımı emniyeti için gerekli bütün lüzumlu tedbirleri almak. 
e) Kaza hakkında soruşturmayı yürütmek. 
f) Diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarının temsilcilerine, uçağın ait olduğu havayolu işletmesinin tem

silcilerine, aynı zamanda uçağın yapjmcılanna, müşahit olarak soruşturmalara katılmalarını sağlama imkânını 
vererek bütün kolaylıkları sağlamak. 

g) Daha sonraki soruşturmalar için gereği kalmadığında uçağı içindeki yükü ile beraber serbest bırakmak. 
h) Diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarını soruşturmaların sonuçlan hakkında haberdar etmek, soruş

turmalarla ilgili olarak bütün belgelerden birer kopya göndermek. 
2. Kazaya konu olan uçağın mürettebat üyeleri ve uçağın ait olduğu tayin olunan havayolu işletmesi, 

kazanın cereyan ettiği diğer Âkit Tarafın ülkesinde uygulanan bütün kanun ve nizamlara, özellikle soruştur
mayı yürütenlere bilgilerin verilmesi hususuna riayet edeceklerdir. 

MADDE 12 
İSTİŞARE 

Âkit Tarafların havacılık makamları lüzumlu gördüklerinde, bu Anlaşmada tespit edilen esasların tatmin
kâr bir şekilde uygulanmakta olduğundan emin olmak için zaman zaman birbirleriyle istişare edeceklerdir. 

MADDE 13 
DEĞİŞİKLİKLER 

1. Âkit Taraflardan biri bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün değiştirilmesini lüzumlu gördüğü tak
dirde, diğer Âkit Tarafla istişarede bulunmayı talep edebilir. Bu anlaşmadaki bütün değişiklikler, her iki Âkit 
Tarafın birbirlerine, uluslararası anlaşmaların tadilatının yürürlüğe girmesi ile ilgili yasal formalitelerin kendi
leri tarafından tamamlandığını haber verdikleri tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

2. Bu Anlaşmanın ekleri, her iki Âkit Tarafın havacılık makamları arasında doğrudan anlaşma ile de
ğiştirilebilir. Bu şekilde yapılacak her değişiklik diplomatik nota teatisi ile teyid edildiğinde yürürlüğe gire
cektir. 

3. Bu Anlaşmanın ve ilişikteki ek hükümlerinin değişikliği için, Âkit Taraflar veya Havacılık Makamları 
arasındaki istişareler, talebin alındığı tarihten itibaren 60 günlük bir süre içinde başlıyacaktır. 

MADDE 14 
HABERLEŞME VE SEYRÜSEFER 

Belirlenen hatlarda sefer icra etmekte olan uçakların güvenliği için, Âkit Taraflar gerekli tüm haberleşme 
ve seyrüsefer imkânlarını diğerinin hizmetine sunacaktır. 

MADDE 15 
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Bu Anlaşma ve ilişikteki eklerinin tefsir ve tatbiki ile ilgili anlaşmazlıklar her iki Âkiıt Tarafın havacılık 
malkamiarı arasında müzakerelerle halledilecdktir. Şayet iligili makamlar anlaşmaya varamazlarsa, anlaşmazdık 
diplomatik yoldan çözürnilenecdktir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi * (S. Sayısı : 264) 
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MADDE 16 
SONA ERME -

Âıkit Taraflardan herbiri, bu anlaşmaya son vermek niyetimi her zaman diğer Âkit Tarafa bildirebilir. Bu 
durumda, son verme bildirimi sürenin bitiminden evvel müşterök bir anlaşmaya varılarak geri alınmadığı tak
dirde, Anlaşima, bidiriimin diğer Âkit Tarafça alındığı tarihten 12 ay soinra sona erecektir. 

MADDE 17 
BAŞLİKLAR 

Her maddenin üzerinde bulunan madde başlıkları, bu Anlaşmaya. sadece başvurma kolaylığı sağlamak 
amacıyla konıüttıuşıfcur ve hiçbir şekilde bu Anlaşmanın kapsamını veya amacını tanımlamaz, sınırlamaz veya 
belirlemez. 

MADDE 18 
YÜRÜRLÜĞE OlRİŞ 

Bu Anlaşma ve onun ayolmaz parçası olan Ekleri, henbir Âkit Tarafın ülkesinde geçerli olan kanunî mev
zuata bağlı olarak, her iki Âkit Tarafın birtbidefini karşulıklı olarak Anlaşmanın onaylandığını haberdar ettik
leri tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 

Tirana'da 1984 yılının Şubat ayının 13 üncü günü, Türkçe, Arnavutça ve İngilizce dillerinde, her üç me
tin de aynı ölçüde geçerli olmak üzere yapı'limıştır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARNAVUTLUK SOSYALİST HALK 
HÜKÜMETİ ADINA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA 

Selçuk N. Toker Llambı Leka 
T. C. Tirana Büyükelçisi Ulaştırma Balkanı Yardımcısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 264) 
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EK - I 

HATLAR 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince tayin edilen havayolu işletmesi her iki istikamette sefer yapma hak
kına sahip olacaktır. 

Türkiye'deki Noktalar - Ara Noktalar - Arnavutluk'taki Nokta ve ötesi 
Anılan noktalar her iki Âkit Tarafın havacılık makamlarının aralarında tesis edeceği özel bir protokol ile 

belirlenecektir. 
2. Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümetince tayin edilen havayolu işletmesi, her iki istika

mette uygun bir zamanda sefer yapma hakkına sahip olacaktır. 
3. Âkit Tarafların hava sahalarına uçakların giriş ve çıkışı, her bir Âkit Tarafın ülkelerinde geçerli olan 

nizamlar itibariyle tasrih edilen hatlar boyunca yapılacaktır. 
4. Her bir Âkit Tarafın uçağı, uçuşun yapılmasından 24 saat evvel ön müsaade istemiş olmak ve ilgili 

müsaadenin verilmiş olması koşuluyla, diğer Âkit Tarafın ülkesinde tarifesiz uçuşlar yapabilirler. 

EK - II 

TARİFELERİN TASDİKİ 

1. Âkit Taraflardan herbirinin tayin edilen havayolu işletmesi, uçuş sayısı ve uçuş günleri ve uçağın ti
pini de ihtiva eden yaz ve kış ayrı olmak üzere dönem tarifesini, tarifelerin yürürlüğe gireceği tarihten en az 
30 (otuz) gün önce diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarına sunacaklardır. Özel durumlarda bu süre anılan 
otoritelerin mutabakatı ile kısalülabilir. 

2. Her bir Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmeleri, uçuş tarifelerinin diğer Âkit Tarafın havacılık 
makamlarına sunulmasından önce aralarında anlaşmayı kolaylaştırmak maksadıyla istişarelerde bulunacak
lardır. 

3. Bu şekilde uçuş tarifelerini alan havacılık makamları bunları tasdik edecekler veya değişiklik önere
ceklerdir. Her halükârda tayin edilen havayolu işletmesi, tarifeler ilgili havacılık makamlarınca onaylanma-. 
dan seferlere başlamayacaktır. " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 264) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 265 
Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi ile Ekinin 
ve Konferans Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 

ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1 /540) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 5.7.1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101 - 1740/04619 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.6.1984 tarihinde kararlaş

tırılan «Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi ile Ekinin ve Konferans Kararlarının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

GEREKÇE 
Hükümetlerarası Istişarî Denizcilik Teşkilatı (İMCO) Genel Kurulu 17 Kasım 1977 tarihinde almış olduğu 

A.406 (x) sayılı karar ile, dünya denizlerinde arama ve kurtarma hizmetlerinin ahenkli bir biçimde ve 
uluslararası işbirliği ile gerçekleştirilmesi amacıyla bir «Denizde Arama Kurtarma Sözleşmesinin kabul edil
mesi için, uluslararası bir Konferans toplanmasını öngörmüştür. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin daveti üzerine bu Konferans aralarında Türkiye'nin de bulun
duğu 51 devletin iştirakiyle 9 - 27 Nisan 1979 tarihleri arasında Hamburg'da toplanmıştır. Konferans sonucun
da «Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi» (SAR 1979) kabul edilmiştir. Buna müteakip 
Sözleşme 1 Kasım 1979 ila 31 Ekim 1980 tarihleri arasında Londra'da Uluslararası Denizcilik örgütü (1MO, 
o zamanki adıyla İMCO) merkezinde devletlerin imzasına açılmıştır. Türkiye 24 Ekim 1980 tarihinde onay kaydı 
saklı kalmak şartı ile Sözleşmeyi imzalamıştır. 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (ÎMO eskıi adıyla ÎMCO) bünyesinde hazırlanarak imzaya açılan bu Sözleşme
nin amacı dünya denizlerindelehlike içinde bulunan kişilere yardım, çeşitli bölgelerdeki arama ve kurtarma ör
gütleri ile denizde arama ve kurtarma çalışmalarına katılanlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması
dır. 

Bu amacı gerçekleştirmek üzere Sözleşmeye taraf olan Devletler özellikle sahilleri bulunan denizlerde ve 
Sözleşmede öngörüldüğü şekliyle uluslararası sularda arama ve kurtarma hizmetlerini yerine getirmek üzere ge
rekli tedbirleri almayı ve diğer ilgili devletlerle sürekli bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde bulunmayı taah
hüt etmektedirler. 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz için, diğer denizcilik faaliyetlerinin yanısıra, arama ve kurtarma 
faaliyetlerinin de büyük önem taşıdığı bir gerçektir, özellikle bu hizmetlerin çevre denizlerimizde kendi imkânla
rımızla söz konusu Sözleşmenin öngördüğü şekilde uluslararası düzeyde yapılması, ülkemizin bu denizler üzerin
deki hak ve menfaatlerinin korunması ile bu denizlerin kontrolü açısından da önem arz etmektedir. 

Bu nedenlerle, Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesinin (SAR, 1979) onaylanmasının ülkemiz 
menfaatleri açısından yararlı olacağı mütalaa edilmektedir. 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

' Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/540 
Karar No. : 12 

14.2.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığımızca Komisyonumuza havale edilen «Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi ile 
Ekinin ve Konferans Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Dışişleri ve 
Ulaştırma bakanlıklarının temsilcilerinin de iştirakiyle 14.2.1985 günlü toplantıda incelenip görüşüldü. 

Bilindiği üzere; Uluslararası Denizcilik örgütü bünyesinde hazırlanan bu Sözleşmenin amacı, dünya deniz
lerinde tehlike içinde bulunan kişilere yardım, çeşitli böl gelerdeki arama ve kurtarma çalışmalarına katılanlar 
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır. 

Denizlerle çevrili ülkemiz için denizcilik faaliyetlerinin yanısıra, arama ve kurtarma hizmetlerinin de büyük 
önem taşıdığı, özellikle bu faaliyetlerin çevre denizlerimizde kendi imkânlarımızla söz konusu sözleşmenin ön
gördüğü şekilde uluslararası düzeyde yapılarak ülkemizin bu denizler üzerindeki hak ve menfaatlerinin korun
ması açısından önem arz etmektedir. 

Bu nedenle, Tasarının tümü Komisyonumuzca uygun bulunarak kabul edilmiş ve maddelerin müzakeresi
ne geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdî buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu

lur. 

Başkan 
İbrahim özdemir 

İstanbul 

Kâtip 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Münir Sevinç 

Eskişehir 

Üye 
Arife Necla Tekinel 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Başkanvekili 
Yasar Albayrak 

İstanbul 

Üye 
v Mehmet Erdal Durukan 

Adana 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Süleyman Koyuncugil 

Gaziantep 

Üye 
Mehmet Üner 

Kayseri 

Üye 
Mümtaz özkök 

Sakarya 
(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Recep Kaya 

Bilecik 

Üye 
Osman Esgin Tipi 

Aydın 

Üye 
Bedrettin Doğancan Akyürek 

İstanbul 

Üye 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 15 .3 * 1985 

Esas No. : 1/540 
Karar No. : 21 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
«Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi ile Ekü'nin ve Konferans Kararlarının Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 6.3.1985 tarihli 16 ncı Birleşiminde Dış
işleri ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinlden de anlaşılacağı üzere, Hükülmetlbrarasi; Istişari Denizcilik Teşkilatı (IMCO) Ge
nel Kurulunun 17 Kasam 1977'de almış olduğu A.406 (X) sayıl* kararıyla, dülnya denizlerinde arama ve kur
tarana hüzmetlerinin ahenkli bir biçimde ve uluslararası işbirliği ile gerçekleştirilmesi amacıyla (bir «Denizde 
Arama, Kurtarma Sözlöşmesi»nin kabulü için, uluslararası bir konferans toplanması öngörülmüştür. Bu kon
ferans, Federal AÜmianya Cumhuriyeti Hükümetinin daveti üzerine, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 
51 devletini iştirakiyle Hamburg'da, 9 - 27 Nisan 1979 üarihlerii arasında yapılmış öhıp «Denizde Arama ve 
Kurtarma Uluslararası (Sözleşmesi» «SAR 1979) kabul edilmiştir. 

Uluslararası Denizcilik örgütü (IMO eski adıyla IMCO) bünyesinde 'hazırlanarak imzaya açılan bu söz
leşmenin amacı, dünya denizlerinde tehlike içinde bulunan kişilere yardım, çeşM bölgelerdeki arama ve 
kurtarma örgütleri ile denizde arama ve kurtarma çalınmalarına katılanlar arasında işbirliği ve koordinas
yonum sağlanmasıdır. 

Bu amacı gerçekleştirmek üzere sözleşmeye taraf olan devletler özellilkfe sahMlerİ bulunan denizlerde hiz
met ifası için ıgerekii IJetilbkferi almayı ve ilgili diğer devletlerle süreklli bir işbirliği ve koordinasyon içinde 
bulunmayı! taahhüt etmektedirler. 

Üç tarafı denizlerle çevriili ülkemiz içitı çok önem taşıyan söz konusu sözleşmenin öngördüğü şekilde 
uluıslararia'sı düzeyde yapılması, ülkemizin bu denizler üzerindeki hak ve menfaatlerinin korunması ile deniz
lerin kontrolü ımlümkün olabilecektir* 

Bu nedbnle Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesinin (SAR 1979) onaylanmasının ülkemiz 
menfaatleri açışımdan yararlıı olacağı mütalaa edlmekfedir. 

Tasarının tümünü prensip olarak kabul eden Komisyonumuz bilanara, maddelerin müzakeresine geçmiştir. 
Tasarının il, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurula arz edilmek üzere Yüce Başkanlığa saygı ile sunulun 

Başkan 
Prof. Fethi Çelikbas 

Burdur 
Kâtip 

Hasan Adnan Tutkun 
Amasya 

Üye 
Faik Tarımcıoğlu 

Bitlis 

Üye 
Prof. Dr. Ahmet Memduh Yasa 

İstanbul 
Üye 

Hacı Turan Öztürk 
Nevşehir 

Başkanvekiüi 
Mehmet Timur Çınar 

Manisa 
Üye 

Neriman Elgin 
Ankara 

Üye 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Bursa 

Üye 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 
Üye 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Üye 
Dr. Cahit Karakas 

Zonguldak 

Sözcü 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Üye 

Oğan Soysal 
Ankara 

Üye 
Sabit Batumlu 

İstanbul 
imzada bulunamadı 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya 
Üye 

Dr. Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi ite Ekinin ve Konferans Kararlarının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetlerarası îstişari DenizoİHk Teşkilatı bünyesinde hazırlanarak Hamburg şehrinde 
yapılan Konferans sonucunda 27 Nisan 1979 tarihinde kabu! edilip, 1 Kasım 1979 tarihinden itibaren Lond
ra'da imzaya açılan ve Türkiye tarafından 24 Ekim 1980 tarihinde imzalanan «Densizde Arama ve Kurtarma 
Uluslararası Sözleşmesi» ile Ekinin ve Konferansta kaibul edien sekiz kararın onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Korulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
t. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

27 . 6 . 1984 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam V. 
S. İV. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Af. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Adalet Bakam 
Af. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halefoğlu 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Af. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Af. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af. Af. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 
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BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Denizde Arama ve Kıutarma Uluslararası Söztesmesi 
İle Ekimin ve Konferans Kararlarının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilkniştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi 
İle Ekinin ve Konferans Karartanımı Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis-
_yonumuzca aynen kabul edinmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 noi maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 
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DENİZDE ARAMA VE KURTARMA ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ, 1979 

İşbu Sözleşmeye Taraf Olanlar : 
Denizde tehlike içindeki kişilere yardımda bulunmaya ve her sahidar Devlet tarafından kıyı gözetleme, 

arama ve kurtarana hizmetleri içlin yeterli ve etkili düzenlemeler tesisine birçok sözleşmede büyük önem 
verildiğini DİKKATE ALARAK; 

Denizde ve deniiz üstünde güvenlik konusunda bazı hükümetîerarası kuruluşların aralarındaki faaliyetlerin 
koordine edilmesinin arzu edilir olduğunu kabul eden 1960, Denizde Can Güvenliği Uluslararası Konferan
sında alınan 40 sayılı tavsiye kararını İNCELEMltŞ OLARAK; 

Denizde tehlike içinde bulunan kişilerin kurtarılması için deniz trafiği gereklerine cevap veren bir denizde 
arama ve kurtarma uluslararası planı yapmak suretiyle bu faaliyetleri geliştirmeyi ve desteklemeyi ARZU 
EDEREK; 

Dünyadaki arama ve kurtarma örgütleri ve denizde tarama ve kurtarma çalışmalarına katılanlar arasında
ki işbirliğini geliştirmeyi İSTEYEREK; 

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI KARARLAŞTIRMIŞLARDIR : 

MADDE — I 
(Sözleşmeden Doğan Genel 'Yükümlülükler 

Taraflar, işbu Sözleşmeye ve (Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek'ine tam yürürlük kazandırmak 
için gerekli dlan tüm yasal veya diğer uygun tedbirleri al mayı üstlenirler. Aksine açık' bir hüküm bulunma
dıkça, Sözleşmeye yapılan bir atıf, aynı zamanda bunun Ek'ine de bir atıf teşkil eder. 

MADDE — II 
Diğer Andliaşmalar ve Yorum 

1. îşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü ne, ıBirleşmıiş Milletler Genel Kurulunun 2750 <XXV) sayılı kararı 
uyarınca toplanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansınım Deniiz Hukukunu kodifiye etmesine ve 
geliştirmesine ve ne de, herhangi bir Devletlin Deniz Hukukuna ilişkin halihazırdaki ve gelecekteki talep ve 
hukukî görüşleri ile sahildar Devletin ve bayrak devletinin yetkisinin mahiyet ve kapsamına halel getirmeye
cektir. 

2. Sözleşmenin hiçbir hükmü gemilerin, diğer uluslararası Sözleşmelerde belirlenen yükümlülükleırine 
ve haklarına halel getirecek şekilde yorumlanmayaoaktır. 

MADDE — III 
Değişiklikler 

1. (Sözleşme aşağıdaki 2 ve 3 üncü paragraflarda belirtilen usullerden biri veya diğeri ile değiştirilebilir. 
2. Hükümetîerarası İsitişari Denizcilik Teşkilatında (bundan böyle «Teşkilat» olanak anılacaktır) incelen

dikten sonra yapılacak değişiklik : 
a) Bir tarafın önerdiği ve Teşkilat Genel' Sekreterine l(bundan böyle «Gendi Sekreter» olarak anılacak

tır) gönderilen herhangi bir değişiklik veya Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 12 sayılı Ek'ine teka
bül eden bir hükümdeki değişiklik nedeniyle Genel' Sekreter tarafından gerekli görülen her değişiklik, Teşkila
tın Deniz Güvenlik Komitesinde incelenmeden en az altı ay önce Teşkilatın bütün üyelerine ve bütün taraf
lara gönderilir. 

b) Teşkilat üyesi olsun veya olmasın Taraflar, değişikliklerin incelenmesi ve kabulü içlin Deniz Güvenlik 
Komitesinin yapacağı görüşmelere katılmaya yetkili olacaklardır. 

e) Değişikliğin kabulü sırasında taraflardan en az üçte birinin mevcut olması şartı ile, değişiklikler Deniz 
Güvenlik Komitesinde hazır bulunan ve oy veren tarafların üçte iki çoğunluğunca kabul edilecektir. 

d) (c) bendine uygun olarak kabul edilen değişiklikler, Genel Sekreter tarafından, kabul için bütün ta
raflara İletilecektir. 
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e), iHir maddede veya Bk'dn 2.1.4, 2.1.5, 2.H.7, 2.1.10, 3.1.2 veya 3.1.3 paragraflarında yapılacak bir de
ğişiklik, Gend Sekreterin tarafların üçte içişinden bir kabul bdgesi aldığı tarihte kabul edilmiş sayılacaktır. 

f) Ekün, '2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 veya 3.1.3 paragrafları dışında Ek'de yapılan bir değişiklik, ka
bul için taraflara İletildiği tarihten itibaren Ibir yıl sonunda kabul edilmiş sayılacaktır. Ancak, bu bir yılık süre 
içerisinde tarafların üçte birinden fazlası değişikliklere karşı olduklarını Gend Sekretere bildirirlerse, değişik
lik kabul edilmemiş sayılacaktır. 

g) (Bir maddede veya Ek'dn 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10,3.1.2 veya 3.1.3 paragraflarında yapdan bir değişik
lik : 

(i) Bunu kabul etmiş olan Taraflar için, kabul edilmiş sayıldığı tarihten altı ay sonra; 
'(ii) (e) bendinde zikredilen şart yerine getirildikten sonra ve değişliktik yürürlüğe girmeden önce bunu ka

bul eden Taraflar için, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte; 
(iii) Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bunu kabul eden Taraflar için, bir kabul bdgesıinin tev

diinden 30 gün sonra. 
yürürlüğe girer. 

h) Bk'de 2.11.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 veya 3.1.3 paragraflar dışında yapılan bir değişiklik, ı(f) bendinde 
zitoredildiği şekilde buna itiraz etimiş ve bunu geni almamış olanlar hariç olmak üzere, diğer bütün Taraflar 
iiçin, kabul edilmiş sayıldığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe giırer. Bununla beraber, .değişikliğin yürürlüğe 
girişi için tespit edilen tarihçen1 önce, herhangi bir taraf bu tarihten itibaren bir yılı geçmeyen bir süre için ve
ya değişikliğin kabulü sırasında Demiz Güvenlik Komitesinde hazır bulunan ve oy veren Tarafların üçte iki 
çoğunluğu daha uzun bir süre kabul etmişse, bu süre için, bu değişikliği yürüdüğe koymaktan kendisini 
muaf tuttuğunu 'Gend Sekretere bildirebilir. 

3. Bir Konferans tarafından yapılan değişiklik : 
a) IBir tarafın, Taraflardan en az üçte birince desteklenen, talebi üzerine Teşkilat, Sözleşmede yapılacak 

değişiklikleri incelemek için Taraflardan müteşekkil bir Konferans 'toplayacaktır. (Değişiklik önerileri, Konfe
ransça ele alınmasından en az altı ay önce, Genel Sekreter tarafından bütün taraflara dağıtılacaktır. 

b) Bu Konferansta değişikliğin kabulü sırasında taraflardan en az üçte birimin hazır bulunması şartı ile, 
değişiklikler hazır bulunan ve oy veren Tarafların üçte iki çoğunluğu ile kabul edilecektir. !Rü şekilde kabul 
edilen değişiklikler, Genel Sekreter tarafmdaın, kabulleri için bütün taraflara iletilecektir. 

c) Konferans aksini kararlaştırmadıkça, 2 nci paragrafın (b) bendine uygun olarak genişletilen Deniiz 
Güvenlik Komitesine 2 nci paragrafın (h) bendinde yapılan atfın konferansa yapılmış atıf kabul edilmesi şar
tıyla, değişiklik 2 nci paragrafın e, f, g ve h bentlerinde öngörülen usullere göre kabul edilimiş sayılacak ve 
yürürlüğe girecektir. 

4. Bir değişikliğin kabulüne veya ıreddine ilişkin her bildiri, veya 2 nci paragrafın ı(h) bendi uyarımca 
yapılacak her duyuru Gend 'Sekretere yazılı olarak gönderilecektir. Gend Sekreter bunlardan ve bunların 
kendisi 'tarafından alındığı 'tarihten bütün Tarafları haberdar edecektir. 

5. Gend Sekreter yürürlüğe giren her değişiklikten ve her değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihten Devlet
leri haberdar edecektir. 

MADDE — IV 
llmza, Onay, Kabul, Uygun İBulma ve Katılma 

î. Sözleşme 1 IKasım 1979'dan 31 Ekim 1980'e kadar Teşkilat merkezinde imzaya açık tutulacak; ve 
bundan sonra da katılmaya açuk olacaktır. Devletler Sözleşmeye : 

a) Onay kaydı olmaksızın imza, kabul veya uygun bulma ile, 
Ibj lOnay, kabul veya uygun bulma 'ile tekemmül edecek, onay, kabul veya uygun bulma kaydını havi 

imza ile, 
c) Katılma le , 
taraf olabilirler. 
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2. Onay, kabul, uygun bulma veya katılıma bu amaçlı bir belgenin Genel Sekretere tevdi edilmesiyle 
gerçekleşecektir. 

3. Genel Sekreter Devletleri her imzadan veya her onay, kabul, uygun bulma veya katılma ibelgesdnin 
tevdiinden ve bunun tevdi tarihinden haberdar edecektir. 

MADDE — V 
Yürürlüğe Girme 

1. Sözleşme, IV üncü madde hükümlerine uygun olarak 15 Devletin buna Taraf oldukları ıtarihten 12 ay 
sonra yürürlüğe girecektir. 

2. 1 inai paragrafta öngörülen şart yerine getirildikten sonra ve Sözleşme yürürlüğe girmeden önce, IV ün
cü maddeye uygun olarak Sözleşmeyi onaylayan, kabul eden, uygun bulan veya Sözleşmeye katılan Devletler 
dçin yürürlüğe giriş tarihi Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi olacaktır. 

3. Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden sonra Sözleşmeyi, onaylayan, kabul eden, uygun bulan veya 
Sözleşmeye katılan Devletler için yürüdüğe giriş tarihi IV üncü madde hükümlerine uygun olarak, bir belge
nin tevdi edildiği tarihten 30 gün sonra olacaktır. 

4. Sözleşmede III üncü madde hükümlerime uygun olarak yapılan bir değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra tevdi edilen her onay, kabul, uygun bulma veya katılma belgesi Sözleşmenin değiştirilmesi met
nine uygulanacak ve böyle bir belgeyi tevdi eden Devlet için, sözleşmenin değiştirilmiş şekli, bu belgenin tevdi 
tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

5. Genel Sekreter, Devletleri, Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden haberdar edecektir. 

IMADDE — VI 
Fesih 

1. Sözleşme, herhangi bir Tarafça, kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl geçmesini taki
ben herhangi bir zamanda feshedilebilir. 

2. Fesih, Genel Sekretere bir fesih 'belgesinin tevdi edilmesiyle gerçekleşecektir. Genel Sekreter alınan her 
fesih belgesinden, bunun alındığı tarihten ve aynı zamanda fesihin yürürlüğe giriş tarihinden Devletleri 
haberdar edeoektıir. 

3. Fesih, Genel Sekretere fesih ihbarının yapıldığı tarihten bir yıl sonra veya fesih belgesinde belirtilebi
lecek daha uzun bir süre sonra yürürlüğe girecektir. 

IMADDE — VII 
Tevdi ve Tescil 

1. Sözleşme, aslına uygun onaylanmış suretlerini Devletlere gönderecek olan, Genel Sekretere tevdi edilecektir. 

2. Sözleşme yürürlüğe girinoe, Genel Sekreter bunun metnini, Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 102 nci 
maddesi uyarınca tescil edilmek ve yayımlanmak üzere Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine intikal 
ettireoektir. 

MADDE - VIII 
Diller 

Sözleşme, her metin aynı derecede geçerli olmak üzere Çince, Fransızca, ingilizce, İspanyolca ve Rusça 
•tek bir nüsha olarak düzenlenmiştir. Almanca, Arapça ve italyanca resmî tercümeler hazırlanacak imzaları 
havi aslı ile birlikte tevdi edilecektir. 

Bindokuzyüzyetmişdokuz yılı Nisan ayının yirmiye dinci günü Hamburg'da yapılmıştır. 

Keyfiyeti tevsiken, bu amaçla kendi Hükümetleri tarafından yetkili kılınmış olan aşağıda imzası bulunan
lar Sözleşmeyi jnızalamışlardır, 
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EK 

BÖLÜM - I 

Terimler ve Tanımlar 

1.1. Bk'de Haber Kipi'nin (gelecek zaman) 0) kullanılması, denizde can güvenliği bakımından bütün Ta
rafların bir örnek bir uygulama yapmalarının gerekli olduğu bir hükmün sözkonusu olduğunu göstermek
tedir. 

1.2. Ek'de Dilek Kipi'nin (gereklilik) (2) kullanılması, denizde car* güvenliği bakımından bütün Taraf
larca aynı biçimde bir uygulama yapmalarının tavsiye edilir olduğu bir hükmün sözkonusu olduğunu göster
mektedir. 

1.3. Aşağıdaki terimler Ek'de şu anlamlarda kullanılmaktadır : 

1. «Arama ve kurtarma bölgesi» belirli boyutlara sahip olup içerisinde arama ve kurtarma hizmetlerinin 
sağlandığı bölge, 

2. «Kurtarma Koordinasyon Merkezi» bir arama ve kurtarma bölgesi içerisinde arama ve kurtarma hiz
metlerinin yeterli şekilde organize edilmesini teşvik ve arama ve kurtarma çalışrualarının gidişini koordine 
etmekten sorumlu bir merkezdir. 

3. «Kurtarma Alt - Merkezi» bir arama ve kurtarma bölgesinin belirli bir bölümünde kurtarma koordi
nasyon merkezine tabi olarak ve onu tamamlamak üzere kurulmuş bir merkezdir. 

4< «Sahil Gözetleme Birimi» kıyı bölgelerindeki gemilerin güvenliği ile ilgili olarak gözetlemede bulun
makla görevli sabit veya seyyar bir kara birimi. 

5< «Kurtarma Birimi» eğitim görmüş personelden oluşan ve arama ve kurtarma çalışmalarının süratli 
bir şekilde yapılmasına elverişli teçhizatla donatılmış bir birim. 

6. «Olay - yeri Komutanı» belirli bir arama bölgesi içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarını koor
dine etmekle görevli bir kurtarma biriminin komutanı. 

7. «Suüstü Arama Koordinatörü» belirli bir arama bölgesi içerisinde, suüslü arama ve kurtarma çalış
malarını koordine etmek üzere tayin edilen bir kurtarma biriminden başka bir gemi. 

8. «Acil Safha» duruma göre, belirsizlik safhası, alarm safhası veya tehlike safhası anlamına gelen genel 
bir terim. 

9. «Belirsizlik safhası» bir geminin ve gemideki şahısların güvenliğinden şüphe duyulan bir durum. 

10. «Alarm safhası» bir" gemi ve gemideki şahısların güvenliğinden endişe duyulan bir durum. 

11. «Tehlike safhası» bir geminin veya bir kişinin ciddî ve yakın bir tehlike ile karşı karşıya bulunduğu 
ve hemen yardma ihtiyacı olduğuna dair düşünmeyi haklı kılan bir durum. 

12. «Zorunlu bir iniş yaptırmak» bir hava gemisi (uçak) söz konusu olduğundan, suya zorunlu iniş yap-
mafcü 

(1) «ecefc» takısı ile İngilizce metinde «Shall» 
(2) «me/i» takısı ile. İngilizce metinde «Should» 
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DÖLÜM - II 

TeşMatlamma; 

2.1. Arama ve kurtarma hizmetlerinin sağlanması ve koordinasyonuna ilişkin hükümler 
2.1.1, Taraflar, kıyıları civarında denizde tehlike içinde bulunan şahıslara yeterli arama ve kurtarma hiz

metlerinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını temin edeceklerdik-,. 
2.1.2. Taraflar, Gendi Sekretere arama ve tkurifcarma teşkilatları hakkında ve daha sonra bunlarda yapılan 

önemli değişiklikler konusunda ve özelikle aşağıdaki hususlarda bilgi vereceklerdir. 
1. Deniz arama ve kurtarma ulusal hizmetleri, 
2. Kurtarma koordinasyon merkezlerinin yeri; .telefon ve .teleks numaralan ve sorumluluk alanları; ve 
3. Emirleri altında (bulunan hizmete hazır başlıca kurtarma birimleri,. 
2.1.3.. Genel Sekreter, 2.1.2. paragrafta zikredilen bilgileri bütün taraflara uygun vasıtalarla iletecektir. 
2.1.4, Her 'arama ve ıkurtarrna 'bölgesi, ilgili Taraflar arasında anlaşma yoluyla tesis edilecektir. Genel 

Sekreter, böyle bir anlaşmadan haberdar edilecektir. 

2.1.5, İlgili Taraflar arasında, fek arama ve kurtarma bölgesinin kesin boyutları konusunda anlaşmaya va
rılamaması halinde, 'bu taraflar, bu alan içerisine arama ve kurtarma hizmetlerinin eşit ve şümullü bir koor
dinasyonunu sağlayacak uygun düzenlemeleri kabul konusunda anlaşmaya varmak için mümkün olan bütün 
çabayı göstereceklerdir. Genel Sekreter bu gibi düzenlemelerin kabulünden haberdar edilecektir. 

2.1.6, Genel Sekreter bütün Taraflara 2.1.4. ve 2.1.5. paragraflarda zikredilen anlaşma ve düzenleme
leri bildirecektir. 

2.1.7, Arama ve'kurtarma bölgelerinin hudutlarının tespiti, Devletler arasındaki sınırlandırmalarla bağlan
tılı olmadığı gibi, bunlara halel de getirrneyeceiktir. 

2.1.8, Taraflar, arama ve kurtarma hizmetlerini .tehlike çağrılarına hemen karşılık verecek şekilde düzen
lerler.. 

2.1.9, Arama ve kurtarma faaliyetlerinin genel koordinasyonuna üstlendiği bir ıbölge içerisinde, bir kişinin 
denizde tehlikede olduğundan halberdar olan bir tarafın sorumlu mafcamlan, mümkün olatı her türlü yardımı 
sağlamak için derhal gerekli önlemleri alacaklardır. 

2.1.10, Taraflar denizde tehlike içinde olan her kişiye yardım sağlanmasını garanti edeceklerdir. Taraflar 
bunu kişinin milliyetini, statüsünü veya içinde bulunduğu şartları nazara almaksızın yapacaklardır. 

2.2. Arama ve kurtarma imkânlarının koordinasyonu 
2.2.1. Taraflar, kıyıları civarında arama ve kurtarma hizmetlerini sağlamak için gerekli imkânlarının kooi-

dine edilmesi konusunda önlemler alacaklardır. 
2.2.2. Taraflar, arama ve kurtarma hizmetlerinin genel koordinasyonunu sağlamak üzere ulusal hir meka

nizma oluşturacaklardır. 
2.3. Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin ve Kurtarma Alt - Merkezlerinin kurutması 
2.3.1. 2.2.1. ve 2.2.2. paragraf hükümlerinin uygulanmasını teminen taraflar sorumlu oldukları arama ve 

kurtarma Koordinasyon Merkezleri ve aynı şekilde, uygun görecekleri, kurtarma Alt - Merkezleri kuracak
lardır. 

2.3.2. Her bir tarafın yetkili makamları, her kurtarma Alt - Merkezinin sorumlu olduğu alanı tayin ve 
tespit edeceklerdir,. 

2.3.3. 2.3.1 paragraf hükümleri uyarınca kurulmuş olan her Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve her Kur
tarma Alt - Merkezi tehlike çağrılarını ya bir sahil radyo istasyonu aracılığı ile veya diğer hir yolla, alabilmek 

. "için yeterli vasıtalara sahip olacaktır. Bu şekilde kurulan her merkez ve her alt - merkez kendi kurtarma bi
rimleri ile ve yakın bölgelerdeki kurtarma koordinasyon merkezleri veya kurtarma a!bt - merkezleri ile ha
berleşmek için aynı şekilde, yeterli vasıtalara sahip olaca'klardır. 

2.4. Kurtarma birimlerinin tayini 
2.4.1. Taraflar, ya, 
1. Kurtarma birimi alarak uygun yerlerde bulunan ve uygun bir biçimde donatılmış olan Devlet Kuru

luşlarım veya diğer uygun ikamu veya özel kuruluşları veya bunların alt birimlerini tayin edecekler; 
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Veyahut" da;" 
2. Arama ve kurtarma teşkilatının unsurları olarak, kurtarma 'birimi olarak tayinleri mümkün olmayan; 

ancak, arama ve kurtarma faaliyetlerine katılabilecek durumda olan, Devlet kuruluşlarını veya diğer uygun 
kamu veya özel kuruluşları veya bunların alt birimlerini tayin edeceklerdir; Taraflar, bu unsurların görevlerini 
'belirleyeceklerdir. 

2.5. Kurtarma birimlerinin araç ve gereçleri 
2.5.1. Her kurtarma birimi görevini yerine getirmek için gerekli vasıta ve teçhizatla donatılacaktır. 
2.5.2. Her kurtarma birimi, aynı faaliyete katılan diğer birimlerle veya unsurlarla çabuk ve emin bir şe

kilde haberleşme vasıtalarına sahip olmalıdır. 
2.5.3. Kazazedeler için öngörülen can kurtarma teçhizatı ihtiva eden konteynerlerin veya yaşam için ge

rekli malzeme ihtiva eden ambalajların içeriklerinin genel niteliği, 2.5.4. paragraf hükümlerine uygun olarak 
bir renk kodu ile ve aynı şekilde basılı işaretlerle ve mevcut olduğu ölçüde, açıklayıcı sembollerle belirtil
melidir, 

2.5.4. Can kurtarma teçhizatı ihtiva eden konteynerlerin veya yaşam için gerekli malzeme ihtiva eden 
ambalajların renkli olarak belirtilmesi, aşağıda zikredilen koda uygun şekilde renklendirilmiş bantlarla yapıl
malıdır : 

1 Kırmızı — İlk yardım teçhizatı ve tıbbî malzemeler; 
2 Mavi — Yiyecek ve su; . 
3 Sarı — 'Battaniyeler ve koruyucu elbiseler; 
4 SiyaK — Sobalar, baltalar, pusulalar ve mutfakaletleri gi'b'i çeşitli teçhizat. 
2.5.5. Çeşitli nitelikte malzemeler tek bir konteyner veya ambalaj içerisine konulduğunda, bu konteyner ve

ya ambalaj, ihtiva ettiği malzemelere tekabül eden renklerdeki bantları taşımalıdır. 
2.5.6. Her konteyner veya ambalaj, içinde bulunan malzemelerin kullanışına ilişkin talimatı da ihtiva et

melidir. Bu talimat İngilizce ve en az diğer iki dilde basılmış olmalıdır. 

BÖLÜM — III 
işbirliği 

3.1. Devletler arasında işbirliği 
3.1.1. Taraflar arama ve kurtarma kuruluşlarını küordine edeceklerdir ve gereken durumlarda kendi ara

ma ve kurtarma faaliyetlerini komşu devletlerinkilerle ahenkli duruma getirmelidirler. 
3.1.2. İlgili devletler arasında ortaklaşa olarak aksi kararlaştırılmadıkça,- bir taraf ulusal yasalara, kural

lara ve düzenlemelere 'bağlı olarak, yalnızca kazaya uğrayan gemilerin yerini araştırmak ve kazaya uğrayanla
rı kurtarmak amacı ile, diğer tarafların kurtarma birimlerinin, kendi karasularına veya bu alanlar üzerinde uç
malarına izin vermelidir. Böyle durumlarda, arama ve kurtarma faaliyetleri, mümkün olduğu ölçüde, girişe 
i/in veren tarafın uygun olan kurtarma koordinasyon merkezi tarafından veya bu tarafça tayin edilen diğer 
'bir makam tarafından köordine edilecektir. 

3.1.3. İlgili devletler arasında ortaklaşa olarak aksi kararlaştırılmadıkça, bir tarafın yalnızca kazaya uğ
rayan gemilerin yerini araştırmak ve kazaya uğrayanları kurtarmak amacı ile, diğer bir tarafın karasularına 
veya topraklarına girmek, veya bu alanlar üzerinde uçmak isteyen makamları, gerçekleştirilmesi planlanan 
görevin ve bunun gerekliliğinin bütün ayrıntılarını içeren bir talebi, diğer tarafın kurtarma koordinasyon 
merkezine veya bu tarafça tayin edilmiş diğer herhangi 'bir makama "gönderecektir. 

3.1.4. Tarafların yetkili makamları : 
1. Böyle bir talebin alındığını derhal bildirecekler vo 
2. Mümkün olduğu kadar çabuk, bir şekilde planlanan görevin, eğer mevcutsa yerine • getirilebileceği 

şartları, belirteceklerdir. 
3.1.5. Taraflar komşu devletlerle, kurtarma birimlerinin karşılıklı olarak birbirlerinin karasuları veya 

ülke toprakları sınırları içine veya bunlar üzerindeki alan içine kabul şartlarım belirleyen anlaşmalar akdetmeli-
d'irler. Bu anlaşmalar aynı zamanda, formaliteleri mümkün olduğu kadar basitleşfirerek bu birimlerin kabulünü 
çabuklaştıracak hükümleri de ihtiva etmelidirler. 
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3.1.6. Her bir Taraf, kurtarma koordinasyon merkezlerini aşağıda belirtilen amaçlarla yetkili kılmalıdır; 
1. Gemiler, uçaklar, personel veya teçhizat dahil, bunun gibi gerekli olabilecek yardımı diğer kurtarma 

koordinasyon merkezlerinden talep etmek; 
2. Bu gibi gemiler, uçaklar, personel veya teçhizatın kendi karasuları veya topraklarına girmesi veya 

bunlar üzerinde uçmaları için gerekli olan müsaadeyi vermek ve 
3. Böyle bir girişi çabuklaştırmak amacı ile yetkili gümrük, muhaceret makamları veya diğer makamlarla 

gerekli düzenlemeleri yapmak. 
3.1.7. Her iki Taraf kendi kurtarma koordinasyon merkezlerine, diğer kurtarma koordinasyon merkezle

rince talep edildiğinde bunlara gemi, uçak, personel veya teçhizat şeklindekiler de dahil, yardım sağlama yet
kisi vermelidir. 

3.1.8. Taraflar komşu devletlerle olanaklarının ortaklaşa kullanılması, ortak usullerin, tespiti, ortak bir 
eğitim ve uygulamanın sağlanması, devletler arasında haberleşme yollarının muntazaman kontrolü, kurtarma 
koordinasyon merkezi personelinin irtibat ziyaretleri ve arama kurtarmaya ilişkin bilgi alışverişleri amaçlarıy
la arama ve kurtarma anlaşmaları yapmalıdırlar. 

3.2. Hava ulaştırma hizmetleri ile koordinasyon 
3.2.1. Kendi arama ve kurtarma bölgeleri içerisinde ve bu bölge üstünde en etkili ve yeterli arama ve 

kurtarma hizmetlerini sağlamak üzere Taraflar, deniz ve havacılık hizmetleri arasında mümkün olan en sıkı 
koordinasyonu temin edeceklerdir. 

3.3.2. Mümkün olan hallerde, her bir Taraf, hem deniz ve hem de havacılık amaçlarına hizmet etmek 
üzere, karma kurtarma ve koordinasyon merkezleri vekurtarma alt merkezleri kurmalıdırlar. 

3.2.3. Aynı bölgeye hizmet etmek için, ayrı deniz ve havacılık kurtarma koordinasyon merkezleri veya 
kurtarma alt - merkezleri kurulduğu zaman, ilgili Taraf, merkezler veya altmerkezler arasında mümkün olan 
en sıkı koordinasyonu sağlayacaktır. 

3.24. Tarafla'r, denizle ilgili amaçlarla kurulmuş kurtarma birimleri ile havacılık amaçlarıyla kurulmuş 
kurtarma birimlerinin, mümkün olduğu ölçüde, ortakusulleri uygulamalarını sağlayacaklardır. 

BÖLÜM — IV 
Hazırlık önlemleri 

4.1. Bilgi gereksinimleri 
4.1.1. Her kurtarma koordinasyon merkezi ve kurtarma alt - merkezi, aşağıda belirtilen hususlardaki bil

giler dahil, kendi bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili her türlü yeni bilgiyi istifadeye hazır 
bulunduracaktır : • 

L Kurtarma 'birimleri ve kıyı gözetleme birimleri; 
2. Arama ve kurtarma çalışmalarında yararlı olmaları muhtemel, ulaştırma kolaylıkları ve yakıt ikmalleri 

de dahil olmak üzere diğer her çeşit kamu ye özel kaynaklar; • 
3. Arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek haberleşme vasıtaları; 

4. Gemiler hakkında hayatî bilginin elde edilmesinde yardımcı olabilecek nakliye acentelerinin, konso
losluk makamlarının, uluslararası örgütlerin ve diğer mümessilliklerin isimleri, telgraf ve teleks adresleri, 
telefon ve teleks numaraları;. 

5. Arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılması muhtemel tüm radyo istasyonlarının yerleri, çağırma 
işaretleri veya deniz seyyar hizmet tanınma belgeleri, nöbet saatleri ve frekansları; 

6. Arama ve kurtarma bölgesi için meteorolojik hava tahminleri ve ihbarları neşreden tüm sahil radyo 
istasyonlarının yerleri, çağırma işaretleri veya deniz seyyar hizmet tanınma belgeleri, nöbet saatleri ve fre
kansları, 

7. Radyo nöbeti tutan hizmetlerin yerleri ve nöbet saatleri ile muhafaza edilen frekanslar; 
8. Mevkii tayin edilmemiş veya bildirilmemiş gemi enkazı zannedilmesi muhtemel olan nesneler; Ve 
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9. Acil durumlarda fırlatılması mümkün can kurtarma teçhizatı malzemelerinin depo edildiği yerler. 
4.1.2. Her kurtarma koordinasyon merkezi ve kurtarma alt - merkezli bölgesi dahilinde denizde tehlike 

içinde bulunan gemilere veya şahıslara yardım sağlayabilecek olan, gemilerin mevkiine, rotasına, hızına ve 
çağırma işaretine veya gemi istasyon tanınma işaretlerine ilişkin bilgiyi kolaylıkla temin edebilmelidir. Bu bil
giler, ya kurtarma koordinasyon merkezlinde muhafaza edilecek veya gerektiğinde kolaylıkla istifadeye hazır 
bulundurulacaktır. 

4.1.3. Kendi bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgiyi göstermek üzere ve plotlama (ön
ce İşaret edip, sonra çizgilerle belirtme) amacı ile, her kurtarma koordinasyon merkezi ve.her kurtarma alt -
merkezi büyük ölçeklerle bir harita bulunduracaktır. 

4.2. Çalışma planlan veya talimatları 
4.2.1. Her kurtarma koordinasyon merkezi ve kurtarma alt - merkezi, kendi bölgesindeki arama ve kur

tarma çalışmalarının yürütülmesi için ayrıntılı planlar veya talimatlar hazırlayacak veya hazır bulunduracak
tır. 

4.2.2. Plan ve talimatlar, arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılan gemiler, uçaklar ve vasıtaların iş
leyecek hale getirilmesi ve yakıt tedarikine ilişkin hazırlıkları diğer Devletler tarafından istifadeye hazır du
ruma getirenler de dahil olmak üzere, mümkün olduğu ölçüde belirtecektir. 

4.2.3. Plan ve talimatlar, aşağıda belirtilen hususlar dahil olmak üzere, bölgedeki arama ve kurtarma 
çalışmalarına katılanlar tarafından yapılacak faaliyetlere ilişkin ayrıntılar ihtiva etmelidir : 

L Arama ve kurtarma çalışmalarının yönetme biçimi; 

2. Elde mevcut haberleşme sistemleri ve kolaylıklarının kullanılması; • 
3< Gerektiğinde, diğer kurtarma koordinasyon merkezleri veya kurtarma alt - merkezleri ile ortaklaşa alı

nacak tedbirler; 
4. Denizdeki gemileri ve rotasında uçmakta olan uçakları uyarı yöntemleri; 
5. Arama ve kurtarma faaliyetleri ile yükümlü personeli görevleri ve yetkileri; 
6. Meteorolojik veya diğer şartlar dolayısıyla muhtemelen gerekli olabilecek teçhizatın yeniden dağılımı; 
7. Denizlere uygun ihbarlar yapılması ve hava şartlan ve deniz durumuna ait raporlar ve tahminler gibi, 

arama ve kurtarma faaliyetleri ile ilgili zarurî bilginin elde edilmesi yöntemleri; 
8. Gemiler, uçaklar, personel ve teçhizat dahil olmak üzere, gerekli olabilecek yardımı, gerektiğinde di

ğer kurtarma koordinasyon merkezleri veya kurtarma alt - merkezlerinden elde etme yöntemleri; 
9. Tehlike içindeki gemilerle buluşmada, kurtarma gemileri veya diğer gemilere yardımcı olma yöntemleri; 

10. Su üzerine iniş yapmak zorunda kalan tehlike içindeki uçakların su üstü tekneleri ile buluşmalarını 
kolaylaştıracak yöntemler. 

4.3.- Kurtarma birimlerinin hazırlıklı oluşu 
4.3.1. Belirlenmiş her kurtarma birimi, görevi ile uygun düşecek bir hazırlıklı olma durumunu koruya

caktır; ve hazırlık durumu konusunda ilgili kurtarma koordinasyon merkezine veya kurtarma alt - merkezine 
bilgi vermelidir. 

BÖLÜM — V 
Faaliyet Usulleri 

5.1. Acil durumlarla ilgili bilgi : 
5.1.1. Taraflar, uluslararası tehlike frekanslarında uygulanabilir ve gerekli sayılan devamlı radyo dinle

melerinin devamını sağlayacaklardır. Herhangi bir tehlike çağrısı veya mesajı alan bir sahil radyo istasyonu 
aşağıdaki hususları yerine getirecektir : 

1. Uygun koordinasyon merkezi veya kurtarma alt - merkezine hemen haber verecektir; 
2. Gemileri haberdar etmek için bir veya daha fazla uluslararası tehlike frekanslarında veya diğer uygun 

bir frekansta, gerekli ölçüde yeniden yayın yapacaktır; 
3. Henüz yapılmamışsa, bu tür yeniden yayının yapılmasından önce uygun otomatik alarm İşaretleri ve

recektir; ve 
4. Yetkili makamca kararlaştırılan bu gibi diğer faaliyetlere devam edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 265) 



— 14 — 

5.1.2. Bir geminin tehlike durumuyla karşılaşmış olduğu inancını yaratacak kadar nedene sahip olan 
arama ve kurtarma örgütünün herhangi bir makamı veya elemanı, mümkün olduğu kadar çabuk bir şekil
de mevcut tüm bilgiyi ilgili kurtarma koordinasyon merkezine veya kurtarma alt - merkezine verecektir. 

5.1.3. Bir geminin tehlike içinde bulunduğuna dair bilgi alan kurtarma koordinasyon merkezleri ve kur
tarma alt-merkezleri derhal bu bilgiyi değerlendirecek ve paragraf 5.2.'ye uygun olarak acil durum, safhasını 
ve gerekli faaliyetlerin kapsamını tespit ve tayin edecektir. 

5.2. Asil Durum Safhaları : 
5.2.1. Faaliyete geçme amacı ile, aşağıdaki acil durum safhaları belirlenecektir : 
1. «Belirsizlik safhası» : 
1.1. Bir geminin varış noktasına ulaşmakta gecikmiş olduğu bildirildiği zaman; veya 
1.2. Bir gemi öngörüldüğü şekilde pozisyonu bildirmediği veya güvenlik raporunu vermediği zaman. 
2. «Alarm safhası» : 
2.1. Bir belirsizlik saf hasım takiben gemi ile temas kurmak için gösterilen çabalar başarısızlığa uğra

dığı ve diğer uygun kaynaklara yöneltilen soruşturmalar sonuçsuz kaldığı zaman; veya 
2.2. Alınan bilgiler, geminin çalışmasında bir bozukluk olduğunu; ancak; bu bozukluğun bir tehlike ya

ratacak derecede olmadığını ortaya koyduğu zaman. 

3. «Tehlike snfhfîsı» : 
3.1. Bir gemi veya bir kişinin ciddî ve yakın bir tehlike içinde bulunduğuna ve hemen yardıma ihti

yacı olduğuna dair kesin bilgi alındığı zaman; veya 
3.2. Alarm safhasını müteakip-gemi ile temas kurmak için yapılan teşebbüsler ve daha yaygın şekilde 

yapılan soruşturmalar başarısız kaldığı ve dolayısıyla geminin tehlike içinde olduğu ihtimalinin açıklık ka
zandığı zaman; veya 

3.3. Alınan bilgiler, bir geminin çalışmasının muhtemelen bir tehlike durumu mevcut olacak derecede 
bozulmuş olduğunu gösterdiği zaman. 

5.3. Acil Durum Safhaları Esnasında Kurtarma Koordîirasyon Merkezleri ve Kurtarma Alt-Merkezleri-
nin Yapacağı İşlemler : 

5.3.1. Belirsizlik safhasının ilanı üzerine, duruma göre ilgili kurtarma koordinasyon merkezi veya kur
tarma alt-merkezi geminin güvenliğini belirlemek için soruşturmalar yapmaya başlayacak veya alarm safhası 
ilan edecektir. 

5.3.2. Alarm safhasının ilam üzerine duruma göre ilgili kurtarma koordinasyon merkezi veya kurtarma 
alt-merkezi kayıp gemi için soruşturmaları genişletecek, münasip arama ve kurtarma merkezlerini uyaracak ve 
paragraf 5.3.3.'de tanımlandığı şekilde, bu özel durumun şartlarında yapılması gereken faaliyeti başlatacaktır. 

5.3.3. Tehlike safhasının ilanı üzerine, duruma ilgili kurtarma koordinasyon merkezi veya kurtarma 
alt - merkezi aşağıdaki hususları yerine getirecektir : 

1. Paragraf 4.2.'de tayin edilen düzenlemelere uygun olarak faaliyeti başlatacaktır; 

2. Uygun olduğunda, geminin mevkiinin belirsizlik derecesini tahmin edecek ve araştırılacak herhangi bir 
bölgenin kapsamını tespit edecektir. 

3. Eğer mümkün olursa, geminin sahibini veya onun acentesini haberdar edecek ve kendisine gelişme
lere dair bilgi verecektir; 

4. Yardımları, muhtemelen istenecek olan veya faaliyetlere katılabilecek diğer kurtarma koordinasyon 
merkezleri veya kurtarma alt - merkezlerini haberdar edecektir. 

5. Okyanus bölgelerindeki tehlike durumlarının çoğunda arama ve kurtarma çalışmaları için yakındaki 
diğer gemilerin önemli unsurlar olduğu göz önüne alınarak, arama ve kurtarma örgütüne özellikle dahil 
olmayan uçaklar, gemiler veya hizmetlilerden sağlanabilecek her yardımı mümkün olduğu kadar erken talep 
edecektir; 

6. Elde edilebilir bilgiden faaliyetlerin idaresi için geniş bir plan hazırlayacak ve 5.7. ve 5.8. paragraflara 
uygun olarak tayin edilen makamlara, kendileri için yol gösterici olmak üzere bu planı iletecektir; 

7. Paragraf 5.3.3.6'da uyarınca belirtilmiş olan yol gösterici hususları şartların gelişmesine göre gerekirse 
değiştirecektir; 
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v8, İlgili konsolosluk makamlarını veya diplomatik makamları, veya olay bir mülteci veya vatansız kim
se İle ilgili ise yetkili uluslararası örgüt dairesini haberdar edecektir. 

9.. Kaza soruşturma makamlarını uygun olduğu takdirde haberdar edecektir; 
10. Paragraf 5.7. veya 5.8.'e göre tayin edilmiş olan makamlarla gerektiğinde istişarede bulunarak, 

yardımlarına artık ihtiyaç olmadığı takdirde, bunu paragraf 5.3.3.5,'de zikredilen uçak, gemi veya hizmetli
lere bildirecektir. 

5.3.4. Mevkii bilinmeyen bir gemi için arama ve kurtarma çalışmalarının başlatılması, 
5.3.4.1. Mevkii bilinmeyen bir gemi için acil durum safhasının ilanı halinde aşağıda belirtilen hususlar 

uygulanacaktır : 
1. Bir kurtarma koordinasyon merkezine veya kurtarma alt - merkezine bir acil durum safhasının mev

cudiyeti bildirildiğinde bu merkez diğer merkezlerin uygun şekilde harekete geçip geçmediklerini bilmediği 
takdirde,* uygun çalışmayı başlatmak sorumluluğunu üzerine alacak ve bir merkezi, sorumluluğu hemen de
ruhte etmesi için tayin etmek atmacıyla, komşu merkezlerle istişarede bulunacaktır; 

2. İlgili merkezler arasında anlaşma ile aksi karar laştırılmadıkça, tayin edilecek merkez, geminin en son 
'bildirilen mevkiinin bulunduğu bölgeden sorumlu olan merkez olacaktır; ve 

3. Tehlike safhasının ilanından sonra arama ve kurtarma çalışmalarını kooıdine eden merkez, gerekirse, 
diğer ilgili merkezlere tüm acil durum şartlarını ve sonraki bütnü gelişmeleri bildirecektir. 

5.3.5. Kendileri için bir acil durum safhası ilan edilmiş olan gemilere bilgi ulaştırılması, 

5.3.5.1. Mümkün olduğu zaman, arama ve kurtarma çalışmalarından sorumlu olan kurtarma koordinas
yon merkezi veya kurtarma alt - merkezi kendisi için bir acil durum safhası ilan edilmiş olan gemiye başlat
mış olduğu arama ve kurtarma faaliyeti hakkında bilgi göndermekle görevli olacaktır. 

5.4.ı İki veya Daha Fazla Tarafın İlgili Bulunduğu Durumda Koordinasyon : 
5.4.1. Arama ve kurt&rma bölgesinin bütünündeki çalışmaların idaresi birden fazla sayıda Tarafın sorum

luluğunda bulunduğu zaman, bölgenin kurtarma koordinasyon merkezince böyle yapması istenildiğinde,. her 
bir Taraf, paragraf 4.2'de değinilen çalışma planları veya talimatlarına uygun olarak' gerekli faaliyette bu
lunacaktır. 

5.5. Arama ve Kurtarma Çalışmalarına Son Verilmesi ve Durdurulması 
5.5.1. Belirsizlik safhası ve alarm safhası 
5.5.1.1. Bir belirsizlik safhasi veya alarm safhası esnasında, ilgili bir kurtarma koordinasyon merkezi 

veya kurtarma alt - merkezine acil durumun artık mevcut olmadığı bildirildiği zaman, bu merkez faaliyete ge
çirilmiş veya haberdar edilmiş herhangi bir makam, birim veya hizmetliyi bundan haberdar edecektir. 

5.5.2. Tehlike safhası 
5.5.2.1. Bir tehlike safhası esnasında duruma göre ilgili bir kurtarma koordinasyon merkezine veya kur

tarma alt - merkezine tehlike içindeki gemi tarafından veya diğer ilgili kaynaklarca acil durumun artık mev
cut olmadığı bildirildiği zaman, bu merkez arama ve kurtarma çalışmalarına son vermek ve faaliyete geçiril-
miş veya haberdar edilmiş olan herhangi bir makam, birim veya hizmetliyi haberdar etmek için gerekeni ya
pacaktır. 

5.5.2.2. Bir tehlike safhası esnasında aramadan vazgeçilmesi kararlaştırıldığı zaman, ilgili kurtarma koor
dinasyon merkezi veya kurtarma alt - merkezi arama ve kurtarma çalışmalarını durduracak ve faaliyete geçi
rilmiş veya haberdar edilmiş olan herhangi bir makamı, birim veya hizmetliyi bundan haberdar edecektir. Son
radan alınan bilgi değerlendirilecek, ve bu bilgi esası dahilinde makul görüldüğünde, arama ve kurtarma 
çalışmalarına yeniden başlanacaktır. 

5.5.2.3. Bir tehlike safhası esnasında daha fazla arama yapılmasının boşuna olacağı kararlaştırıldığı tak
dirde, duruma göre ilgili kurtarma koordinasyon merkezi veya kurtarma alt - merkezi arama ve kurtarma 
çalışmalarına son verecek ve faaliyete geçirilmiş veya haberdar edilmiş olan herhangi bir makam, birim veya 
hizmetliyi bundan haberdar edecektir. 

,5.6i Arama ve Kurtarma Faaliyetierinin Olay Yerinde Koordinasyonu 
5.6.1. Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan birimlerin çalışmaları, bunlar ister kurtarma birimleri ve

ya ister #ğer yardımcı birimler olsunlar, en etkili sonuçların alınmasını sağlayacak şekilde düzenlenecektir. 
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5.7. Olay - Yeri Komutanının Tayini ve Sorumlulukları 
5.7.1. Kurtarma birimleri arama ve kurtarma çalışmalarına girişmek üzere oldukları zaman bunlardan 

biri, mümkün olduğu kadar çabuk bir sürede ve tercihen belirtilen arama bölgesi dahiline ulaşılmadan önce 
olay - yeri komutanı olarak tayin edilmelidir. 

5.7.2. İlgili kurtarma koordinasyon merkezi veya kurtarma alt - merkezi bir olay - yeri komutanı tayin 
etmelidir. Bunun yapılmasa mümkün değilse, ilgili birimler ortak anlaşma ile bir olay - yeri komutanı tayin 
etmelidirler. 

5.7.3. B'ir olay - yeri komutanı tayin edilinceye kadar, faaliyet yerine varan ilk kurtarma birimi otoma
tik olarak bir olay - yeri komutanının görev ve sorumluluklarını üzerine almalıdır. 

5.7.4. Bir olay - yeri komutanı aşağıda belirtilen görevlerden, bunlar, duruma göre sorumlu kurtarma 
koordinasyon merkezi veya kurtarma alt - merkezi tarafından yerine getirilmediği zaman, sorumlu olacak
tır : 

1. Arama konusu olan objenin muhtemel mevkiini, bu mevkideki muhtemel hata payını ve arama böl
gesini tayin etmek; 

2. Arama ile meşgul olan birimlerin güvenlik maksatları ile ayrılmaları için düzenlemeler yapmak; 
3. Aramaya katılan birimleri için uygun arama şekilleri tayin etmek ve birimlere veya birim gruplarına 

arama bölgeleri tahsis etmek; 
4. Arama Konusu olan objenin yeri belirlendiği zaman, kurtarmayı gerçekleştirmek İçin uygun birimler 

tayin etmek; ve 
5. Olay - yeninde arama ve kurtarma haberleşmelerimi koordine etmek. 
5.7.5. Bir olay - yeri komutanı aşağıdaki hususlardan da sorumlu olacaktır : 
l1. Arama ve kurtarma çalışmalarını koordine -etmekte olan kurtarma koordinasyon merkezi veya kur

tarma alt - merkezine peri>odik raporlar vermek; ve 
2. Arama ve kurtarma çalışmalarını koordine etmekte olan kurtarma koordinasyon merkezine veya 

kurtarma alt - merkezine kazazedelerin sayısını ve isimlerini 'bildirmek; merkeze, kazazedeleri • gemisini almış 
olan birimlerin isimlerini ve gidecekleri yeri belirtir bilgi sağlamak; her bir birimde hangi kazazedelerin bulun
duğunu haber vermek ve gerektiği zaman, örneğin ağır yaralı kazazedelerin tıbbî amaçla tahliyesi gibi du
rumlarda merkezden ilave yardım istemek, 

5.8. Suiistü Arama Koordinatörünün Tayini ve Sorumlulukları 
5.8.1. Eğer kurtarma birimleri (savaş gemileri dahil) bir olay - yeri komutanının görevlerini deruhte etme 

durumunda değillerse; fakaî, bazı ticaret gemileri veya diğer gemiler «-»rama ve kurtarma çalışmalarına katüı-
yorlarsa, bunlardan biri, ortaklaşa alınan kararla, suüstü arama koordinatörü olarak tayin edilmelidir. 

5.8.2. Suüstü arama koordinatörü mümkün olduğu kadar erken ve tercihen belirlenen arama bölgesi da
hiline ulaşılmadan önce tayin edilmelidir. 

5.8.3. Suüstü arama koordinatörü 5.7.4. ve 5.7.5. paragraflarda sıralanan görevlerin, geminin gerçekleş
tirmeye muktedir olduğu Jodar çoğundan sorumlu olmalıdır., 

5.9. Yapılacak İlk Çalışma 
5.9. î. Bir tehlike durumuna dair bilgi alan herhangi bir birim, yardımcı olmak için yeteneği dahilinde 

yapılması mümkün her türlü çalışmayı derhal yapacak veya yardımcı olabilecek diğer birimleri uyaracak ve 
bölgelerinde olayın meydana gelmiş olduğu kurtarma koordinasyon merkezi veya kurtarma alt - merkezini 
haberdar edecektir.. 

5.İ0. Arama Bölgeleri 
5.10.1. Paragraf 5.3.3 2, 5.7.4.1. veya 5.8.3.'e uygun olarak tespit edilmiş olan arama bölgeleri, duruma 

göre, olay - yeri komutanı veya suüstü arama koordinatörü tarafından değiştirilebilir; bu kişi bu hareketin
den ve bunun sebeplerinden kurtarma koordinasyon merkezini ıveya kurtarma alt - rnerikezimi haberdar et
melidir. 

5.11. Arama Şekilleri 
5.11.1. Paragraf 5.3.3.6, 5.7.4.3 veya 5.8.3'e uygun olarak tespit edilen arama şekilleri, olay - yeri ko

mutanı veya suüstü arama koordinatörü tarafından gerekli görüldüğü takdirde, diğer sekilere dönüştürülebi-
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lir, feu kişi bu hareketinden ve bunun sebeplerinden kurtarma koordinasyon merkezini veya 'kurtarma alt -
merkezini haberdar Gitmelidir!. 

5.1>2. Aramanın Başarılı Oluşa 
5.112.1. Yapılan arama başarılı olduğu zaman olay - yeri komutanı veya suiistü arama koordinatörü, en 

uygun şekilde donatılmış birimlerine kurtarma işlemini gerçeMeş/tirme veya diğer gerekli yardımı sağlama di
rektifini vermelidir. 

5.12.2. Duruma göne uygun olduğu zarflan, kurtarma işlemini yürütmekte olan birimler olay - yeri ko
mutanımı veya suüstü anama koondıinatörünü gemide bulunan kazazedelerin sayılan ve isimlerinden, bütün 
kişilerin kurtarma operasyonu kapsamına alınıp alınmadığından ve örneğin, fcıibbî amaçla tahliyeler gibi ilave 
yardıma ihtiyaç duyulup duyulmadığından ve keza, birimlerin gideceği yerden haberdar etmelidirler. 

5.12.3. Yapılan iarama başarılı olduğu zaman, olay - yeri komutanı veya suüstü arama koordinatörü 
hemen arama koordinasyon merkezlini veya arama tali - merkezini haberdar etmelidir. 

5.13. Aramanın Başarısız Oluşu 
5.13.1. Arama an^ak, kazazedeleri kurtarmak için artık herhangi makul bir üimlit kalmadığı zaman sona 

erdirilmelidir. 
5.13.2. Arama ve kurtarma çalışmalarını koordine edem kurtarma koordinasyon merkezi veya kurtarma 

alt - merkezi, normal olarak, aramanın sona erdirilmesinden sorumlu olmalıdır. 
5.13.3. Bir kurtarma koordinasyon merkezinin sorumluluğunda bulunmayan uzak okyanus bölgelerinde 

veya sorumlu merkezin, arama ve kurtarma çalışmalarını koordine edecek bir durumda bulunmadığı yerler
de, olay - yeri komutann veya suüstü arama koordinatörü aramanın sona erdirilmesi için sorumluluğu üzeri
ne alabilir. 

BÖLÜM — VI 
Gemi Rapor Sislfârnleri 

6.1. Genel Olarak 
6.1.1. Arama ve kurtarma çalışmalarım kolaylaştırmiak için gerekli olduğunun düşünüldüğü ve uygula

nabilir kabul edildiği durumlarda, taraflar, sorumlu oHukları her 'bir arama ve kurtarma bölgesi dahilinde 
uygulanmak üzere bir gemi rapor sistemi tesis etmendirler^ 

6.1.2. Bir gemi rapor sistemi kurmayı düşünen Taraflar, Teşkilatın bununla digtii tavsiyelerini göz 
önünde bulundurmalıdırlar. 

6.1.3. Gemi rapor Sistemi tehlikeli bir durumda, gemilerin hareketleri hakkında aşağıdaki amaçlarla, 
taze bilgi sağlamalıdır : 

1. Hiçbir tehlike 'işaretinin (alınmadığı durumlarda, bir gemi ile temasın kaybedilmesi 'ile arama ve kur
tarma çalışmalarının (başlatılması arasındaki fasılayı azaltmak için; 

% Yardım sağlamak üzere çağrılması mümkün gemilerin süratle ıtespitline imkân vermek için; 
3. Tehlike içindeki bir geminin mevkii bilinmediği veya belirsiz olduğu takdirde, sınırlı büyüklükte bir 

arama bölgesinin sınırlarını tespit etmek için; ve, 
4. Bünyesinde bir doktor bulunmayan gemilere, acil tıibbî yardım veya tavsiye Sağlamasını kolaylaş

tırmak için. 
6.2. Faaliyetle İlgili Gereksinimler 
6.2.1. Paragraf 6.1.3.'de belirtilen amaçlara ulaşmak üzere, gemi rapor sistemi faaliyetle ilgili aşağıdaki 

ıgereklSinmelerli karşılamalıdır; 
l.: İştirak eden gemilerim gelecekteki mevkilerini önceden bilmeyi mümkün kılacak olan, seyir planları 

ve mevkii raporları da dahil, bilgi sağlanması, 
2. Bir seyrüsefer planının hazır bulundurulması; 
3. İştirak öden gemilerden, uygun fasılalarla, raporlar alınması, 
4. [Sistem ve işletme kolaylığı; 
5. Gemi rapor sistemi için uluslararası düzeyde kabul edülen bir forma ve usulün kullanılması. 
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6.3. Raporların Tipleri 
6.3.1. Bir gemi rapor siistemi aşağıdaki raporları içermelidir. 
6.3.1.1. Seyir planı gemMn ismi, geminin çağırma işareti veya gemi istasyon (kodu, geminin hareket ta

rihi ve saati (GMT olarak) ile, geminin hareket noktasına ait ayrıntıları, ibİr sonraki uğrama limanını, izlen
mesi tasarlanan rota, hız ve talhmin edilen1 varış tarihi ve saatini belirtir, önemlli değişMükiIler, mümkün ol
duğu kadar çabuk bldirilmelidir. 

6.3.1.2. Mevki raporu geminin ismi, geminin çağırma işareti veya gemi istasyon kodu, tarih ve saat 
(GMT olarak), mevki», rota ve hız belirtir. 

6.3.1.3. Nihaî rapor, geminin ismi, geminin çağırma işareti veya gemi istasyon Kodu, varış imanına ge
liş veya 'sisteminin kapsadığı 'bölgeden ayrılış tarihi ve saatini '(GMT olarak) belirtir. 

6.4. Sistemlerin Kullanılması 
6.4.1. Taraflar, arama ve kurtarma amaçlarıyla mevkiler hakkımda bilgi toplamak için dıüizenlemeler ya

pılmış bölgelerde seyreden tüm gemileri pozisyonlarım bildirmeye teşvik etmelidirler. 
6.4.2. Gemlerin mevkileri hakkında bilgi toplayan Taraflar, arama ve kurtarma amaçları için talepte 

bulunan düğer devletlere, mümkün olduğu ölçüde, bu bilgileri iletmelidMier. 

KONFERANS TARAFINDAN KABUL EDİLEN KARARLAR 

KARAR - I 
ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİNİN TEMİNİ VE 

KOORDİNASYONUNA AİT HÜKÜMLER 

KONFERANS, 
Arama kurtarma hlizmetlerinlin uygulanması ve koordinasyonuna ilişkin hükümlerle ilgili Denizde Ara

ma ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi, 1979 Eki'nin hükümlerini DİKKATE ALARAK, 
Ek'de, taraflar arasında denizde arama ye kurtarma bölgelerinin ortak anlaşma yoluyla tespit ve tayin 

edileceğinin öngörüldüğünü AYRICA DİKKATE ALARAK, 

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine Taraf Devletlerce havadan arama ve kurtarma hizmetlerinin ku
rulmuş olduğunu KABUL EDEREK, 

Deniz ve Hava aramıa ve kurtarma hizmetleri arasında sıkı bir işbirliği yapılmasının zorunlu olduğu hu
susunun BİLİNCİNE VAKIF OLARAK, 

Denizde arama ve kurtarma hizmetlerimin temini ve koordinasyonunun dünya çapında oüması gerektiği-
rii de AYRICA KABUL EDEREK, 

Girişilen işleme devanı olunması zorunluluğunu da AYNI ŞEKİLDE DİKKATE ALARAK, 
a. Bu 'hizmetleri havacılık lamıaçları için temin edip etmediklerine bakmaksızın, gerekli ve tatbiki mümkün 

olduğu derecede, ıtülm deniz bölgelerindeki arama ve kurtarma hizmetlerinin koordinasyonunu temin etmele
rini bütün devletlerden ısrarla istemeyi; 

b. Devletlerden Hükümetleraırası Idtişarî Denizcilik Teşkilatına kendi ulusal arama ve kurtarma hizmet
leri hakkında bilgi göndermelerini ısrarla istemeyi ve bu örgütlün Genel Sekreterini alınan bilgileri bütün üye 
hükümetlere iletmeye davet etmeyi; 

c. Hükümetlerarası istişare Denizcilik Teşkilatını aşağıdaki hususları yerine getirmeye davet etmeyi KA
RARLAŞTIRIR : 

1. Hava ve deniz arama ve kurtarma planlan ve usullerini uyumlu hale getirmek üzere Uluslararası Si
vil Havacılık örgütü ile yakın işbirliği halinde çalışmaya devam etmek; 

2. Denizde arama ve kurtarma bölgeleri hususundaki anlaşmalarla veya denizde arama ve kurtarma 
hizmetlerinin eşdeğerli şümullü koordinasyonuna ait düzenlemelerle ilgili tüm mevcut bilgiyi yayınlamak; ve 

3. Kendi arama ve kurtarma hizmetlerini kurmak isteyen devletlere tavsiyede bulunmak ve yardım et
mek. 
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KARAR - H 

GEMİ RAPOR SİSTEMLERİNE KATILMANIN GEMİLER İÇİN OLAN MALİYETİ 
KONFERANS 

1960 Denizde Can Güvenliği Uluslararası Konferansının 47 numaralı tavsiyesini DİKKATE ALARAK, 

Ulusal - ve belki de gelecekte uluslararası - gemi rapor sistemlerinin öneminin giderek artması dolayısıyla, 
47 numaralı tavsiyenin bugün ilk kabul edildiği zamana nazaran şüphesiz daha fazla önemi olduğunu KABUL 
EDEREK, 

Bugüne kadar görüldüğü gibi, sistemlere katılmak için herhangi bir ödemenin söz konusu olmamasının 
gemilerin gönüllü gemi rapor sistemleriyle işbirliği yapmaları için güçlü bir neden teşkil edebileceğini DE AY
RICA KABUL EDEREK, 

Gemilerin gönüllü (ihtiyarî) gemi rapor sistemlerine katılmaları hususunun bunun güvenlik bakımından 
avantajlı olduğunu ortaya koyduğunu DA AYRICA KABUL EDEREK, 

Bu sistemlere katılan gemiler için gönderilen mesajların bedelsiz olması yönünde düzenlemeleri yapmala
rını Devletlere TAVSİYE EDER. 

KARAR - III 
GEMİ RAPOR SİSTEMLERİ İÇİN ULUSLARARASI DÜZEYDE BİR FORM VE USULLERİN 

ÖNGÖRÜLMESİ GEREĞİ 

Konferans, 
1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi Ekinin, gemi rapor sistemlerine ilişkin 6 ncı 

bölümünün hükümlerini GÖZ ÖNÜNE ALARAK, 

Halen yürürlükte olan birçok ulusal gemi rapor sistemlerinin farklı rapor usulleri ve formlarına dayan
dığını da AYRICA GÖZ ÖNÜNE ALARAK, 

Bir gemi rapor sisteminin yürürlükte olduğu bir bölgeden diğer bir bölgeye geçen uluslararası sefer altın
daki gemilerin kaptanlannın bu farklı usulleri ve raporformlanm kanştırabilecekleri hususunu DA DİKKATE 
ALARAK; 

Bir örnek gemi rapor formunun ve bir örnek usullerin Uluslararası düzeyde kabulü ile bu çeşit karıştır
ma ihtimalinin çok azaltılabileceğini DE AYRICA DİKKATE ALARAK, 

Hükümetlerarası tstişarî Denizcilik Teşkilatım, ekli forma dayanarak, sözleşme ekinin 6 ncı bölümü hü
kümlerine uygun şekilde arama ve kurtarma maksadıyla kullanılan gemi rapor sistemleri için uluslararası 
kabul edilecek bir form oluşturmaya (geliştirmeye) DAVET EDER, 

Bu Teşkilattan arama ve kurtarmadan başka amaçlarla kullanılan tüm rapor sistemlerinin, rapor formu ve 
usulleri yönünden mümkün olduğu ölçüde, arama ve kurtarma amacıyla oluşturulacak olan form ve usulle
re uyuşur olmalarını temin etmesini TALEP EDER, 
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GEMİ RAPOR FORMU VE USULLERİ 
FORM (Not l'e bakınız) 
Mesaj tanıtıcısı (kodu) 
Raporun tipi 

Gemi 

Tarih/saat (G.M.T.) 

Mevki 

Gerçek rota 
Saatte Deniz midi (knoıt) olarak sürat 
Rota ile ilgili 'bilgi 

E.T.A. (Tahminî varış saati) 

Kontroldaki sahil radyo istasyonu 
Mütealkip (Gelecek) Raporun Zamanı 

ÇeşMi hususlar 

Seyir planı 

Mevki raporu 

Nihaî rapor 

NOT : 1 

20 — 

EK 

— SHÎIFREP (bölge veya sisitem kodu) 
A) A2 Harf grubu 

<4SP» (seyir planı) 
«FR» (mevki raporu) 
«FR» (nihaî rapor) 

B) ismi ve çağırma işareti veya gemi istasyonunun 
kodu (kimliği) 

C) Ayı, (lük ikili sayı) ve saat ve dakikaları (son 4 
sayı) olarak ifade eden 6'lı bir sayı grubu. 

D) Kalkış limanı (SP) veya varış limanı (FR) 
E) «N» (Kuzey) veya «S» (Güney) harfleri eklene

rek enlemi derece ve dakika olarak veren bir 41ü 
sayı grubu ve «E» (Doğu) veya «W» (Batı) harf
leri eklenerek boylamı derece ve dakika olarak 
Ibir 51i sayı grubu. 

F) 31ü bir sayı grubu 
G) 21i bir sayı grubu 
H) İzlenmesi mutasavver rota (Not 2'ye bakınız) 

1) Yukarıda «C» de olduğu ıgilbi 6'lı Ibir grupla ifade 
ledilen tarih/saat grubu, bunu müteakip mevrid, 

J) İstasyonun adı 
K) Yukarıda C'de olduğu gibi 61ı bir grupla ifade 

edilen tarih/saat grubu 
L) Herhangi diğer bilgiler. 

USULLER 
Rapor aşağıdaki şekilde gönderilmelidir 

Geminin bir limandan hareketinde, veya hareketten he
men sonra, veya bir sisitemin kapsamında bulunan böl
geye girildiği zaman (Not 3'e bakınız). 
Geminin mevkii önceki raporlarda tahmin edilen mev
kiden 25 milden fazla değiştiği vakit; sistem gerektir
diğinde veya kaptan tarafından kararlaştırıldığında; bir 
rota değişikliğinden sonra. 
Mevride varıştan kısa bir zaman önce veya varışta ve
ya bir sistemin kapsadığı bölgeden ayrıldığı zaman 
(Not 3'e bakınız). 
Gemi rapor formu bölümlerinde ilgili olmayanlar ra
por dışı bırakılmalıdır. Aşağıdaki örneklere bakınız : 
Yukarıda öngörülen formu kullanmak suretiyle elde 
edilen mesaj örnekleri : 
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Seyir Planı 

(SHİPREP 
A SP 
B NONSUCH/M'BCH 
Ç 021030 
D NEWYORK 
F 060 
G 16 
H GC 
1 102145 LONDON 
J PORTÎSHEAD 
K 041200 
NOT : 2 
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Mevki Raporu 

SHİPREP 
A PR 
B NONSUCH/MBCH 
C 041200 
E 460 4N 05123W 
F 089 
G 15 
J PORTİSHEAD 
K 061200 

Bu rapc 

Nihaî Rapor, 

SHİPREP 
A FR 
B NONSUCH/MBGH 
C 110500 
D LONDON 

>rlar sisteminde izlenmesi mutasavver rota 

NOT : 3 

aşağıdaki şekilde rapor edilebilir. 
a) Yukarıda E'de lifade edildiği gibi her rota de

ğiştirme noktasına ait enlem ve boylam ile bu nokta
lar arasında izlenmesi düşünülen rotanın türü örneğin 
«RL» (kerte hattı) «GC» (büyük dlaire) veya «kıyısal» 
(kıyı seyri), veya, 

b) Kıyı seyri olması hallinde, geminin kıyı açığın
daki 'belirli noktalardan geçişine ait yukarıda C'de ol
duğu gibi 6'U sayı gruplarıyla ifade edilecek tahmini 
tarih ve zaman. 

Seyir planı ve nihaî rapor, mümkün olduğu takdirde 
radyokomünikasyon sisteminden başka 'bir sistem kul
lanmak suretiyle, süratle gönderilmelidir. 

KARAR — IV 
Arama ve Kurtarma El Kitapları 

KONFERANS, 
Hükütoetierarası îstişarî Denizcilik Teşkilatı'nın Ticaret gemıilerindn kullanmaları için arama ve kurtanma 

el ifcitaıbı (MERSAR) ve IMCO'nun Arama ve Kurtarma El Kitabını (IMCOSAR) hazırlamış olduğunu DİK
KATE ALARAK. 

Ticaret gemilerini kullanmaları için Arama ve Kurtarma El Kitabının denizde 'kritik durumlarda denizci
ler için yararlı 'bir rehber teşkil edeceğini KABU&U EDEREK, 

IMCO Arama ve Kurtarma El Kitabının (IMCOSA R), arama ve kurtarma örgütlerini kurmak veya geliş
tirmek; isteyen hükümetler için ve arama ve kurtarma hizmetlerinin yürütülmesinde başvurulabilecek perso
nel için yöntemler ihtiva ettiğini DE AYRICA KABUL EDEREK, 

Bu el kitaplarının Denizde Aramıa ve Kurtarma Uluslararası sözleşmesi 1979 ve eki için yararlı bir ta
mamlayıcı teşkil ettiği ve sözleşmenin amaçlarına büyük ölçüde katkısı olacağı DÜŞÜNCESİNDE OLA
RAK, 

a) Devletlerden el kitaplarında 'belirtilen yöntemle rin kull'amlmasına ve 'bu yöntemleri tüm ilgililerin 
dikkatine sunmalarını rica etmeyi; ve 

b) El kitaplarına tadil etmek ve en yeni (bilgiler »kapsar duruma sokmak için Hükümetlerarası Denizci
lik: îstişarî Teşkilatı tarafından şimdiye kadar alınan tedbirleri tasvip etmeyi KARARLAŞTIRIR. 
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KARAR— V 
Denizde Arama ve Kurtarma İçin Frekanslar 

KONFERANS, 
Dünya İdarî. Radyokomünikasyon Konferansının (1979) frekans spekturumu üzerinde geniş, çapta etkisi 

olabilecek önlemleri kararlaştıracağım DİKKATE ALARAK, 
Denizde tehlike sisteminde halen kullanılan frekansların, sahilden takriben 150 milden daha uzak mesafe

de bulunan tehlikedeki gemiler için, yeteri .olmadığını HATIRDA TUTARAK, 

Tehlike veya genel haberleşme frekansları 'kullanılsın veya kullanılmasın tüm deniz radyokomünikasyon-
larının tehlike ve güvenlik durumlarıyla ilişkili olabileceğini KABUL EDEREK, 

Dünya İdarî Radyokomünikasyon Konferansının (1979) aşağıdaki hususları yerline getirmesini ISRARLA 
TALEP EDER. 

a) Bütün İTU bölgelerinde, gemi istasyonlarına, altındaki ve üstündeki frekanslardan emniyeti temin 
amacıyla A3J sınıfından bir emisyon içtin tehlike ve emniyet frekanslarından birinin tahsis edilmesi : bu fre
kansın birer adedi de 4, 6, 8, 12 ve 16 Mhz bandiarlnda olduğu gibi yayın bandı olarak verilmesi, bu frekans
larda seçilmiş SSB (öingle Side band) çağrılarına izin verilmesi, 

b) Denizdeki gemilerden veya gemilere .yapılan tüm telekomünikasyonların arama ve kurtarma için 
önemli unsurlar ihtiva edebileceğinin kabul edilmesi ve denizcilik hizmeti için yeterli frekans tahsisatının 
yapılmasına dair önerilerin desteklenmesi. 

KARAR — VI 
Dünya Çapında Bir Denizcilik Tehlike ve Güvenlik Sisteminin Geliştirilmesi 

KONFERANS, 
Arama ve kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için* uluslararası bir plan tespit ve tayin eden 1979 De

nizde Arama ve Kurtarma Uluslararası sözleşmesini KABUL ETMİŞ OLARAK, 
İyi bir tehlike ve güvenlik haberleşme şebekesi varlığının, arama ve kurtarma planının etkin bir şekilde yü

rütülebilmesi için önemli olduğunu KABUL EDEREK, 
HükümeÜerarası Istişiarî Denizcilik Teşkilatının denizcilik tehlike ve güvenlik sistemini devamlı olarak 

inceleme konusu yaptığının ve bu sistemin haberleşmeye ilişkin yönleri hakkında kararlar kabul ettiğinin Bİ
LİNCİNDE OLARAK, ' . • 

Dünya çapında bir denizcilik tehlike ve güvenlik sisteminin, diğer hususların yanısıra, uluslararası ara
ma ve kurtarma planı için gerekli radyokomünikasyon unsurlarının sağlanması gerektiğini DİKKATE ALA
RAK, 

Hükümetlerarası Istİşarî 'Denizcilik Teşkilatının, 1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleş
mesinin EK'inde yer alan arama ve kurtarma planının etkin şekilde yürütülmesi için telekomünikasyonla il
gili hükümleri İhtiva eden dünya çapında bir denizcilik tehlike ve güvenlik sistemini oluşturmaya DAVET 
EDER, 

KARAR — VH 

Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Denizcilik Meteoroloji Hizmetleri İle Uyumlu Hale Getifilmesi KON
FERANS, 

Arama ve kurtarma çalışmalarında meteorolojik veoşünografik (denizciler coğrafyasıyla ilgili) bilgilerin 
önemi, GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK, 

Meteorolojik bilgilerin Arama ve Kurtarma bölgeleri ile aynı olanları kapsamasının arzu edilir olduğu
nu DİKKATE ALARAK, 

Gemilerden alınan olağan hava raporlarının normal olarak geminin mevkiini »belirttiğini de ayrıca DİKKA
TE ALARAK, 
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— as — 
Öem'ilerin, aynı radyo istasyonu vasıtasıyla hava raporları ve mevki raporları göndermelerine ilişkin uy

gulamanın, 'böyle raporların gönderilmesini kolaylaştıracağı ve gemülerin her iki sisteme de katılmasını teşvik 
edeceği DÜŞÜNCESINDE OLARAK, 

Hükümetlerarası îstişarî Denizcilik Teşkilatını : 
a) Denizcilik hava tahminleri ve ikazlarının yapıldığı alanları, denizde arama ve 'kurtarma bölgeleri ile 

uyumlu hale getirmenin uygulanması imkânım araştır malk üzere Dünya Meteoroloji Teşkilatı ile sıkı işbirliği 
yapmaya; 

b) Hizmet ettikleri bölgelerin bütünündieki arama ve kurtarma hizmetleri için en son meteorolojik ve oşi
nografice bilgilerin hemen ulaştırmaya hazır olmasını sağlayacak tedbirler almasını Dünya Meteoroloji Teş
kilatından talep etmeye; ve 

c) Gemülerin aynı sahil radyo İstasyonuna hava ve mevki raporları göndermeleri imkânlarını, araştırma
ya DAVET EDER. 

KARAR — Vffl 
Teknik işbirliğinin Teşviki 

KONFERANS, 
Çabuk ve etkin şekilde denizde arama ve kurtarma yapılmasının, geniş çapta uluslararası işbirliğini ve bü

yük iteknlik ve bilimsel kaynakları gerektirdiğini KABUL EDEREK, 
1979 Denizde arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesine taraf olanların bu Sözleşmenin amaçlarını 

yerine getirmek için çalışmalar yapmalarının ve böyle çalışmalar için kendilerinden tam sorumluluk yüklen
melerinin isteneceğini de KABUL EDEREK, 

Hükümetlerarası seviyede işbirliğinin teşvik edilmesinin, Sözleşmenin, henüz gerekli teknik ve bilimsel 
kaynaklarına sahip olmayan Devletler tarafından uygulanmasını çabuklaştıracağından EMlN OLARAK, 

Devletlerden, Hükümetlerarası iştiraki Denizcilik T eşkitotı ile istişare ederek ve onun yardımıyla; 
a) Arama ve kurtarma için gerekli personelin eğitimi; ve 
b) Arama ve kurtarma için gerekli olan teçhizat ve kolaylıkların tedariki hususlarında teknik yardım ta

lep eden Devletlerin desteklenmesini teşvik etmelerini ISRARLA İSTER. 

Devletlerden Sözleşmenin yürürlüğe girişini beklemeden yukarıda sözü geçen önlemleri uygulamalarını da 
ISRARLA İSTER. 
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