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I. — GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 

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

NEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dıfi Konuşma
lar 

1. — İzmir Milletvekili 
Türkân Akyol'un, ilaç fiyatlarının 
tespit şekli ve etkileyen faktörler 
ile, kalite kontrolüne ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Sağlık Ba
kanı Halil Şıvgın'm cevabı 

2. — Diyarbakır Milletveki
li Fuat Atalay'ın, son günlerdeki 
işçi hareketleri ve işçilerin içinde 
bulundukları duruma ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı İmren 
Aykut'un cevabı 

3. — Zonguldak Milletveki
li Tevfik Ertüzün'ün, carî işlem
ler dengesindeki fazlalığa ilişkin 

Sayfa 

280 

281 
283 

283 

283 

gündem dışı konuşması 

B) Tezkereler ve Önergeler 

1. — 11.4.1928 Tarih ve 1219 
sayılı Tababet ve Şuabatı Sanat
larının Tarzı İcrasına Dair Kanu-
nun 41 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 7 Ek 
ve 3 Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında 3530 sayılı Kanunun, 
Anayasanın 89 uncu maddesi ge
reğince bir defa daha görüşülmek 
üzere iade edildiğine ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/821) 

2. — Türkiye-Avrupa Toplu
luğu Karma Parlamento Komis
yonu yeni dönem çalışmalarında 
TBMM'yi temsil edecek Türk 
Grubu için Anavatan Partisi Gru
bunca aday gösterilen asıl üyele
re ilişkin Başkanlık tezkeresi 

288:293 (3/322) 

3. — Avrupa Konseyi Parla
menter Meclisi yeni dönem çalış
malarında TBMM'yi temsil ede-

283:288 

Sayfa 
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Sayfa 

cek Türk Grubu için Anavatan 
Partisi Grubunca aday gösterilen 
asıl üyelerin isimlerine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/823) 299 

4. — Kuzey Atlantik As-
samblesi yeni dönem çalışmala
rında TBMM'yi temsil edecek 
Türk Grubu için Anavatan Par
tisi Grubunca aday olarak göste
rilen asıl üyelerin isimlerine iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/824) 299 

V. — KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE KOMİS
YONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 3 0 ° 

1. — Gemiadamlarının Eği
tim, Belgelendirme ve Vardiya 
Standartları Hakkında Uluslara
rası Sözleşmeye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 300:308, 
komisyonları raporları (1/355) (S. 319 33O: 
Sayısı: 158) 334 

Sayfa 

2. — Nevşehir Milletvekili 
Ahmet Cemal Seymen'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Nevşehir 
Milletvekili A. Cemal Seymen'in 
İçtüzüğün 110 uncu maddesine ve 
göre Rapora itirazı (3/552) (S. Sa
yısı: 186'ya 1 inci Ek) 308 

3. — 403 Sayılı Türk Vatan
daşlığı Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyo
nu Raporu (1/534) (S. Sayısı: 220) 308:319 

,4. — Kahramanmaraş Mil
letvekili Ülkü Söylemezoğlu ve 3 
Arkadaşının, 19.6.1987 Tarih ve 
3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması 
Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve İçişleri Komisyonu Raporu 

.(2/122) (S. Sayısı: 221) 319:329 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

İçel Milletvekili Ekin Dikmen, Avru
pa Topluluğuna tam üyelik için başvuru
muzun ikinci yıldönümü, 

Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi, Ba
ğımsız Filistin Devleti Temsilciliğinin Bü
yükelçilik statüsüne yükseltilmesi, 

Konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, son günlerde ülkemiz
deki işçi sorunları konusundaki gündem 

dışı konuşmasına, Çalışam ve Sosyal Gü
venlik Bakanı İmren Aykut cevap verdi. 

Yapılan görüşmelerden sonra: 
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanu

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının (1/510) (S. 
Sayısı: 152) kabul edildiği ve kanunulaş-
tığı, 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 
6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanat
karlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanunununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
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Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu Raporu (2/71) (S. Sayısı: 143) ile, 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 
6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Ya
sasının 17 nci Maddesinin 1 inci Fıkrası
nın Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 
Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komisyon-

Cumhurbafkantnca Geri Gönderilen 
Kanun 

1. — 11.4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı Ta
babet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcra
sına Dair Kanunun 41 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Yedi Ek ve 
Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
12.4.1989 Tarih ve 3530 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi 
(1/561, 3/821) (Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonuna) 

Tekti/Ur 

1. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, 4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunu ve 4486 Sayılı Teknik Ziraat 
ve Bahçıvanlık Okulları Hakkındaki Ka
nunun Hükümlerine Göre Dağıtılan, Da
ha Sonraki Yıllarda Geri Alman Toprak
ların Geri Verilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/172) (Tarım Orman ve Köyişle-
ri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 

lan raporlarının (2/20) (S. Sayısı: 156) ka
bul edilerek, tekliflerin reddedildiği; 

Açıklandı. 

20 Nisan 1989 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.10'da son verildi. 

20 arkadaşının, Güvenlik Soruşturması 
Neticesinde Devlet Memuru Olması Ön
lenmiş Vatandaşlarımızın Devlet Memu
ru Olması Hakkında Kanun teklifi (2/173) 

» (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 

Rapor 
1. — 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı 

Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasansı ve Adalet ve Millî Savun
ma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı: 238) 

ISuüt Soru Önergeleri 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Türkiye Muharip Gaziler Derne
ğine devredilmiş olan Türkiye Kuvayı 
Milliye Mücahit ve Gazileri Derneğine ait 
malların, adıgeçen Derneğe iadesine dair 
mahkeme kararlarının infaz edilip edilme
diğine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/615) 

2. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Adana İli Osmaniye İlçesi Sağ-

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hûdai Oral 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Sakarya Samsun 
Mümtaz Özkok Mehmet Akarca 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
20.4.1989 Perşembe 

— 281 — 



T.B.M.M. B : 80 20 . 4 . 1989 O : 1 

lık Ocağı Tabibine Güneysu Karakolun
da görevli polisler tarafından baskı yapıl
dığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/616) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Yusuf Bozkurt Ozal ile Aydın 
Corporation AJŞ. arasında ilişki bulunup 
bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/617) 

• " 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküi A. Hfldai Oral 

KÂTİP ÜYELER: Mehmet Akarca (Samsun), Mümtaz Özkök (Sakarya) 

————— • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Mediesinin 80 inci Birleşimini açıyorum. 

I I I . — YOKLAMA 

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

(Elazığ Milletvekili Hüseyin Cahit 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

7. — İzmir Milletvekili Türkân Akyoi'un, 
iaçjyadarmm tespü şekli ve etkûeyenfaktdrler it, 
kalite kontrolüne ilif kin gündem dtşt konuşması ve 
Sağlık Bakam Halil Ştvgtn'tn cevabi 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sa
yın Türkân Akyol, gündem dışı konuşmak 
üzere, buyurunuz efendim. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Akyol, gündem dışı söz konu
nuz, ilaç fiyatlarıyla ilgilidir. 

Buyurunuz efendim. 
TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; sözleri
me, hepinizi saygılarımla selamlayarak 
başlamak istiyorum. 

Huzurlarınızda bulunmamın nedeni, 
Sağlık Bakanımızın, 15 Nisan gecesi tele
vizyondan izlediğimiz beyanlarına göre, 
ilaç fiyatlarının bundan böyle, serbest pi
yasa ekonomisi kuralları içinde serbestçe 
belirleneceğinin ifadesi üzerinedir. Ben, 
bu konuda söz aldım ve sözlerimin, ilaç 

Aral'-a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var

dır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz isteyen üyelere söz 

vereceğim. 

konusuyla sınırlı olduğunu biliyorum. An
cak, izninizle, konuya girmeden önce, bir 
küçük gözlemimizi bilgilerinize sunmak 
istiyorum: Geçtiğimiz ay Hükümetimiz
de değişiklikler yapıldı. 15 bakanımız ya 
Hükümete yeni katıldılar ya da yer değiş
tirdiler. Yani, 25 bakanlıktan 15'i değişti. 

Sayın milletvekilleri, o günden günü
müze ilginç bir gözlemimiz oldu, Bakan
larımızın bazılarından, Hükümet değiş
meden, parti değişmeden; adeta yeni bir 
parti hükümeti gelmişçesine, programın 
temel ilkelerinde değişiklik olmuşçasına, 
ilginç beyanlar izliyoruz. Bunların bazı
ları, bir önce yapılan veya daha önceki ic
raatta izlediğimiz bazı konularda; ya bun
ları erteleyen ya tümüyle değiştirecekleri
ni, ya da tamamıyla zıt yeni kararlan açık
layan beyanlar verdiler. İlaç konusu da 
belki bunlardan biri. Ben bu konudaki be
yanların haklılığı haksızlığı veya gerekli
liğini tartışmıyorum; ama anlamakta zor
luk çektiğim bir konuyu bilgilerinize sun
mak istiyorum: Bir parti, kendi progra-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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mıyla iktidara gelir ve o programıyla hü
kümet olur. Bu programın temel ilkeleri 
de bellidir. Sanıyorum, bir yılda bir veya 
birkaç kez değişen bakanlıklarla, hükü
metlerin temel icraat ilkelerinde bu kadar 
köklü ve zaman zaman sert değişmeler de 
olmaz diye düşünüyor ve gerçekten -yine
liyorum- anlamakta zorluk çekiyorum. 
Konu yine bunlardan birisi. İlaca değin
meden önce, bu konuda bir başka örnek 
daha vermek istiyorum. 

Sayın Sağlık Bakanımız, zorunlu hiz
metin kaldırılacağını beyan buyurdular. 
Zorunlu hizmetin gerekliliğini, devamını, 
olumluluğunu olumsuzluğunu, kalkması
nın gerekip gerekmediğini de tartışmaya
cağım; ama, beklerdim ki, bir meslek gru
bunda aşağı yukarı yedi yıldır uygulanan 
ve bir olağanüstü, demokrasiye geçiş dö
neminin ürünü olan bir uygulamayı, Hü
kümetimiz yedi yıl içinde bir irdeletsin. 
Zorunlu hizmet halkımızın sağlığına ne 
kattı? Zorunlu hizmetin uygulamaları ne 
kadar başarılı oldu? Zorunlu hizmete gön
derdiğimiz bir meslek grubu, hayatlarının 
dört yılını bir yasa değişikliğiyle, bütün 
planlarını bir yana koyarak hizmete koşan, 
dört yıl hizmet veren genç hekimler gru
bu bu zorunlu hizmetten hangi deneyim
le döndüler, ülkeye ne kadar yararlı olduk
ları kanısındalar ya da büyük bir kesimi
nin size, bize yakındıkları gibi, hayatların
dan yitirilmiş bir dört yıl mıdır bu? Çün
kü, pek çoğunun ortak kanısı şudur ki, ya
rarlı olmaları için gerekli altyapı hiçbir bi
çimde hazır değildi. Çoğu kez, bir sağlık 
ocağına birden fazla genç hekim atandı; 
fakat, o sağlık ocağında en basit bir alt
yapı mevcut değildi. Hatta, bir hekim ma
sası, bir arşiv dosyası ve bir tansiyon ale
tinin bile zor bulunduğu yerlerden gelen 
genç meslektaşlarımızın, öğrencilerimizin 
yakınmalarını dinledik. Sanıyorum, hal
kımız, yedi yıl, yöresinde sadece bir dok
tor kişinin mevcudiyetinin psikolojik tat-

miniyle yetindi. Bu zorunlu hizmetle has
talıkların ne kadarı azaldı, ne kadarı te
davi gördü, hastane kapılarındaki birikim
lerin yüzde kaçı azaldı ve bu hizmete gi
dip şu kadar yıl -sanıyorum altı yılını ta
mamlamış görünüyor- hizmet edip dön
dükleri zaman, Bakanlığımız bunlann el
lerinden tuttu mu; bunların bilgilerine 
başvurdu mu ki, şimdi birden bire ceffel
kalem, zorunlu hizmeti kaldıracakları be
yan Duyuruluyor? Bunu anlamakta zorluk 
çektiğimi anlamanızı rica ediyorum sayın 
milletvekilleri. 

Gelelim ikinci ve ciddî bir konu olan 
ilaç konusuna. Bildiğiniz gibi, ilacın son 
derece önemli iki özelliği vardır, sayın mil
letvekilleri. İlaç bir sanayi ürünüdür; ama 
ilaç insan yaşamıyla, insan sağlığıyla doğ
rudan bağlantılı en önemli öge ve etken
dir. Bir başka deyimle, eğer, ihtiyaç duy
duğu anda kişinin ilaca erişmesi mümkün 
olamaz ise, bir ülke, bir devlet, bir hükü
met, sağlığa yaptığı tüm yatınmlan boşa 
harcamış olur. Çünkü, kişileri korumak; 
kişileri, hastalandıkları takdirde hastalık
larını erkenden yakalamak, teşhisleri için 
gerekli tüm altyapıyı oluşturmak; aracı, 
gereci, laboratuvan, tahlili, hekimi ve tüm 
personeli ve kadrolarıyla, insan gücünü 
kullanmak için yapılan tüm maddî ve ma
nevî yatırımlar, -emek başta olmak üzere-
eğer hastalarınız, gerektiğinde ilaca erişe-
mezlerse, tamamıyla boşa gitmiş sayılır. O 
halde, ilaç, Genç Tabipler Odasının söy
lediği gibi, "Olmazsa olmaz" bir madde
dir; insan sağlığıyla bu kadar direkt iliş
kilidir. 

Sayın milletvekilleri, çok iyi bildiği
niz gibi, ilacın bir başka yönü daha var
dır, bu da ekonomik yönüdür. Çünkü, ilaç 
bir sanayi ürünüdür ve biz ülke olarak ila
cın hammaddesini büyük oranda ürete
mediğimiz için, ülkemizde henüz kimya 
sanayii, petrokimya sanayii oluşmadığın
dan, hammadde üretiminde daima dışa 
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bağımlı kalmaya mahkûm bir ülkeyiz. En 
iyimser deyimle, büyük oranda dışa ba
ğımlı bir ülkeyiz diyelim. Hammaddenin 
çok sınırlı bir bölümünü ancak üretebili
yoruz. 

Şimdi, bu ekonomik niteliğiyle, ilaç
taki bir iki gerçeğe değinmeme izin veri
niz: Türkiye'de bugün, ilaç, 119 üretici fir
ma tarafından üretilir. Bu üretici firma
ların 8 adedi yabancı sermaye ile bağlan
tılıdır. 119 ilaç firmasından, ilk 5 sırada yer 
alan büyük firmalar Türkiye'deki ilaç pa
zarının yüzde 44'ünü ellerinde tutmakta
dırlar. Bir başka deyimle, 119 firmanın 
yüzde 90'ı, Türkiye'deki ilaç pazannın sa
dece yüzde 10'una sahiptir. 

Şimdi getirilmek istenen veya getiri
leceği söylenen sistemde, olay serbest pi
yasa rekabetine açılıyor. İlaç konusu ser
best piyasa ekonomisinin kurallarına terk 
edilemez. Çünkü, ilaç, uzun yıllardan beri 
insan sağlığıyla direkt bağlantılı olduğun
dan, sağlıktan sorumlu olan Sağlık Bakan
lığına bağlı idi. Türkiye'de ve ayrıca, ilaç
ta, tüketici kişi hasta olduğu için, ilaç tü
keten hastanın ilaca erişmesi paraya ba
ğımlı olamayacağı için, ilaç fiyatlandırma-
sının da, memleketin genel ekonomik ko
şullarına göre mutlaka dengelenmesi ge
rekiyordu. Bu nedenle, ilaç hem etkinlik 
(zarar ve yarar) hem de fiyat kontrolü açı
sından Sağlık Bakanlığının sorumluluğu 
ve denetimi altında idi. 

Bu sorumluluk ve denetimde ilaçta 
kalite kontrolü neden gereklidir? Bu ko
nuda bir örnek arz edeceğim: Bugün, 
Türkiye'de ilaç üreten tüm firmaların ci
rolarının sadece yüzde l'i ilaç denetimi la-
boratuvarlarına ayrılan paydır. O halde, 
üretici firmalar, bu denetim görevlerini, 
bu kadar malî yatırımla yapamıyorlar de
mektir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı da Ana
yasamız ve kendi kuruluş kanununa gö
re, yıllardan beri, Türkiye'deki kişilerin 
sağlığından sorumlu olan bir Bakanlıktır. 

O halde, ilacın kalite kontrolü mutlaka 
Bakanlıkça yapılmalıdır. 

Bacın fiyat kontrolünün Bakanlıkça 
yapılması gereğine bir ikinci örneği de, Ta
bipler ve Eczacılar birliklerinin bana ver
mek nezaketinde bulundukları son araş
tırmalarından arz etmek istiyorum: 1984 
yılına kadar, mevcut ilaç fiyatlandırma ka
rarnamesinde belli bir denetim imkânı 
vardı. 1984 öncesinde bu kararname uy
gulamada iken, son üç yılda, yani 1983, 
1982 ve 1981 yıllarının fiyat artış ortala
ması (hammadde dövize bağlı olduğu için) 
toplamı yüzde 148 oranında olup, yıl ba
şına ortalama yüzde 49 civarında düşüyor. 
Oysa, 1984'te, Sağlık Bakanlığının bu de
netim ve kontrolü gevşetildikten sonra, 
1987'ye kadar devam eden üç yılda fiyat 
artışı toplam yüzde 298 ve bir yıla düşen 
toplam artış ise yaklaşık yüzde 100 oranın
dadır. O. halde bu gerçek de gösteriyor ki, 
ilaç fiyatlarının mutlaka Sağlık Bakanlı
ğının denetimi altında olması gerekmek
tedir. 

Bunun için, kuşkusuz başka gerekçe
ler. de var; her şeyden önce, halkımızın 
ödeme gücü ve ödeme imkânlarının, için
de bulunduğumuz durumun şekline bir 
göz atalım: İnsanların yoksullaşması, ge
lir dağılımı, enflasyon ve pahalılık o ka
dar çok konuşuldu ki, hepinizin takdirle
rine bırakıp, bu konuya değinmiyorum. 
Halkımızın yüzde 45'ine yakını, hiçbir 
sosyal güvencesi bulunmayan kişilerdir; 
yani, hastalandıkları zaman ilaca para ver
mek zorunda olan kimselerdir. Bunların 
ödeme güçlerini takdirlerinize bırakıyo
rum. 

Son sekiz dokuz sene içinde fiyatları 
yüzde 300'ün, yüzde 400'ün üzerinde ar
tan temel ihtiyaç ilaçların, kaçınılmaz ve 
zorunlu ilaçların fiyat artış oranı ile kişi
lerin ellerine geçen gerçek (reel) ücretin 
artması arasındaki mukayeseyi, en azın
dan, somut bir örnek olan memurların, 
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emeklilerin, işçi ve işçi emeklilerinin du
rumuyla yapabiliriz. Memurlar, yani ak
tif hizmetliler için ilaç bedelinin yüzde 
80'ini devlet öder, yüzde 20'sine de ken
dileri katılırlar. Bu oran, emeklilerde, bil
diğiniz gibi, yüzde 10'dur. 

Sayın milletvekilleri, bundan altı ye
di ay önce ilacın tüm bedeli, bugün, bu 
kişilerin katılma payından daha ucuzdu. 
Bir başka deyimle, artık bu hayat pahalı
lığı esnasında, kaçınılmaz bir tüketim 
maddesi olan ilaca bedel ödeyecek kişile
rimiz de son derece sınırlanmıştır. 

Bu somut ve çok ciddî gerçeklerin dı
şında başkaca hangi nedenlerle ilaç fiyat
ları serbest piyasaya bırakılamaz Jbrusu-
na da örnekler vermek istiyorum: 

1984 yılından günümüze kadar olan 
son kararname değişiklikleri -hele şimdi 
ilaç fiyatları serbest piyasa rekabetine bı
rakıldığı takdirde- son derece sakıncalı ba
zı maddeleri içeriyor. 

Örneğin, reklam giderleri ilacın sınat 
maliyetine bindirilmiştir. Bir başka deyim
le, güçlü ve büyük firmaların ilaçlarını 
reklam etmek için yaptıkları tüm masraf
lar -hekimlerin tatil masraflarından, giy
dikleri tişörtlere ve kullandıkları kaleme 
kadar sınırsız genişletebilirsiniz- reklam 
adı altında, ilacın maliyetine katılmakta
dır, sınaî maliyete katılmaktadır, bedeli et
kilemektedir ve ücretini artırmaktadır. 

ilaçla bir patent olayı vardır. Bu pa
tent olayı nedeniyle, 119 firmanın eşit ko
şullarda ilaç fiyatlandırılmasında yarışma
ları söz konusu olamaz. 

Türkiye'de ilaç çoğu kez reçetesiz ola
rak satılır. Bu reçetesiz satımını bile he
nüz önleyemez haldeyiz. 

Bütün bu ve buna benzer gerçekler 
ortaya çıkarsa, Sayın Bakanımızın beyan 
buyurduklan, ilaç fiyatlarının serbest bı
rakılma kararının, ne denli tehlike taşıdı
ğı ortadadır. 

Sayın milletvekillerimiz içinde ecza-
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cı meslek grubundan olan arkadaşlarım 
var. Bugün ayrıca eczacı odalarından bil
giler aldık; ilaç fiyatları piyasa ekonomisi 
kurallarına bırakıldığı anda, perakendeci 
konumunda, satıcı konumunda olan ecza
cılar, artık, fiyadandırmada kendilerini so
rumlu sayacaklardır; en azından böyle bir 
anlayış ve böyle bir potansiyel tehlike var
dır. Herkes, yöresine, zamanına ve ihtiya
cına göre ilacının fiyatını tepsit etmekte 
kendini haklı görecektir. 

Türkiye'de en çok tüketilen ilaçlar, 
mevsimine ve enfeksiyonların çeşidine gö
re değişen antibiyotiklerdir ve bunların fi
yatlarının serbest rekabete bırakılması son 
derece ciddî tehlike taşır; çünkü, mevcut 
olmamaları halinde, bunun eksikliğinin 
bedelini insanlar hayatlarıyla öderler. 

Eczacı, üretici ve tüketici halkımız ile 
hastalarımız arasında meydana çıkacak bu 
keşmekeşin nedenini anlamak son derece 
zor. Aslında anlamak kolay da, böylesi cid
di bir olayı bu kadar rahatlıkla, inceleme
den, irdelemeden, gereklerini tartışmadan 
nasıl getirebileceksiniz? Bu konuda uyar
mak ve izninizle bilgilerimizi arz etmek 
için söz aldım. 

Sayın milletvekilleri»bu olayın teme
linde bir neden, bir temel yanlış yatıyor: 
iktidardaki Hükümetimiz bir tek şeye ön
celik verdi; "Önce ekonomi" dedi, tüm 
sosyal politikalar ondan sonra geldi. Ülke 
büyürken, nüfusu hızla artarken, altı ye
di yıl yitirdik arkadaşlarım. Bu süre için
de sağlık sorunları artarak sürüp gidiyor. 
Eğitim problemlerimiz, işsizlik ve benze
ri tüm sosyal politikalarımız hep sonraya 
ertelendi; ama bunlar durmadı: Ülke bü
yüyor, nüfus çoğalıyor, sorunları da bera
berinde büyüyor. 

Yitirdiğimiz bir altı yedi yılın oluş
turduğu bunca sorun üzerine, bir de yeni 
bir keşmekeş açmanın gerekçesini Sayın 
Bakanım lütfederlerse, kendilerine teşek
kür borçlu olacağım. 
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Hepinize saygılar sunarak sözlerimi 
bitirmek istiyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Akyol. 

Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın, bu
yurun efendim. (ANAP sıralanndan alkış
lar) 

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Sayın Akyol'a huzurunuzda te
şekkür ediyorum. 

Bakanlığa gelişimi takiben, değerli 
basın mensuplarının bazı sorularına mu
hatap oldum. O sorulardan birisi şuydu: 
"İlaç fiyatları nasıl tespit ediliyor" dedi
ler. "İlaç fiyatları konusunda firmaların 
şimdiye kadar olduğu ve Sayın Akyol'un 
da çok iyi bildiği gibi- üretici firmaların 
Bakanlığımıza talepleri oluyor, Bakanlık 
da hammadde, ambalaj ve diğer hususla
rını değerlendirmek suretiyle fiyatları tes
pit ediyor" dedim; bu açıklamayı yaptım. 

Gazeteci arkadaşlarımız ilave ettiler 
ve "Sizce bu uygun mu?" dediler, "Bize 
göre -yani bana göre değil, partimizin te
mel felsefesine göre, Hükümetimizin te
mel felsefesine göre- Sağlık Bakanlığının, 
fiyat oluşturması, ilaçlara fiyat vermesi 
yanlış. Bizde, fiyatlar serbest pazar eko
nomisinin kurallarına göre gelişir. Ancak, 
biz bunu değerlendireceğiz ve inceleye
ceğiz" dedim. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Öbür Ba
kanlar yanlışlık yapmışlar demek ki!.. 

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN 
(Devamla) — Benden önceki değerli Ba
kan arkadaşlarımın başlattığı değerli ça
lışmaları ben devam ettiriyorum. Biz bir 
koalisyon hükümeti değiliz; bir iktidar de
ğişikliği olmamıştır, bir felsefe değişikliği 
olmamıştır; biz bir bütünüz, bu bütün içe
risinde bütün olayları değerlendiriyoruz. 
Ancak, burada bir hususu özellikle Sayın 
Akyol'un bilgilerine sunmak isterim: He

pinizin bildiği gibi, ülkemiz Ortak Paza
ra girmek için büyük bir gayret içerisin
dedir. \akın bir gelecekte -şu anda bu gay
retlerimizin bir sonuç vermeyeceğini; ya
ni yarın Ortak Pazara gireceğiz diye bir 
iddiamız yok; ama, gayret ediyoruz- farz 
edelim ki çok yakın bir gelecekte, Ortak 
Pazara bizim kabulümüz sözkonusu oldu; 
ne yapacağız o zaman? Bizim ilaç sanayi
miz Ortak Pazar şardanna göre hazırlandı 
mı? Hazır mıyız? İşte biz şimdi, Sağlık 
Bakanlığı olarak, konunun bu bakımdan 
değerlendirmesini yapıyoruz. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Ortak Pa
zarda fiyatlar serbest değilki. 

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN 
(Devamla) — Ortak Pazar şartlarına gir
diğimiz takdirde ne yapmamız lazım di
ye, onları inceliyoruz. Elbette ki, çok 
önemli bir karardır ve bu yasal düzenle
meleri gerektiriyor. Benim şahsî tasarru
fumla da olacak bir olay değildir; çalışma
larımız tamamlandığında huzurunuza ge
lecektir. Bu arada, iktidara ve muhalefete 
mensup değerli arkadaşlarımla da görü
şüyorum, her kesimle de görüşeceğim ve 
bunu sonuçlandırma aşamasına geldiği
mizde, sizlere daha detaylı bilgi arz etmem 
söz konusu olacaktır. Ancak, ben Sayın 
Akyol'un, ilaçla ilgili çıkıp, sağlığın deği
şik alanlardaki, problemlere değinmesini 
ve bu arada özellikle mecburî hizmetle il
gili düşüncelerimizi değerlendirmesini 
tam anlayamadım doğrusu; kusura bak
masınlar. Sayın Akyol, mecburî hizmet 
devam etsin mi diyor, etmesin mi diyor; 
mecburî hizmetle ilgili tasarrufumuza kar
şı mı çıkıyor, destekliyor mu, onu öğrene
medim. Eğer öğrenirsem memnun olaca
ğım. 

Bu arada, Avrupa ülkelerindeki ilaç 
fiyatlarıyla ilgili bir iki örnek vermek isti
yorum: Almanya'da ilaç fiyatları nasıl olu
şuyor? İmalatçı, ilaçlarının satış fiyatları
nı kendisi tespit ediyor, eczane ve ecza 
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depolarının kâr hadleri bir kararname ile 
buna ilave ediliyor, isviçre'de, imalatçı, 
ilaçlarının fiyatlarını kendisi tespit ediyor. 
Hollanda'da, ilaç fiyatları serbesttir, ecza
ne ve ecza depolarının kâr hadleri ayrıca 
belirleniyor. Belçika'da, sosyal güvenlik 
kapsamındaki ilaçlan, Ekonomik İşler Ba
kanlığı kontrol ediyor, diğerleri serbest bu 
lunuyor. Fransa'da, her yıl enflasyona göre 
bir zam oranı veriliyor; üretici, bu oranı, 
hangi ilacına, ne oranda, hangi zamanda 
yansıtacağını kendisi tespit ediyor, yıllık 
kân kontrol altında bulunuyor, italya'da, 
hammadde fiyatlarına göre, ilaç fiyatlan-
m hükümet tespit ediyor, ancak, bu tespit, 
firmalann araştırma, geliştirme, yatmm 
yapmasına mani olmayacak şekilde bulu
nuyor. ingiltere'de ise, ilaç firmalarının yıl 
sonu kâr marjı yüzde 17'yi aşmamak şar
tıyla, tamamen serbest bulunuyor, işte, 
Ortak Pazara girme yansı içerisinde olan 
ülkemizin de, özellikle ilaç sanayiinde bu
na hazır olması lazımdır.' 

Bizim buradaki birinci hedefimiz, 
ilaç tüketicisi durumunda olan vatandaş
larımızdır. Biz, vatandaşlanmızı düşünü
yoruz. Elbette ki, vatandaşlanmızı düşü
nürken, millî ilaç kuruluşlanmızı da dü
şünmek mecburiyetindeyiz. 

Çalışmalanmız tamamlandığında si
ze daha ayrıntılı bilgileri arz edeceğim. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Şıvgın. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay '-
tn, son günlerdeki işçi hareketleri ve işçilerin için
de bulundukları duruma ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
imren Aykut'un cevabı 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletveki
li Sayın Fuat Atalay'a gündem dışı söz ve
riyorum. 

Buyurun efendim. 
Sayın Atalay, gündem dışı söz konu

nuz, işçi hareketleri ve işçilerin içinde bu
lunduktan durumla ilgilidir. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; işçi so-
runlan hakkında gündem dışı söz almış 
bulunmaktayım. Bu vesileyle, Genel Ku
rul üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Biraz evvelki gündem dışı konuşma
ya cevap vermek üzere söz alan Sayın Sağ
lık Bakanı, "İlaç fiyatlarıyla ilgili yaptığı 
düzenlemenin, Avrupa Topluluğuna geçiş 
için gerekli bir çalışma olduğunu" söyle
di. Sözlerime başlamadan evvel, dilerim 
ki, siyast iktidar, yaşamın bütün alanları 
için Avrupa Topluluğu normlanna uygun 
çabalan gösterip, dönüşümleri yapar. 

Siyast Iktidan günlerdir izliyoruz. 
Parlamentoya, özellikle işçi haklanyla il
gili sorunlar gündeme geldiği zamanlar, 
her türlü önyargılardan kurtularak, de
mokrasiye, Parlamentoya ve Parlamento
da çeşitli halk kesimlerinin sorunlannın bu 
Parlamento çatısı altında tartışılmasına ta
hammül etmesini; hatta, burada muhale
fetin getirdiği görüşlerden ders çıkarma
sını diliyoruz. Ancak, ne yazık ki, bu ko
nular gündeme getirildiğinde, ilgili Hükü
met üyeleri bu kürsüye çıkarak, meselele
rin hal yoluna girdiği anda, bu işten fay
da mülahaza etmeyen güçlerin devreye 
girmesinden şikâyet etmektedirler. 

Devlet Bakanı Sayın Çiçek, "Her 
meselenin kendi zemininde ve kendi ku
ralları içerisinde çözümlenmesi gerekir" 
demektedirler. Bu söz, objektif olarak ba
kıldığında doğru görülüyor; ancak, konu
şulduğu ortama bakıldığında, işçi sorun
larının Parlamentoya getirilmesine karşı
lık edilen bir söz. 

Şimdi, sormak istiyorum; sayın hükü
met üyeleri, bu Parlamento, özgürce, hal
kın sorunlarını tartışamayacak mıdır? Bu 
Parlamento, böyle bir platform değil midir? 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
işçiler, 1980 döneminden bu yana, sürek
li olarak hak kaybedip, yoğun bir yoksul
laşma sürecine girmişlerdir. Bunun nedeni 
nedir? Başta 1982 Anayasası, 1983 yılın
da çıkanlan 2821 sayılı Sendikalar Yasası 
ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Yasası; askerî dönem ve ara reji
min devam ettiği ortamda çıkarılmış; 
Uluslararası Çalışma Örgütünün ilke ve 
kararlarına aykırı olarak düzenlemeler ya
pılarak, özgür toplupazarlık ortamı yok 
edilmiştir. 

Bu gelişmelerle birlikte, Uluslarara
sı İşçi Örgütleri ve Avrupa İşçi Sendika
ları Konfederasyonu, çeşitli kanallarla 
uyanlarım yapmış; Türkiye'de 12 Eylül ile 
birlikte işçi haklannın ağır bir darbe ye
diğini sürekli dile getirmiştir. 

Şimdi, işçilerin dokuz yıl içerisinde 
nereden nereye geldiğini görelim; hem de, 
resmî rakamlara göre görelim: 1988 yılı iti
bariyle millî gelir artışı, enflasyon, piya
sadaki para miktarı, ücretler, maaşlar ve 
destekleme alım fiyatları gibi ekonominin 
tüm göstergeleri ele alınıp incelendiğinde, 
ücret ve maaşlann millî gelirden aldıklan 
payın yüzde 24'ten yüzde 14'e düştüğü
nü göreceğiz; yani, diğer bir deyişle, eme
ğiyle geçinenler, 9 yıl içerisinde yüzde 70 
oranında yoksullaşmışlar. Sadece son dört 
yıl içerisinde, 1984-1987 yıllan arasında 
kamu kesimi ücretleri, devletin resmî ra
kamlarına göre yüzde 25,6 gerilemiş bu
lunmaktadır. 

Bütün bu gelişmeler nasıl olmuştur? 
işverenlerin, 12 Eylül sonrası toplusözleş
me düzenini tek yanlı belirleme gücünü 
elde etmeleriyle, reel ücretler yoğun bir 
gerileme dönemine girmiş, çalışanlar ara
sında ücret farklılaşması sağlanarak, işyer
lerinde verim artışlan, düşük ücretlilere 
baskı yapılarak düzenlenmiştir. Yasaklar 
zinciri, özgür toplu pazarlık düzenini yok 
etmiş ve sonunda, kamu kesiminde çalı

şan yüzbinlerce işçi, 1989 fiyatlarıyla or
talama 140-150 bin Türk Lirası almaya 
mahkûm edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Hükümete sormak is
tiyorum; 4 kişilik bir ailenin 1988 sonu iti
bariyle, sadece gıda harcamaları 204 bin 
lira olduğuna göre, yüzbinlerce işçimiz, 
ortalama 140-150 bin lira aylık kazançla, 
gıdayla ilgili gereksinmelerini nasıl karşı
layacaklar? Hangi parayla kirasını vere
cek, çocuklannı okula gönderecek, giyim 
eşyası alacak, kömürünü, odununu ala
cak? "Tatil, kültürel faaliyet, daha güzel 
bir yaşam işçinin neyine?" diye soracağız. 

40 yaşındaki bir Tekel işçisinin eline 
121 bin lira, 20 yıldır çalışan bir diğer iş
çinin eline 135 bin lira geçiyor. Elimde, 
kendi seçim bölgemden, birçok maaş 
bordrosu var. Bu maaş bordrolanna bak
tığımızda, işçilerin ortalama 140-150 bin 
lira ücret aldığını görüyoruz. Üstelik, ola
ğanüstü bölge tazminatı da bunun içinde. 

Sayın hükümet üyeleri, bakınız işçi
lerimiz ne diyor; "Yıllardır insan yerine 
konmadan çalıştırıldık; köle gibi. Dayana
mayacağız. Dayanılamayacak noktaya gel
dik. Açlık her şeyin üstüne çıktı. Kaybe
decek hiçbir şeyimiz kalmadı. Özal, ne
den bizi dürtükleyen birilerini arıyor, bi
zi Özal'm kendisi dürtüklüyor." 

Yaklaşık üç aydır süren toplu pazar
lıkta, işveren sendikası (Kamu-İş) İktida
ra bağımlılığından dolayı, bir türlü, özgür 
insiyatif koyamamış ve işçi haklannın çö
zümünde önemli bir adım atamamıştır. 
Zaten, birçok iş kollarında grev yasağının 
sürdüğü Türkiye'de, geçtiğimiz günlerde, 
grevler Hükümetçe yasaklanmış, arabu
lucu görüşmeleri haftalarca boşa geçiril
miştir. 

Denilebilir ki, açlığa mahkûm edil
miş yüzbinlerce işçinin almayı hak ettik
leri artışlar, en azından, sürüncemede bı
rakılan bu dönem için, sermayeye, ücret
liler dışındaki diğer kesimler lehine, be-
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dava kredi olarak kullandırılmıştır. 

Özgür pazarlık ortamı, tarafların öz
gür iradeleriyle masaya oturup, pazarlık 
etmeleri anlamına gelmektedir. 12 Eylül 
sonrasında, sadece askerî yönetim devrin
de değil, onu devam ettiren Anavatan dö
neminde, grev yasaklan nedeniyle, pazar
lıklar, göstermelik olarak daraltılmış or
tamda gerçekleşiyor; sözleşmeleri, Hükü
met ağırlıklı, işveren ittifaklı Yüksek Ha
kem Kurulu belirliyordu. Bundan dolayı
dır ki, her dönemde yapılan sözleşmede, 
işçiler yeni bir kısım haklan da kaybetti
ler. Şimdi de, hükümetin direkt olarak pa
zarlık ortamına girmesi, Sayın Bakanın 
dediği gibi, işin doğal platformu mudur, 
yoksa toplupazarlık hakkı ve özerkliğine 
aykın mıdır? 

Bu yaklaşım, uluslararası haklann 
korunması için getirilmiş ilke ve kuralla-
nn, toplupazarlık özgürlüğünün siyasî ik
tidarca çiğnendiğini göstermektedir. Ka
mu işveren Sendikası oluşumunun yasal 
olmadığı ve yöneticilerinin Hükümete 
bağlı olmasından dolayı, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetine bu konuda yapılmış sa
yısız uyanlar olmuştur; ancak, ne yazık ki, 
Hükümet bu uyanlara bir türlü aldınş et
memiş, Kamu işveren Sendikası yöneti
cilerinin kendisine, politikalarına sıkı sı
kıya bağlı olduğunu her vesileyle göster
miştir. Nitekim, daha geçtiğimiz aylarda, 
Seydişehir grevinde, Sayın Başbakan 
Özal'ın, "Fabrikayı kapatın m" tehditle
rini unutmadık ve bu tehditleriyle Sayın 
Başbakan bir taraf olduğunu gösterdi. Ke
za, SEKA grevinde, Hükümet, aldığı it
halat önlemleriyle, bir yandan ulusal kay-
naklann kaybına neden oldu; diğer yan
dan da kimden yana olduğunu gösterdi. 
Ancak-şimdi, Sayın Özal'ın ve Hüküme
tin 26 Mart seçim sonuçlanndan ders çı
karmasının zamanı gelmiştir. Giderayak 
da olsa, bu ülke insanlan için', demokrasi 

için, yapabilecek bazı görevlerin olduğu
nu anlaması gerekmektedir. 

Bakınız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Sayın Aykut, bütün bu gelişmele
re rağmen, 10 Nisan tarihli gazetelere ne 
ifade ediyor: "işçilerin isteklerinin ne ol
duğunu ben de bilmiyorum; gazetelerden 
okuyorum. Alacağımız, imkânlar, ekono
minin iyi durumda olmasıyla yakından il
gilidir. İşçi eylemlerinin hepsi yasa dışıdır. 
Benim korkum, bu işyerlerinde, bizden 
habersiz harekete geçip işlem yapmaları. 
Hepsi işsiz kalır." Yani, bunlan ifade eder
ken, bir taraftan da kapalı tehditler savur
mak, arkasından da işçi haklanndan ya
na tavır koymak, samimiyet konusunda 
belirli kuşkuları, dile getirmektedir. 

Sayın Başbakan Özal, "Aslında, dev
letle, hükümetle işçinin karşı karşıya gel
mesi bahis konusu olmamalı. Bu durum 
kamu iktisadî teşekküllerinden dolayıdır. 
Kamu iktisadî teşekküllerinin, Allah'ın iz
niyle, önümüzdeki yıllarda özelleştirilme
siyle mesele büyük çapta halledilmiş 
olacaktır" demektedir. Ne yazık ki, işçi
lerin dokuz yıl boyunca açlığa, yokluğa 
mahkûm edilmesi konusunda sosyal bir 
önlemin getirilmesi söz konusu iken, Sa
yın Başbakan meseleye sadece bela olarak 
bakmakta ve bu belanın ortadan kaldırıl
ması için, kamu iktisadî teşekküllerinin 
özelleştirilmesini hedeflemektedir. 

Halbuki, Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, bilmektesiniz ki, kamu kesimin
de çalışan yüzbinlerce işçinin önemli bir 
kesimi hizmet sektöründe çalışmaktadır. 
Bu işçilerimiz, Devlet Su İşleri, Karayol-
lan Genel Müdürlüğü ve daha birçok hiz
met veren servislerde çalışmaktadırlar. 

İşçi, "Açız, açlığı protesto ediyoruz" 
derken, kulaklan, bu feryatlara tıkamak 
mümkün mü? Ülkenin ekonomisi, her de
fasında işçilerin karşısına çıkarılan hikâ
yeler. Bakınız, size, geçtiğimiz haftalarda 
sadece pirinç ithalatındaki fonun ton ba-
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sına 100 dolardan 50 dolara indirilmesin
den dolayı, ithalat yapan üralann 3 ilâ 4 
milyar lira arasında parayı ceplerine in
dirdiklerinden bahsedersek, ne diyeceksi
niz sayın üyeler? 

Yapılması gerekenler bellidir. Çalış
ma yaşamına ilişkin yasal düzenlemele
rin... (ANAP sıralarından "Kaç dakika ol
du?" sesleri) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın 
Başkan, fazla tolerans tanıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, toparla
maya çalışın efendim. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın 
Başkan, toparlıyorum. (ANAP sıraların
dan "Kaç dakika oldu?" sesleri, gürültü
ler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
gündem dışı konuşmalarla ilgili buradaki 
uygulamalar üzerinde görüşlerimi ifade 
etmek istemiyorum; bunu, Yüksek Heye
tinize saygımdan dolayı yapmıyorum. 

Lütfen, konuşmacı konuşmasına de
vam etsin. 

Buyurun efendim. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Bir kı

sım arkadaşların neden rahatsız olduğu
nu gayet iyi anlıyoruz; ama sizler rahat-, 
sız olduğunuz sürece, bu konuyu her gün 
gündeme getireceğiz. 

Konuştuğumuz konu,.Türkiye'nin şu 
aşamada kamu sektöründe çalışan 600 bin 
işçiyi, aileleriyle birlikte 3 milyon insanı 
ilgilendirmektedir. Yani, nüfusun önemli 
bir kesimini ilgilendirmektedir ve Siyasî 
İktidarın ve özellikle Hükümetin kafası
na koymaya çalıştığımız; Yüce Parlamento 
çatısı altında, muhalefetin bu konuda eleş
tiri yapma hakkı olduğunu ve bu konudaki 
görüşlerini her aşamada dile getirmesinin, 
demokrasiyi geliştirme ve işçi haklarının 
ileri aşamalara gitmesinde bir görev oldu
ğudur. Çalışma yaşamına ilişkin yasal dü
zenlemelerin sivil demokratik bir toplu
mun gereğine, Avrupa Topluluğu norm

larına kavuşturulması, artık kaçınılmaz bir 
düzenleme olarak, önümüzde duran gö
revdir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, toparlıyor 
musunuz efendim? 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın 
Başkan, son cümlemi okuyorum. (ANAP 
sıralarından "Nerede?" sesleri, gürültü-
ler) 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Süresi geçti efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
FUAT ATALAY (Devamla) — Özgür 

toplusözleşme ortamının en kısa sürede 
gerçekleştirilmesidir. Hak arama mücade
lesinin kendisi meşrudur. Meşruluk hak
tan, haklılıktan kaynaklanır. Bu yoçümlara 
gireceğinize, demokrasiyi içimize sindire
lim, demokrasinin ve haklar mücadelesi
nin gereğini yapalım. 

Bu vesileyle, bütün Genel Kurul üye
lerine saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Atalay. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sayın Aykut; buyurun efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil-
leri; Sayın Murat Sökmenoğlu'nun gün-
.dem dışı konuşmasına dün cevap verirken, 
bugün Sayın Atalay'ın yapmış olduğu ko
nuşmaya da cevap vermiş oldum. Kendi
si, dünkü cevabımızı dinlemiş olsaydı, bel
ki bugünkü gündem dışı konuşmayı yap
mamış olacaktı. 

Bununla beraber, ben, konuşmasın
daki birkaç noktaya değinmek istiyorum. 
Bunlann, yanlış bilgilerden kaynaklandı
ğını tahmin ediyorum. 

"Özgür toplu pazarlık düzeninin 
olmadığından" bahsettiler. Bu, son dere
ce haksız bir iddia veya Türkiye'de toplu-
pazarlık düzeninin hasıl işlediğini bilme-
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mekten kaynaklanan bir yanlıştır. Aslın
da, Türkiye'de, özgür toplupazarlık düze
ni son derece iyi işlemektedir. Geçen ma
yıs ayında yaptığımız, Parlamentomuzda 
kabyl edilen yasa değişiklikleriyle, bu me
kanizma, o kadar daha iyi çalışır hale gel
miştir ki, -bunun sonucunda ortaya çıkan; 
elbette ki, ekonomik şartların da zorlama
sıyla- Türkiye, şu anda, dünyanın hiçbir 
yerinde rastlanmayan ölçüde serbest bir 
şekilde toplupâzarlığı yürütüp, grev olay
larını da yaşamaktadır. Dün, rakamlardan 
bahsetmiştim. Şu anda, yani 1989 yılının 
ilk üç ayında, 185 bin işçiyi kapsayan 607 
toplusözleşme imzalanmıştır. Geçen yıl, 
1988 yılında, 220 işyerinde grev olmuş ve 
1 milyon 800 bin işgünü kaybedilmiştir. 
1987 yılında ise bu miktar daha fazladır; 
310 işyerinde grev olmuştur ve 1 milyon 
900 bin işgünü kaybedilmiştir. Bütün bun
lar olurken, "Türkiye'de özgür toplupa
zarlık düzeni yok* özgür toplupazarlık dü
zeni getirilmelidir" sözünü anlamak 
mümkün değildir. Acaba, hangi şekilde 
olursa özgür pazarlık düzeni gelmiş ola
caktır? Ben, bunca yıllık tecrübem* rağ
men bunu bulamadım. 

ILO normları meselesine gelince: 
"ILO'nun üzerinde durduğu noktaların 
yüzde 90'ını düzelttik; çok ufak bir kısmı 
Anayasadan kaynaklandığı için düzeltile-
memiştir" diye ifade etmiştim. Nitekim, 
geçen hafta Meclisimizden geçen İş kanu
nuyla ilgili iki değişiklik de, yine ILO 
normlarının gerektirdiği değişikliklerdi. 
Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, 
onların oylarıyla, İş Kanununda bu iki de
ğişiklik de gerçekleşti ve bunu da ILO'ya 
bildirdik. 

Diğer taraftan, ILO ile ilgili dört söz
leşmenin daha onaylanması için hazırlık
larımızı tamamlayıp Meclise sevk ettik. 
İnşallah, hep beraber onları da buradan 
geçirme şansı elde edeceğiz. 

Avrupa sosyal şartıyla ilgili çalışma
larımızı tamamladık. Ümit ediyorum, 
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Dışişleri Bakanlığına aktardığımız bu ça
lışma da, yine Meclisimizce onaylanacak 
ve sosyal alanda atılmış en önemli ve en 
büyük adımlardan birisini de yine biz ger
çekleştirmiş olacağız. 

Hayat pahalılığıyla ilgili sözlerine el
bette ki katılıyorum. İşçi ücretlerinin ye
terli düzeyde olmadığı görüşüne de katı
lıyorum. Zaten, bu sebepledir ki, şu anda 
toplupazarlık biraz hareketli geçmektedir. 
1989 yılı -dün de ifade ettiğim gibi- kamu 
sektöründe çalışan 700 bin civannda işçi
nin toplu sözleşmelerinin tamamının ye
nilendiği bir yıldır. O sebeple, şu anda bi
raz heyecanlı geçmektedir. Çünkü, işçi ke
simi, ücretleri enflasyonun üzerine çıkar
ma arzusuyla bu konuda biraz daha hızlı 
müzakere yürütmektedir. 

Arkadaşımızın eleştirdiği konuların 
bir tanesi olan, şu anda ortaya çıkan iş 
uyuşmazlığının veya çalışma hayatındaki 
belirli rahatsızlıkların, ekonominin özel
liğinden kaynaklandığını dün ifade etmiş 
ve uzun da bir izahatta bulunmuştum. 
Türkiye'de ekonomiye, şu anda aşağı yu
karı yüzde 40 oranında devletin hâkim ol
ması; devletin, 700-800 binin üzerinde, 
çok büyük sayıda işçi çalıştıran bir işve
ren konumuna da sahip olması, bu rahat
sızlıkların en önemli sebeplerinden biri
sini oluşturmaktadır. Şu anda, dikkat 
ederseniz, özel sektörde herhangi bir iş 
uyuşmazlığı yoktur; çok az sayıda grev 
sürmektedir ve şu anda 8-9 bin civarında 
işçi grevdedir; fakat, kamu sektöründeki 
toplusözleşmelerde rahatsızlık vardır. Bu, 
kamu işveren sendikalarında organize ol
muş kamu işverenlerinin, elbette ki, top
lupâzarlığı belli bir sistem içinde götürme
leri gereğinden ve zorunluluğundan doğ
maktadır. Elbette ki, kamu işyerleri de, 
devletin kârlı olarak çalıştırmak zorunda 
olduğu, topluma yük olmak durumunda 
bırakmaması gereken işyerleridir. Bunun 
için de toplupazarlıklar yönünden orga-
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nize edilmişlerdir ve tek elden daha disip
linli ve daha tertipli yürütülmesi ihtiyacı 
doğmuştur. Bu ihtiyaç, kamu işveren sen-
dikalarınca. yerine getirilmektedir. Kamu 
işveren sendikaları, elbette ki, Hüküme
tin ekonomik politikalarına göre bir top
lusözleşme politikası izlemek zorundadır. 
Elbette ki, bunun başında da bundan so
rumlu bir bakan bulunmakta ve bu bakan 
bir işveren görüntüsü vermek mecburiye
tinde kalmaktadır. İşte, Türkiye'de ekono
minin yapısından kaynaklanan bu sıkın
tı, bu yapı bilinmeden birtakım eleştirile
re yol açmaktadır. 

Dün bu hususta yaptığım açıklama
ları tekrarladığım için, dinleyen arkadaş
larımdan özür diliyorum ve kamu sektö
rü toplusözleşmelerinin şu anda Türk-İş'le 
aslında umutlu bir çerçevede yürüdüğü
nü de bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

Bu konuşmayı yaptığımız sırada, ka
mu işverenleriyle Türk-İş, görüşmelerini 
sürdürmektedir ve yine aldığımız bilgile
re göre de, belirli bir müspet mesafe alın
mış bulunmaktadır. Yarın ve öbür gün de 
devam edecek olan bu görüşmelerin -dün 
de ifade ettiğim gibi- sizleri de memnun 
edecek, işçilerimizi de hakikaten hayat pa
halılığına karşı koruyacak bir düzeyde ve
rilecek bir zamla bağlanacağına inanıyor, 
bu vesileyle, hepinize en iyi dileklerimi su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

3. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertü-
zün'ün, cari işlemler dengesindeki fazlalığa ilifkin 
gündem dtst konuşman 

BAŞKAN — Gündem dışı söz sırası 
Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertü-
zün'ün. 

Buyurun Sayın Ertüzün. (DYP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Ertüzün, gündem dışı söz ko

nunuz, cari işlemler dengesi fazlasıyla il
gilidir. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1988 yılı cari işlemler dengemizdeki 1,5 
milyar dolarlık fazlanın sebepleri, etkileri 
ve sonuçları hakkındaki düşüncelerimi arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. Söz
lerimin başında, Yüce Meclisi saygı ile se
lamlarım. • 

Değerli milletvekilleri, eğer 1988 yılı 
programına bakacak olursanız, cari işlem
ler dengesinde 885 milyon dolarlık açığın 
öngörüldüğünü görürsünüz. Böyle bir he
def ortaya konmuştur. Bu hedefe rağmen 
1988 yılında meydana gelen gelişmeler, bu 
885 milyon dolarlık açığı kapattığı gibi, ca
ri işlemler dengemizin 1,5 milyar dolar 
fazla vermesine yol açmıştır. Bir başka ifa
deyle, yılbaşında programa konan hedef
ten yüzde 300 civarında bir sapma mey
dana gelmiştir. Öncelikle şunu belirtmek 
isterim ki, ekonomik politikaların gayesi, 
belirlenen hedeflere ulaşmaktır. Eğer, he
deflere ulaşmak önemli olmaktan çıkmış
sa, o ülkede, tutarlı, sağlıklı ve sistemli 
ekonomik politikaların uygulandığını id
dia etmek mümkün olamaz. Hangi yön
de olursa olsun, hedeflerden sapmalar, 
ekonomik politikalardaki başarısızlığı gös
terir. 

Bunun yanında, makro ekonomik 
dengelere ait hedefler bir bütündür. Carî 
işlemler dengesindeki hedef, diğer makro 
hedeflerle uyumluluğu dikkate alınarak 
konmuştur. Bu itibarla, car! işlemler den
gesinde meydana gelen yüzde 300'lük sap
ma, pozitif yönde olsa dahi, diğer parasal 
ve reel ekonomik göstergeler üzerinde cid
dî sapmalara yol açmıştır. Nitekim, 1988 
yılında fiyat artışları hızlanmış, emisyon 
genişlemiş, büyüme yavaşlamış, gelir da
ğılımı adaletsizliği daha da büyümüştür. 
Acaba, bu fazla, nereden kaynaklanmış
tır ve hangi ölçüde gerçekçidir? 
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Değerli milletvekilleri, eğer 1988 yılı 
programındaki hedeflerle gerçekleşmele
ri karşılaştıracak olursanız, bu sapmanın 
nereden kaynaklandığını kolayca görebi
lirsiniz. Bakınız, 1988 yılı programında, 
ihracatın 1987 yılına göre yüzde 21 arta
rak, 12 milyar 325 milyon dolara yüksel
mesi hedeflenmiştir. Halbuki fiili gerçek
leşme ne olmuş?.. İhracat, ancak yüzde 
14,5 artarak 11 milyar 662 milyon dolara 
ulaşmıştır. İthalatın ise, yılbaşında yüzde 
14,5 artarak -1987 yılma göre- 16 milyar 
360 milyon dolara yükselmesi hedeflen
miştir. Halbuki gerçekleşme ne olmuş?.. 
İthalat, ancak yüzde 1.3 artabilmiş ve 14 
milyar 158 milyon dolarlık seviyesinden, 
14 milyar 340 milyon dolara yükselmiştir. 
Yani, başka bir deyişle, ihracat, program 
hedefinin 663 milyon dolar gerisinde ka
lırken, 1988 yılı ithalatı da, hedeften 2 mil
yar dolar geri kalmıştır. Böylece, yılbaşın
da, 1988 yılı programında 3 milyar dolar 
olarak öngörülen dış ticaret açığı, kendi
liğinden 1 milyar 800 milyon dolara düş
müştür. İşte, cari işlemler fazlasının arka
sında yatan en önemli sebep budur; ama 
bu, arzu edilen bir netice değildir. Eğer 
bu sonuç, artan ihracatın, artan ithalat
tan daha çok artmasına bağlı olarak orta
ya çıksaydı, bu sevinilecek bir durumdu; 
fakat böyle olmamış, ithalat artışı, hede
fin gerisinde kaldığı için, böyle bir netice 
ortaya çıkmıştır; ama, bu, arzu edilen ne
tice değildir. Türkiye'nin, kalkınması ve 
sanayileşmesi için, özellikle hammadde ve 
yatırım malı ithalatını program hedefleri 
çerçevesinde mutlaka tutturması lazımdır. 
Yoksa, hammadde ve yatınm malı ithala
tı artmayan Türkiye'nin, sanayileşme ve 
kalkınma iddiasını gerçekleştirmesi son 
derece zor olur. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— 1989 Ocak ayında ithalatın yüzde 55'i 
yatırım malı. 
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TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Zaten o, hep öyledir. 

Sayın milletvekilleri, zaten siz hep 
yıllardan beri böyle yem borusu halinde 
aylık göstergelerle bu ekonomiyi yönetme
ye kalktınız. Ekonomiye aylık göstergelerle 
bakılmaz, ekonomiye, bir trend içinde ba
kılır; hatta, ekonomik değerlendirmeler 
için bir yıl bile yetmez. Ekonomiye en az 
üç yıllık veya beş yıllık dönemler içinde 
bakmak gerekir. İşte, böyle baktığınız za
man, bu sonucu görüyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, böyle bir du
rum, arzu edilir bir durum olsaydı, daha 
yılbaşında programda denirdi ki, "Bu yıl 
ithalat yüzde 1,3 artsın." Türkiye'niı/ ih
tiyacı var ki, ithalat artışı yüzde 14,5 ola
rak hedeflenmiş. Elde edilen netice, tabiî, 
bir hayal kırıklığıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; asıl se
bep bu olmakla birlikte, bunun yanında 
iki önemli sebep daha vardır. Bunlardan 
bir tanesi, yani cari işlemler fazlasına yol 
açan bir başka önemli faktör, net turizm 
gelirlerindeki artıştır. 1987 yılında yakla
şık bir milyar dolar olan net turizm gelir
leri -yani, giderler çıktıktan sonra- 1988 
yılında 2 milyar dolara yükselmiştir. Bu, 
bir metottan kaynaklanıyor. Çünkü, Tür
kiye'nin turizm gelirleri anketle hesapla
nıyor, yani, varsayımlara dayalı olarak he
saplanıyor. Görüyoruz ki, İtalya, İspanya, 
Yunanistan, Yugoslavya ve Portekiz'de bir 
turist 180-300 dolar harcarken, Türkiye'
ye geldiği zaman 500 ilâ 600 dolar harca
ma durumunda kalıyor. İşte bu, metodun 
getirdiği bir sonuçtur. Türkiye'de turistin 
İspanya'ya, İtalya'ya göre iki misli harca
ma yapmasını kabul etmek mümkün de
ğildir. Zira, Türkiye, hem diğer Akdeniz 
ülkelerinden daha ucuz bir ülkedir, hem 
de 1980'den sonra parasınin değerini kon-
vertibl dövizler karşısında otuz defa dü
şürmüştür. Demek ki, Türkiye'nin turizm 
gelirleri, ciddi biçimde şişirilmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, bir başka 
önemli sebep de, cari işlemler dengesi için
de yer alan diğer gelirler kalemidir. Bu di
ğer gelirler kaleminin çok önemli bir bö
lümünü, ihracattan sağlanan navlun ve si
gorta gelirleri oluşturmaktadır. Türkiye'
nin ihracatı 1988'de yüzde 14 artmış 
-hedef yüzde 21- ama diğer döviz gelirleri 
yüzde 40 artmış. Halbuki, dünyada nav
lun fiyatları da sürekli olarak düşmekte
dir. Yani, bir yandan ithalatın artmama
sı, diğer yandan turizm ve diğer döviz ge
lirlerinin şişirilmesi, cari işlemler denge
sinde yapay bir fazlalık ortaya çıkarmış
tır. Elde edilen bu sonucu, gerçek bir so
nuç olarak kabul edemeyeceğimiz gibi, bu 
sonucu, sağlıklı bir gelişmenin göstergesi 
olarak da kabul edemeyiz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; şimdi, 
Türkiye, acaba ekonomi politikasını cari 
işlemler açığına göre mi yönlendirecektir, 
yoksa cari işlemler fazlasına göre mi yön
lendirecektir? Eğer Türkiye, ekonomisini, 
ekonomik politikalarını bundan böyle ca
ri işlemler fazlası varsayımına göre yön
lendirecek, olursa, Türkiye'nin ekonomik 
politikaları, bundan böyle daha da içinden 
çıkılmaz hale gelecektir. 

Bu senaryonun bir bölümünü kısaca 
arz edeyim. 

Değerli üyeler, Türkiye, bildiğiniz gi
bi, hem hızlı kalkınmayı sürdürmek ve 
hem de istikrarı sağlamak, yani enflasyo
nu kontrol etmek zorundadır. Şimdi eğer, 
cari işlemler fazlasının bundan öyle devam 
edeceği düşünülecek olursa, bu cari işlem
ler fazlası, ister istemez... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — 15 
dakika oldu Sayın Başkan. Bir de karatah
ta ve tebeşir getirin, anlatsın... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bitiyor, bitiyor; sabırsızlanmayınız, dinle
yiniz... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Grubuna anlat onlan, grubuna... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Okul 
mu zannetin burayı? 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 

Size başka türlü söyleniyor da... Biraz 
farklı fikirlere sahip olun: hep aynı şeyle
ri dinliyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen efendim... Sayın Ertüzün, devam edin 
efendim. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Peki Sayın Başkan, bitiriyorum. 

Şimdi, bu cari işlemler fazlası, ister 
istemez para arzının genişlemesine yol 
açacaktır. Para arzının genişlemesi, Tür
kiye'de enflasyonun kontrolünü güçleşti
recektir. Böylece, cari işlemler fazlasını gi
dermek için, Türkiye, bu defa ihracatı 
azaltmak yönünde birtakım garip politi
kaları uygulamak zorunda kalacaktır ve 
bunun için de, (ihracatı azaltmak için) 
Türkiye, Türk Lirasını revalüe etmek, 
Türk Lirasının değerini yükseltmek duru
munda kalacaktır. Türk Lirasının değeri 
yükselince, içeride enflasyon devam etti
ğine-göre, ithalat cazip hale gelecektir; 
çünkü, yerli mallarla yabancı mallar ara
sındaki rekabet, yerli malların aleyhine 
dönecek ve müthiş bir döviz talebi ortaya 
çıkacaktır. İşte bu döviz talebini karşıla
yamayan Türkiye, cari işlemler fazlasını 
kısa zamanda eritecek ve yeniden aynı 
noktaya gelecektir. Yani, demek oluyor ki, 
Türkiye, ekonomik politikalarını cari iş
lem fazlasını senaryosuna göre tayin ede
mez. Türkiye, önümüzdeki yıllarda yine 
cari işlemler açığını esas alarak politika 
oluşturmak zorundadır, çünkü, cari işlem
ler dengesi potansiyel olarak açıktır ve 
Türkiye, her yıl, aldığı dış borcun yakla
şık iki katına yakın anapara ve faiz öde
mesi yapmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, bunla
rı tabiî daha önce de söylediniz... 
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TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bitiriyorum... 

BAŞKAN — Şimdi, o özet kısmını 
söyleyin lütfen. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, yoksa, Hükümetin 
açıkladığı gibi, Türkiye'nin döviz proble
minin çözüldüğü iddiası bir saptırmadan 
ibarettir. 

Millî hâsılasının yaklaşık her yıl yüz
de 10' unu dış borç ana para ve faiz taksi
ti olarak dışarıya transfer etmek zorunda 
olan Türkiye'nin döviz probleminin kalk
tığı iddia edebilmek için, Türk ekonomi
sini hiç tanımamak lazım gelir ya da Tür
kiye'nin dış kredi itibarının arttığını söy
lemek ise, kendi kendimizi aldatmaktan 
ibarettir. Unutmayalım ki, bugünün en 
borçlu ülkeleri olan Latin Amerika ülke
leri, 1982.yılma kadar, dünyanın kredi iti
barı en yüksek olan ülkeleri içinde yer alı
yorlardı; ama ne zaman ki, borçlarını öde
mede sıkıntıya düştüler, kredi itibarları bir 
anda yok oldu. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin 
itibarı da bıçak sırtındadır, eğer Türkiye, 
borçlarını geriye ödemede en küçük bir 
aksamaya girerse, kredi itibarı bir anda 
yok olacaktır. İşte, cari işlemler fazlası var 
diye Türkiye ihracattan vazgeçemez; 
Türkiye, deflasyonist bir politika iz-
lemeyez. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Bunları 
kim diyor ki?.. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Hemen cevabını veriyorum Sayın Millet
vekilim. 

Türkiye'nin 1988 yılının ikinci yarı
sından beri içine girdiği ve halen devam 
eden durgunluğu kaygıyla izlemekteyiz. 
Eğer Türkiye bu durgunluğu aşamazsa, 
hem döviz dengesi ve hem de enflasyon 
çok ciddî boyutlara yükselecektir. Türk 
ekonomisi; 1980 yılı sonrasının en keskin 
virajındadir. Ya bu virajı uygun ekonomik 

politikalarla alacak yada virajdan çıkacak
tır. Türk ekonomisi, kaynakların yeniden , 
dağılımına imkân veren ekonomi politika
larını hızla uygulamaya koymak zorunda
dır. Artık, kaybedecek zaman kalmamış
tır. Hükümet, aklını başına almak ve ağır 
sorumluluğunun gerektirdiği politikaları 
süratle uygulamaya koymak zorundadır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ertüzün. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geç
meden önce hatırlatmak istediğimiz 
önemli bir hususu arz ediyorum: Yüce 
Heyetinizin aldığı karar gereğince, Genel 
Kurulumuz 23 Nisan 1989 Pazar günü sa
at 14.30'da toplanacaktır. Bu hususu sa
yın milletvekillerimizin dikkatine arz edi
yoruz. Toplantı gündemi de biraz önce sa
yın milletvekili arkadaşlarımıza dağıtıl
mıştır. Toplantı gününün önemi, millî ege
menlikle ilgili oluşu ve konunun önemini 
Yüksek Heyetinizin takdir buyurarak, bu 

, toplantıda hazır bulunacağınızdan emin 
olarak, saygılarımızı sunuyoruz efendim. 

Gündemin "Sunuşlar" kısmına ge
çiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — 11.4.1928 Tarih ve 1219 saydı Ta
babet ve Şuabatı Sanatlartmn Tarzı icrasına Da
ir Kanunun 41 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna 7 Ek ve 3 Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında 3530 saydı Kanunun, Anayasanın 89 
uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek 
üzere iade edildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/821) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 12.4.1989 
tarihli ve 3530 sayılı Kanunun, Anayasa
nın 89 uncu maddesine göre, bir daha gö
rüşülmek üzere geri gönderildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; oku
tup, bilgilerinize sunuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 14 Nisan 1989 tarih ve 192-01253 
Sayılı yazınız. 

1. İlgideki yazınıza ekli olarak gön
derilen 11.4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı Ta
babet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcra
sına Dair Kanunun 41 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 7 Ek ve 3 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun incelenmiş bulunmaktadır. 

Anılan Kanun ile kişisel çıkar amacı 
olmasa bile diplomasız olarak diş hekim
liği mesleğine ilişkin faaliyet gösterenler ve 
diş hekimliği klinik hizmetleri ile ilgili iş
yeri açanlar, araç ve gereç imal edenler ile 
diş teknisyenlerinin eğitim-öğretim du
rumlarının ve yapmaları yasak olan işlem
lerinin düzenlendiği anlaşılmaktadır. 

2. Kanunun değiştirilen 41 inci mad
desiyle, diplomasız olarak diş hekimliği
ne ilişkin herhangi bir muayene ve müda
hale yapanların, diş hekimliği klinik hiz
metleri ile ilgili işyeri açanlann veya pro
tez teknisyenliği ile ilgili protez ve tedavi 
aygıtlarını imal veya imal ederek satanla
rın bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıy
la cezalandırılmaları öngörülmektedir. 

Bu maddeye paralel olarak düzenle
nen, Ek 7 nci maddede de protez teknis
yenlerinden sahip oldukları diploma veya 
belgelerin hak kazandırdığı unvanlardan 
başkasını kullanmanın yasak olduğu be
lirtilmekte ve Ek 8 inci maddede ise dip
loması veya meslek belgesi olmaksızın diş 
protez teknisyenliği mesleğini icra eden
ler ile Ek 7 nci maddeye aykırı hareket 
edenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası hükmolunduğu vurgulan
maktadır. 

3. Bu hükümlere karşılık Ek 9 uncu 
maddeyle diş hekimlerinden, diş protez 
teknisyeni çalıştırmaksızın kendi klinikleri 
dışından protez başvurularını bizzat çalı
şarak karşılayan diş hekimlerinin gerek ka

mu kesiminde gerekse özel işyerinde mes
leklerinin klinik hizmetlerini yürütemeye-
cekleri ve yürüttükleri takdirde bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırı
lacakları açıklanmaktadır. 

4. Anılan Kanunun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 144 Sıra Sayısı incelendi
ğinde, Ek 9 uncu Maddenin ceza hükmü 
olmaksızın, "Diş protez teknisyeni çalış
tırmaksızın kendi klinikleri dışından pro
tez başvurularını bizzat çalışarak karşıla
mak istedikleri takdirde, ister kamu kesi
minde, isterse özel işyerinde olsun meslek
lerinin klinik hizmetlerini yürütemezler" 
şeklinde teklif edildiği anlaşılmaktadır. 

Maddenin gerekçesinde de, diş he
kimlerinin dışa dönük gelir temini amacı 
ile protez teknisyenlerine ait görevleri ye
rine getirmeleri halinde asıl meslekî hiz
metlerini göremiyecekleri noktasından ha
reketle başka hekimlerin her türlü protez 
yapımı isteklerini karşılamaları durumun
da, laboratuvar sorumlusu olarak en az bir 
diş protez teknisyenini istihdam etmek zo
runda olduklarını vurgulamak için mad
denin düzenlendiği belirtilmektedir. 

Bu bakımdan teklifte dışarıya dönük 
protez çalışmaları yapan diş hekimlerinin 
ayrıca kamu veya özel iş yerinde meslek
lerini icra etmeleri önlenmek istenmiş an
cak hürriyeti bağlayıcı bir cezaya gerek gö
rülmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince ka
bul edilen değişiklik sonucu asıl mesleği-' 
ni yürüten diş hekimleri, ayrıca dışa dö
nük protez çalışmaları yapmaları halinde 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla ce
zalandırılmaktadırlar. Hiçbir meslek ke
siminde, kendi mesleğini icra etmekten 
dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza tayinine iliş
kin bir hüküm yer almamaktadır. 

Bu Kanunla haklarında bir yıldan üç 
yıla kadar ceza tayini öngörülenler; dip
lomasız diş hekimliği yapanlar veya işye
ri açan veya diş protez teknisyenliği ile il-
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gili tedavi aygıtlarını imal eden veya imal 
ederek satan kimselerle, diploması veya 
meslek belgesi olmaksızın diş protez tek
nisyenliği mesleğini icra edenler ve sahip 
oldukları diploma veya belgelerin hak ka
zandırdığı unvanlardan başkalarını kulla
nan diş protez teknisyenleridir. 

Görüldüğü üzere yukarıda sayılan 
kimselerle, yasal olarak mesleğini ve kli
niğine ilişkin diş protez işlemlerini icra et
me hakkına sahip olan diş hekimlerinin, 
diş protez teknisyeni istihdam etmeden dı
şa dönük protez çalışmaları ile birlikte 
kendi mesleğini icra etmesinden dolayı ce
zalandırılması aynı nitelikte olmayıp, ta
mamen ayn ayrı konulardır. Bu bakımdan 
anılan kanunla, haklarında düzenleme ya
pılan kişilerin tümünü ceza hukuku yö
nünden bir potada eritmek mümkün gö
rülmemektedir. 

Kaldı ki, 1219 sayılı Tababet ve Şua-
batın İcrasına Dair Kanunun 42 nci mad
desinde "Bu Kanunun ahkamına tevfikan 
icrai sanata selahiyatli olmayan veya her 
ne suretle olursa olsun icrai sanattan 
memnu bulunan bir tabip veya diş tabibi 
veyahut dişçi, dişçilik sanatını icra ederse 
10 liradan 100 liraya kadar hafif cezai nak
di ile mahkum edilir" hükmü yeralmak-
ta, ayrıca 44 üncü maddede de, 29 uncu 
maddede hududu gösterilen icrai sanat se-
lahiyetini tecavüz eden veya 33, 35, 36, 39, 
40 ncı maddeler ahkamına riayet etmeyen 
diş tabipleri ve dişçilerin beş liradan elli 
liraya kadar hafif cezaî nakdi ile cezalan
dırılmaları öngörülmektedir. Her ne ka
dar bu para cezalan 7.12.1988 tarihli ve 
3506 sayılı Kanunla 180 misline çıkarılmış 
ise de anılan maddede hürriyeti bağlayıcı 
cezaya yer verilmediği görülmektedir. Bu 
maddeler dahi, ek 9 uncu maddenin, 1219 
sayılı Kanunun diş hekimleri ile ilgili ce
za hükümlerine aykırı düştüğünü ve çe
liştiğini ortaya koymaktadır. 

Ceza Hukukunun temel ilkesi, suç 

oluşturan eylem ile tayin edilen ceza ara
sında kamu vicdanını rahatlatacak ve ce
zadan elde edilmek istenen gayeyi sağla
yacak dengeli ve âdil bir cezanın saptan
masıdır. 

Bu genel kural ve espri içerisinde 1219 
sayılı Kanunun içeriği ile ceza mevzuatı
na tamamen aykırı olan Ek 9 uncu mad
denin kabulü mümkün görülmemektedir. 

Yasal olarak yürütmekle görevli oldu
ğu bir hizmeti yerine getiren diş hekimi
ni, ayrıca kendisi yönünden de, kesin ya
sak olmayan bir faaliyeti, sınırlarını aşa
rak yerine getirmesi halinde hürriyeti bağ
layıcı ceza ile cezalandırmak yerine, eyle
mini meslekî disiplin cezası tayini ile de
ğerlendirmenin en uygun çözüm yolu ol
duğu düşünülmektedir. Herhalde bu dü
şünce ile maddenin teklif edildiği şekliyle 
ceza hükmüne yer verilmemiştir. 

5. Yukarıda açıklanan nedenler kar
şısında 12.4.1989 tarihli ve 3530 sayılı 
11.4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı Tababet ve 
Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanunun 41 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Yedi Ek ve Üç Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun, 
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince 
bir defa daha görüşülmek üzere ilişikte su
nulmuştur. 

Arz ederim. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

2. — Turkiye-Avrupa Topluluğu Karma 
PanamentoK(mıisy<mi yem dönem çımalarında 
TBMM'yi temsil edecek Türk Grubu için Ana
vatan Partisi Grubunca aday gösterilen asü üyele
re ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/822) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanhğı tezkereleri vardır, oku
tup bilgilerinize sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Avrupa Topluluğu Karma 
Parlamento Komisyonunun yeni dönem 
çalışmalarında Türkiye Büyük Millet 
Meclisini temsil edecek Türk Komisyonu 
için Anavatan Partisi Grubunca aday ola
rak gösterilen asıl üyelerin isimleri aşağı
da sunulmuştur. 

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

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Türkiye-AT Karma Parlamento Ko

misyonu Türk Komisyonu Asıl Üyeleri: 
Bahattin Çaloğlu (Artvin Milletveki-

Reşit Ülker (İstanbul Milletvekili) 
Akın Gönen (İzmir Milletvekili) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş

tur. 

3. — Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 
yeni donem çalışmalarında TBMM'yi temsil ede
cek Türk Grubu için Anavatan Partisi Grubunca 
aday gösterilen astl üyelerin isimlerine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/823) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Avrupa Konseyi Parlamenter Mecli
sinin yeni dönem çalışmalarında Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsil edecek 
Türk Grubu için Anavatan Partisi Gru
bunca aday olarak gösterilen asıl üyelerin 
isimleri aşağıda sunulmuştur. 

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

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Avrupa Konseyi Parlamenter Mecli
si Türk Grubu asıl Üyeleri: 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin (Bursa 
Milletvekili) 

Ayçan Çakıroğullan (Denizli Millet
vekili) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

4. —Kuzey Atlantik Asamblesi yeni donem 
çahsmalarmda TBMM'yi temsil edecek Türk Gru
bu için Anavatan Partisi Grubunca aday olarak 
gösterilen astl üyelerin isimlerine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/824) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Kuzey Atlantik Asamblesinin yeni 
dönem çalışmalarında Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsil edecek Türk Gru
bu için Anavatan Partisi Grubunca aday 
olarak gösterilen asıl üyelerin isimleri aşa
ğıda sunulmuştur. 

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

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Gru
bu Asıl Üyeleri: 

Abdullah Tenekeci (Konya Millet
vekili) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
işler" kısmına geçiyoruz. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Gemiadamlarmtn Eğitim, Belgelen
dirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslar
arası Sözleşmeye Kattlmamıztn Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Baytndtrltk, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/355) (S. Sayısı : 158) (1) 

BAŞKAN — Gemiadamlarının Eği
tim, Belgelendirme ve Vardiya Standart
ları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
dılar. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım: Raporun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
arkadaşlarımın isimlerini okuyorum: 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Ali Eser, Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubu adına Sayın Güneş Gürselcr. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Ali Eser; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ALİ ESER 
(Samsun) — Sayın Başkan, çok değerli 
milletvekilleri; sözlerime başlamadan ev
vel, şahsım ve Grubum adına hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Şu anda önümüzde bulunan bu söz
leşmeye katılmanın uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının üzerinde pek öyle 
uzun uzadıya, ayrıntılı bir müzakereye ge
rek olmadığını, sözlerime başlamadan be
lirtmek istiyorum. Çünkü, bu sözleşmenin 
şu safhadaki, şu aşamadaki durumu, Yü
ce Meclisin, sözleşmeye katılmanın uy
gunluğunu onaylamasından başka bir şey 

(1) 158 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 

değildir; Yani, çok rutin bir işlemdir. An
cak, bu sözleşmenin gündeme gelmesini 
de bir vesile telakki ederek, özellikle Türk 
kamuyounda çok ihmal edilen; çok kıyı
da köşede bırakılmasına -kasıtlı olarak 
demeyeceğim- seyirci kaldığımız denizi
miz, denizcilerimiz ve deniz menfaatleri
mizi dile getirmek bakımından söz aldım. 

Bu arada, sözleşmenin çok kısa ola
rak bir de tarifini yapmak suretiyle, din
leyenlerin, hiç olmazsa denize ilgisini çek
mek niyetimi peşinen itiraf etmek istiyo
rum. 

Konuştuğumuz tasan mevzuu olan 
anlaşma, aslında 1984 yılından beri ulus
lararası platformda yürürlükte olan bir 
sözleşmedir. Kısa adıyla STGVV harfleriyle 
ifade edilen; ingilizce, International Con-
ventipn on Standarts of Training Certifi-
cation and YVatchkeeping kelimelerinin 
başharflerinden oluşan bir sözleşmedir. 
Türkçede biz bunu, tasarıda da görüldü
ğü şekliyle, "Gemi Adamlarının Eğitimi, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşme, 1978 
(STCVV) Sözleşmesi'' diye ifade ediyoruz. 

Bu sözleşme, 14 Haziran 1978 ila 7 
Temmuz 1978 arasında üç hafta gibi uzun 
süren bir konferans neticesinde meydana 
gelmiş ve Uluslararası Denizcilik Teşkila
tı dediğimiz IMO tarafından düzenlen
miştir. 

Bu konferansa 72 ülkenin delegeleri 
katılmış, pek çok ülke gözlemci gönder
miştir; hatta bu gözlemcilerin içinde Hong 
Kong, Fiji ve Filistin Kurtuluş Örgütü de 
bulunmaktadır; ayrıca, 15'ten fazla da 
uluslararası birlik, federasyon vesaire ka
tılmıştır. Bizce asıl olan, bu tip uluslara
rası mevzuatın, konvansiyonların veya 
konferansların oluşması safhasında, ülke 
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yararlarını koruyucu yoğun çalışmaların 
yapılmasıdır. Bu tip sözleşmeler ve ben
zerleri oluşturulurken, yürütülen çalışma
lara teknik düzeyde yetkili ve uzmanlarla 
katılmamız, kabul edilmesini istediğimiz 
görüşlerimizi orada muhtelif vesilelerle; 
ikili temaslarla, kulisler yapmak suretiy
le, her türlü girişimle desteklememiz ve ül
kemizin yararına olan ve daha önceden 
tespit ettiğimiz taktiklerimizi, stratejileri
mizi uygulamamız gerekirdi. Çünkü, ak
lımızdan çıkarmamamız lazım gelen bir 
hususu öncelikle belirtmek lazım; o da, 
her uluslararası kuruluşun içindeki tektek 
uluslar, aslında uluslararası menfaat mü
dafaası yaparken, kendi çıkarlarını şiddet
le ve fakat belli etmeden, oyunun kural
larına uygun olarak savunmaktadırlar. 
Özellikle, Birleşmiş Milletlere bağlı örgüt
ler, muhtelif teşkilatlar, bu genel kaidenin 
dışında değillerdir ve hatta bu menfaat 
müdafaasının en belirgin örneklerini teş
kil ederler. 

Bunların içinde " I M O " diye adlan
dırılan Uluslararası Denizcilik Teşkilatı, 
kendi sahasında (deniz sahasında) çok 
önemli bir kuruluştur. Ancak, denizciliği, 
sadece taşımacılıktan ibaret saymamalıyız. 
Denizcilik, aynı zamanda, özellikle millet-
lararası vasfı itibariyle, ulusların kendi çı
karlarını da koruması lazım gelen ve bu 
sahada çok çetin ve acımasız savaşların 
sürdürüldüğü bir ticaret ve endüstri ala
nıdır. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin bildi
ği gibi, bilim, teknoloji ve insan hakların
daki, kısaca uygarlık alanındaki gelişme
ler birçok şeyi etkilemektedir. Bu arada, 
gemilerimizde bulunması lazım gelen in
sanlarımızın da, yani gemileri idare eden 
personelin de, gerek sayısını ve gerekse ni
teliklerini tespit etmekte kullanılan kriter
ler de değişmektedir. Öte yandan, gemi
ler, sadece bayrağını taşıdığı devleti değil, 
diğer devletlerin gemilerini veya ülkeleri

ni de, gerek can ve mal emniyeti, gerek 
çevre kirliliği vesaire bakımından tehdit 
eden vasıtalardır. Onun için, gemilerle 
alakalı bazı standartların uluslararası söz
leşmelerle yürütülmesinde, muhakkak ki, 
sayısız faydalar vardır. 

Üzülerek söylemek durumundayım 
ki, yeterli eğitim vermeden, donanımı ek
sik gemilerle dünya denizlerine saldığımız 
denizcilerimiz, zaman zaman müessif ha
diselere sebep olmaktadırlar. Daha on gün 
önce, iki Türk gemisinin Adriyatik Deni
zinde pruva seyri dediğimiz seyirde karşı 
karşıya gelip çarpışmaları hepimizi bu ko
nuda düşünmeye sevk etmelidir. Çok en
der de olsa, böyle bir kazanın oluşmasın
da, herhalde tesadüflerin rolünü pek mü
dafaa edemeyiz. Bu vesileyle, " O kazada 
kaybettiğimiz 14 denizcimizin ruhları şad 
olsun" diyorum. Ancak, bu acımız, bizim 
bazı gerçekleri söylememize mani değil
dir; çünkü, gerek gemilerimiz ve gerekse 
bu gemilerimizi yürüten zabitlerimiz, 
önümüzde onaylanmasını beklediğimiz bu 
sözleşme kapsamına yakın bir eğitimden 
geçirilmiş olsalar, yani onun şartlarını ye
rine getirecek kadar, okul, laboratuvar, 
teçhizat vesair imkânlara sahip olsalardı, 
herhalde bu şekil nahoş hadiselere sebep 
olunmayabilinirdi. Gemicilerimizin, şart
ları bakımından ne kadar yoksul olduğu
nu da söyleyerek dikkatlerinizi çekmek is
tiyorum. 

Türkiyemizde sivil denizcilikle ilgili 
yüksekokul seviyesinde tek eğitim mües
sesesi olan Yüksek Denizcilik Okulumu
zun bir okul gemisi dahi yoktur. Yıllardır 
bu mevzuda her fırsatta dile getirdiğimiz 
gibi, bu okulun laboratuvarları, simüla-
törleri eksiktir, eğitim kadrosu eksiktir ve 
hatta hatta, 1970'li yıllarda bütün dünyaya 
denizci veren, dünya denizcilerinin aradığı 
gemicileri yetiştiren bu okulumuz, 1980 
sonrası bir askerî okul şeklinde müfreda
ta ve idareye sevk edilmiştir; ancak, üç 
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beş ay önce bu Yüce Mecliste aldığımız 
bir kararla, İstanbul Teknik Üniversitesi 
çatısı altına getirilebilmiştir. Arzumuz ve 
ümidimiz, bundan böyle ve bu onaylaya
cağımız sözleşme kapsamında, denizcile
rimizi ve gemi adamlarımızı yetiştirmek 
için, hükümetin ve yetkililerin, şimdi söy
leyeceğimiz, daha önce de söylediğimiz 
bazı uyarılar çerçevesinde, konuya fazla 
vakit geçirmeden sahip olmaları ve bun
dan böyle deniz potansiyelimizin kıyme
tini de anlayarak, bu konuya ciddî bir şe
kilde eğilmeleridir. 

Sayın milletvekilleri, denizin ve de
niz menfaatlarınm, özellikle Türkiye şart-
larındaki ülkeler için, gerek istihdam, ge
rek döviz ihtiyacı, gerek ağır teknoloji ge
liştirilmesi ve aklımıza gelen diğer bakir 
konularda büyük potansiyele sahip olan 
ülkemizin şartlarını gözardı edemeyiz. 

Çok güncel bir mesele de, komşula
rımızda vuku bulan savaş sonrası denizle 
alakalı ihtiyaçlar meselesidir. Sadece İran'
ın bugün 100'den fazla gemi zabiti ihti
yacı olması da dikkate alınırsa ve'bir ge
mide, ister 3 bin tonluk olsun, ister 333 
bin tonluk olsun, gemi zabit ihtiyacının da 
aşağı yukarı 8-10 kişi olduğunu farz eder
seniz, meselenin ne kadar ciddî olduğu
nu, herhalde takdir edersiniz. O bakım
dan, tavsiyemiz, eğitim müesseselerimizin 
bu sözleşme şartlarına uygun şekilde ve 
onun müfredatını kapsayacak şekilde çok 
kısa zaman içerisinde tekrar gözden geçi
rilmesidir. Zira, sözleşmenin şartları, da
ha çok 1991'de yürürlüğe girecek olan Pa
ris Memorandumuna uyum sağlayacak 
şekilde olacağından, çalışmaların da bu 
paralelde yürütülmesinde büyük fayda 
mülahaza ediyoruz. 

Bunun dışında, bu sözleşmeyle bizim 
müfredatımız arasında belirgin olarak 
gözüken birkaç farkı da zikredip, sözleri
mi bitireceğim. 

Konu, yine sözlerimin başında da be

lirttiğim gibi, ulusların menfaatlarını sıkı 
sıkıya ilgilendiren bir anlaşmayla ilgilidir. 
Her ne kadar, uluslararası bir anlaşmayı 
müzakere ediyor isek de, bu sözleşmede, 
elektronikçi, telsiz operatörü, telefon ope
ratörü, radarcı gibi teknik elemanlarla il
gili kısımların çok geniş kapsamlı olarak 
incelendiğini görüyoruz. Hat$a -bir misal 
vermek için söylüyorum- 146 sayfalık bir 
sözleşmenin 46 sayfasından fazlası, bu tel
siz zabitleriyle alakalı hususlan içermek
tedir. Oysa, bugün yürürlükte olan ve 
1988 Temmuzunda tüzükten yönetmelik 
şekline çevrilmesi kararlaştırılan, gemi 
adamlarımızın sınavı ve belgelendirilme-
siyle alakalı yönetmeliğimizde, telsiz ve bu 
tip elektronik meselelerle alakalı olarak 
birkaç kelimeden başka bir ifadeye rast-
layamıyoruz. Bu da, bu sözleşmeye taraf 
ülkelerden, özellikle Doğu Almanya'nın 
-elektronik tahsili yapmış yüksek sayıda
ki elemanları nedeniyle- şartı olarak söz
leşmeye girmiştir ve lise üstü dört yıllık 
eğitimi gerektirecek kadar da mühim bir 
konudur. 

Şimdi, biz bu hususlara uymazsak ne 
olur? Şöyle: Onaylamadığımız için bugü
ne kadar bu sözleşmeye taraf değildik; ona 
rağmen, sözleşmeye taraf ülkelerden her
hangi birinin limanında gemilerimizden 
birinde yapılan kontrolde, sözleşme şart
larının yerine getirilmediği görülürse, söz
leşme kapsamına göre, gemimizin günler
ce o limanda bekletilmesi dahi mümkün
dür. Düşününüz ki, ufacık bir geminin, 
mesela 3 bin tonluk bir geminin yevmi
yesi, zannediyorum 2 500-3 000 dolardan 
aşağı değildir, yevmiyesi 15-20 bin dolara 
kadar çıkan gemiler de vardır. Herhangi 
bir limanda 10 gün bekletilen böyle bir ge
minin 100 bin dolar gibi bir gelir kaybı, 
ekonomimize ne kadar bir darbe vuracak
tır, bunun da takdirini Yüce Heyetinize bı
rakıyorum. 

— 302 — 



T.B.M.M. B : 80 20 . 4 . 1989 O : 1 

Onun için, tekrar ediyoruz, önümüz
deki bu sözleşmeyi taraf olarak uygulama
mız şartı 1992 senesinde başlamaktadır; 
dolayısıyla, vakit geçirmeden, gerek mev
cutları takviye etmek, gerekse yenilerini 
açmak suretiyle bununla alakalı kursları, 
okulları faaliyete geçirmemiz şarttır. 

Bugünkü durumuyla bu sözleşmenin 
gereklerini yerine getiremeyeceğimiz açık
tır. Sonraki günlerde üzücü durumlarla 
karşılaşmamamız bakımından, bu husus
ların dikkate alınmasını tekrar rica ediyo
rum ve anlaşmanın ülkemize ve denizci
lerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Eser. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Güneş Gürseler; buyurunuz 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Gemi 
Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve 
Vardiya Standartları Hakkında Uluslara
rası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Yasa Tasarısı üzerinde 
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşle
rini açıklamak üzere söz aldım, bu vesi
leyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Aslında, uluslararası sözleşmelere ka
tılmamızın uygun bulunduğu türündeki 
yasa tasarıları, daha önceden, Meclisimiz
de görüşmesiz olarak geçiyordu. Bu usul 
böyle devam ederken, bu sözleşme konu
sunda arkadaşımızdan sonra benim de ba
zı şeyleri Yüce Heyetin dikkatine sun j 

marndaki gayeyi, "Ne oluyor?" diye dü
şünebilirsiniz. Diğer bütün sözleşmeler de 
önemliydi; ama, kısaca "STCW" diye ad
landırılan bu sözleşmenin hem denizleri
miz hem denizlerdeki filomuz ve hem de 
deniz kirliliği ve yarattığı çevre sorunları 
açısından önemi vardır. Bu fırsattan ya
rarlanarak, hem sözleşme üzerinde görüş

lerimizi belirtmek, hem de denizlerimiz
le, deniz ticaret filomuzun sorunlarını Yü
ce Heyetin bilgisine sunmak ve bu konu
ları hep beraber tartışmak için söz aldım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
gelişen teknolojiyle birlikte, deniz taşıma
cılığı da gelişmiş ve bu sektörde çalışan
ların sayısı oldukça artmıştır. Ayrıca, ti
caret gemilerin ulaştıktan teknik özellik
ler, bu gemilerde bulunması gerekli' kişi
lerin sayısını, niteliklerini, bunların sap-
tanmasındaki ölçüleri değiştirmiştir. Ay
rıca, gemilerin, bayraklarını taşıdıkları ül
kelerin gemileri için tehlike yarattıkları gi
bi, yine diğer ülkelerin gemileri, diğer ül
kelerin denizleri ve karalan için de tehli
ke yarattıklan ortadadır. Bu nedenle, bu 
alandaki ulusal düzenlemeler, uluslararası 
bir boyut kazanmış ve sonunda bu tür bir 
sözleşme ortaya çıkmıştır. 

Bu sözleşme, 1978 yılında Londra'
da 73 ülke temsilcisinin katıldığı bir kon
feransta kabul edilmiş ve ilk imzacılar için, 
sözleşme 28 Nisan 1984 yılında yürürlü
ğe girmiştir. 

Sözleşme kapsamında, ticaret gemi
leri vardır. Maksadı da, denizlerde can ve 
mal güvenliği ve deniz çevresinin korun
ması için gemi adamlannın eğitimlerine, 
belgelendirilmelerine ve gemilerdeki nö
betlerine ait uluslararası standartlar sap
tamak ve bu standartların uygulanması
nı sağlamaktır. 

Bu sözleşme, gemi adamlarımızın 
kusurlu davranışları yüzünden doğabile
cek deniz kazalan olasılığını en aza indi
recek düşüncelerin ve deney birikimleri
nin tartışılıp eleştirildiği bir forumda son 
şeklini almış ve bugüne kadar da geniş bir 
kabul görerek uygulama alanı bulmuştur. 

Türkiye'de, bu sözleşmenin ve bu 
sözleşme arkasında yatan geniş birikimin 
ve uygulamanın yarattığı kurallann gerek
liliğini gördükten sonra, bu standartlara 
sırt çeviren bir devlet görüntüsü vereme-
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yeceği için, sözleşme imzalanmış ve Yüce 
Heyetin huzuruna gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ikinci Dünya Savaşından sonra ticaret ge
milerinin denizde can ve mal güvenliğini 
ve çevrenin korunmasını sağlamak için, 
Birleşmiş Milletler içinde Dünya Deniz
cilik Örgütü (IMO) kuruldu. Bu kuruluş, 
belirtilen gayeyi gerçekleştirmek üzere, gö
rüştüğümüz STCVV Sözleşmesi de dahil 
olmak üzere, 28 Uluslararası sözleşmeyi 
hazırladı. Biz, bu 28 adet uluslararası söz
leşmeden sadece 7'sine henüz katıldık; 21 
adedine katılmadık ve katılmadıklarımız 
arasında, Denizlerin Gemilerden Kirlen
mesini Önleme Uluslararası Sözleşmesi 
(kısaca "MARPOL" olarak adlandırılan 
sözleşme) gibi büyük önem taşıyanlar da 
var. 

Ülkemizde deniz ticaretini gereği gibi 
yapabilmek ve gemilerden kaynaklanan 
deniz kirlenmesini önleyebilmek için, ka
tılmadığımız diğer sözleşmelere de katıl
mak ve bunların kurallarını uygulamak 
gereklidir. Bu tür sözleşmeler, başlangıç
ta hem donatanlann, hem armatörlerin, 
hem de devletin önemli yatırımlar, harca
malar yapmasını gerekli kılmaktadır. An
cak, bunlar yapılmadığında da, deniz ka
zaları sonucu, gemi, içindeki mal ve in
sanların kaybolması, denizlerin giderile
meyecek şekilde kirlenmesi gibi daha ağır 
sonuçlar doğmaktadır. İşte, 1988 sonun
da Sait Özek'e Ro-Ro gemisindeki yangın 
ve Adriyatik'te, geçenlerde iki gemimizin 
çarpışmasıyla ortaya çıkan kaza, hep, bu 
konudaki yetişmiş eleman eksikliğimizin 
ortaya çıkardığı sorunlardır. 

Sayın milletvekilleri, bu noktada, ül
kemizde denizcileri yetiştiren kaynaklan 
değerlendirmemiz gerekir kanısındayım. 
Bugün, "Gemi zabiti" olarak isimlendir
diğimiz gemi çalışanlarını yetiştiren, da
ha doğrusu bu sektöre onları sunan dört 
kaynak vardır. Bir tanesi, Yüksek Deniz

cilik Okulu, diğeri, Deniz Harp Okulun
dan mezun olup, mecburî hizmetini öde
yen ya da emekli olarak bu sektöre giren 
denizciler, astsubaylıktan ayrılıp mecburî 
hizmet tazminatını ödeyip ya da tamam
layıp veya emekli olarak bu sektöre giren 
denizciler ve bir de, deniz sektöründe bir
kaç yıl her düzeyde çalışmış, her türlü işi 
yapmış, pratikten yetişmiş ve sonunda da, 
üçüncü kaptanlık, ikinci kaptanlık gibi se
yir sorumluluğu olan yerlere yükselen ki
şiler. Bu dört farklı kaynaktan yetişen, 
farklı okuldan yetişen ve bilgileri bu ne
denle farklılık arz eden insanlar eşit mu
amele görmektedirler. Örneğin, ilkokul 
mezunu olan, yabancı dil bilmeyen kişi
lere, Ulaştırma Bakanlığının açtığı sınav
da ehliyet verilmekte ve bunlar üçüncü 
kaptanlık,.ikinci kaptanlık gibi, seyir so
rumluluğu olacak şekilde gemileri yönet
mektedirler. O kadar ki, dört yıl eğitim gö
rüp Yüksek Denizcilik Okulundan mezun 
olanla, ilkokul mezunu, pratikten yetişmiş, 
yabancı dil bilmeyen gemiciye, yakın kıyı 
sefer bölgeleri için aynı ehliyet verilmek
tedir ve genelde 4-5 bin tonun altındaki 
koster sınıfı gemilerimizin tümünde bu ki
şiler sorumlu yerlerdedir. 

Sayın milletvekilleri, gemi adamları
mızın şikâyet ettiğimiz bütün bu eksiklik
lerini gidermede, görüşmekte olduğumuz 
STCVV sözleşmesi bir aşama olacaktır; 
çünkü, bu sözleşme, her gemi adamının 
diplomasından ve ehliyetinden başka ser
tifikalara da sahip olmasını şart koşmak
tadır. Örneğin, yangın savunma, gemide 
ilk yardım; tanker, Ro-Ro, kimyasal tan
ker gibi özel gemilerde çalışabilirlik serti
fikası, can kurtarma aletlerini kullanma 
sertifikası, radar gözetme, kişisel sağ kal
ma, elektronik seyir cihazlarını kullanım, 
radar similatör sertifikası gibi çeşitli ser
tifikaları bu sözleşme şart koşmaktadır. 

Yüksek Denizcilik Okulu mezunları 
bu sertifikaları bugüne kadar alabilmek-
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tedirler; ancak, pratikten (mürettebatlık-
tan) yetişenler, dışarıdan imtihanla ehli
yet alanlar bu sertifikalara sahip buluna
mamaktadırlar. Sözleşme, ayrıca, bu ge
mi adamlarının nasıl yetiştirileceklerini ve 
ne şekilde uygulama yapacaklarını da or
taya koymuştur. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, bu 
sözleşmeye katıldıktan sonra, yapılması 
gereken önemli çalışmalar olduğu kanısın
dayız. Örneğin, gemilerdeki yangın konu
sunda ülkemizde eğitim yapan Deniz 
Kuvvetlerine ait Gölcük'te bir Yangın Sa
vunma Okulu vardır ve bu okulda, donan
ma mensupları, akaryakıt yangınlarını 
söndürmek için eğitilmektedirler. Burada 
eğitilen Deniz Kuvvetleri personelinin sa
yısal çokluğu nedeniyle, okul, sivil deniz 
ticaret personeline eğitim verememektedir. 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Eğitim Mü
dürlüğünün açtığı haftalık kurslarla da de
niz ticaret filomuzun tüm personelini uy
gulamalı olarak yetiştirmek mümkün de
ğildir. Ayrıca, deniz ticaret personelinin 
500' ü aşkın kimyasal maddeyi özel tip ge
milerde taşıdığı ve bu personelin sayısal 
çokluğu ve özellikle ve önemle eğitilmesi 
gereği, bu eksikliği açıkça ortaya çıkar
maktadır. Bu nedenle, acilen bir "Yangın 
Savunma ve Denizde Canlı Kalma Oku
lu" kurulması gerektiği kanısındayız. 

Burada bir gerçeği Yüce Kurulun bil
gisine sunmak ve ayrıca, Sayın Hükümet
ten de bu konuya eğilmesini tekrar rica et
mek istiyorum. Bildiğimiz kadanyla, 
Uluslararası Denizcilik Teşkilatı, Türki
ye'de bu tür bir okul kurulması için pa
rasal destek sağlamıştır ve buradan kay
naklanarak, söz konusu okul için İstanbul 
Tuzla'da Aydınlık Limanı Ekrembey Ada
sında bir kamulaştırma yapılmıştır. Son
radan, Yüksek Denizcilik Okulunun De
niz Kuvvetleri Komutanlığına devredil
mesiyle arsa da Deniz Kuvvetlerine geç
miş, sonra da 3477 sayılı Yasayla, Yüksek 

Denizcilik Okulunun mal varlığı İstanbul 
Teknik Üniversitesine devredilince, arsa
nın hukukî durumu ortada kalmıştır. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşü
lürken, o zamanın Sayın Bakanına bu ko
nuda bir soru yöneltmiştim. Sayın Baka
nın soruma verdiği cevapta, "3477 sayılı 
Yasayla İstanbul Teknik Üniversitesine 
bağlanan ve dolayısıyla Bakanlığımla il
gisi kesilmiş bulunan okula ait söz konu
su arsanın kamulaştırma amacı doğrultu
sunda kullanılmak üzere tahsisinin Mali
ye ve Gümrük Bakanlığından talep edil
diği, anılan üniversite rektörlüğünce bil
dirilmiştir.' ' denmektedir. 

Şimdi, bu arsa orada duruyor. Arsa
nın kamulaştırılması 1979'da 27 milyon 
150 bin liraya yapılmış. Ayrıca, Bayındır
lık ve İskân Bakanlığı 1980'de bir proje ya
rışması açmış; o proje yarışması sonunda 
bir proje ortaya çıkmış ve 27 milyon lira 
harcanarak çevre ve ihata tesisleri yapıl
mış. Arsa, 195 bin metrekare yüzölçü
mü nde; fakat, okul Deniz Kuvvetlerine 
devredilince, oradaki tabela, önce "Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Denizci
lik Okulu'' olarak değiştirilmiş, fakat son
ra "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kamp 
Kampusu" tabelası asılmış. Yani, Ulaştı-
ma Bakanlığı bu konuya sahip çıkmazsa, 
arsanın hangi gayeyle kullanılacağı tartış
malıdır. 

Sanıyorum bu noktada bir şansımız 
var; eski Ulaştırma Bakanımız şimdi Ma
liye ve Gümrük Bakanı oldu, konuyu bi
liyor. Ayrıca, yeni Ulaştırma Bakanımızın 
da sorunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı 
sorumluluğuyla eğileceğini ümit etmek is
tiyorum. Çünkü, bu inşaat geciktikçe, ma
liyet artmaktadır. Bu okulun laboratuvar 
gereçlerinin 1987'ye göre parasal değeri 
4,5 milyar lira idi; okul inşaatı geciktikçe 
bu masraf daha da artmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu sözleşme, 
denizcilerimizin öğretim ve eğitimleri dı-
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şında, lisansüstü eğitimlerinin yapılması
nı, yeniliklerin bütün personele öğretilme
sini ve her kademedeki gemiadamınm eği
tilip uzmanlaştırılmasını ve bu eğitimden 
geçenlerin de belgelendirilmesi zorunlulu
ğunu getirmektedir. Ülkemizde çeşitli 
okullarda yapılmakta olan, biraz önce say
dığım şekildeki bu eğitim ve öğretimin be
lirli bir eşgüdüme kavuşturulması gerek
lidir. Yapılacak yatırımların maliyetinin 
yüksekliği, böyle bir eşgüdümü zorunlu 
kılmaktadır. 

STCW Sözleşmesinin yürürlüğe gir
mesi ve gemiadamlarımızın bu sözleşme
ye göre belgelendirilmeleri, onlara ulus
lararası alanda iş olanakları sağlayacaktır 
ve bu da, yabancı gemilerde iş bulmaları 
demektir. Örneğin, şu an İran'ın 100 ci
varında gemi zabiti ihtiyacı olduğu, Tür
kiye'ye iletilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, görüşmekte olduğumuz bu 
sözleşmenin hükümleri, ilerleyen teknolo
ji, AT üyesi olmanın getireceği yükümlü
lükler, denizcilik eğitimimize yeni bir an-
layış getirmemizi gerekli kılmaktadır. 
Çünkü, bu alanda, öncelikle kaptan yetiş
tirmek gereklidir; ama kaptandan başka, 
gemi makine işletme mühendisleri, oşi
nografi, su ürünleri, deniz kirlenmesinin 
önlenmesi, çeşitli tipte taşımacılık, liman 
hizmetleri, deniz-kara haberleşmesi gibi 
çeşitli uzmanlık isteyen konularda yetişmiş 
eleman eksikliğimiz vardır, bunları yetiş
tirmemiz gerekmektedir. 

Türkiye'de, denizcilik alanında böy
le bir eğitim ve öğretim sisteminin kurul
ması gereklidir. Bu sistemin nasıl kurula
cağı konusunda, Türkiye'de konunun uz
manları arasında bir tartışma vardır. Bir 
kısmı, denizcilik üniversitesi kapsamı al
tında bu çalışmaların yürütülmesini ge
rekli görmekte, bir kısmı Yüksek Deniz
cilik Okulu bünyesinde, ama çok daha ge
niş olanaklarla çalışmalar yapılmasını 
önermektedir. Her ne ise... En kısa za

manda bu sorunun tartışılıp, ülkemizde 
gemiadamlarının yetiştirilmesinde en üst 
kaliteye varılması gereklidir. 

Sayın milletvekilleri, söz buraya gel
mişken deniz ticaret filomuz hakkında bir
kaç söz söylemek istiyorum. 1980'den son
ra getirilen teşvik uygulaması ile 1985 yı
lına kadar deniz ticaret filomuz çok hızlı 
bir gelişme gösterdi; gerek sayı olarak ve 
gerekse tonaj olarak oldukça önemli sevi
yeye geldi. Örneğin, 1988 yılı kayıtların
da 830 adet gemimiz, 4 915 994 dedveyt 
tonla duruyor ve dünya sıralamasında 24 
üncüyüz. Ancak, bu teşviklere rağmen, bu 
sayıya rağmen, deniz ticaret filomuz bu
gün önemli ölçüde problemler, sorunlar 
yaşamaktadır. Bu sorunların başında da, 
uygulanan teşvik politikası sonunda, yaş
lı gemilerin filomuza dahil olması yatmak
tadır. Filomuzun ortalama yaşı 19'dur. 10 
yaşın-altındaki gemiler toplam filo tonajı
nın ancak beşte birini oluşturmaktadır. 
Buna karşılık 10-14 yaş grubundakilerin 
oranı ise yüzde 43'tür. Diğer bir deyişle, 
filonun yarısı, ekonomik ömrünü tamam
layıp hurdaya ayrılacak niteliktedir. Ayrı
ca, 20 bin dedveyt tonun üzerindeki ge
milerin tümü 10 yaşın üzerindedir. Bütün 
bu gerçekler, sanıyorum deniz ticaret fi
lomuzun içinde bulunduğu sorunları an
lamamız için yeterlidir. 

Uygulanan teşvik politikası ile, bu tür 
bir yanlış sonuca gidilmiştir ve bugün bu
nun üzerine dünya deniz taşımacılığı sek
töründe yaşanan bunalım da eklenince or
taya daha geniş sorunlar çıkmaktadır. Ör
neğin, Sovyetler Birliğinin ve diğer sosya
list ülkelerin navlun fiyatlarını çok düşür
meleri, Uzakdoğu ülkelerinin deniz taşı
macılığı alanına yoğun biçimde girmele
ri, Türk deniz ticaret filosunu önemli so
runlar içine sokmuştur. Bu arada, Türki
ye'de deniz taşımacılığında bir başka eleş
tirdiğimiz noktayı da bu fırsattan yarar
lanarak Yüce Heyetin bilgisine sunmak is
tiyorum. 
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Ülke içi deniz taşımacılığında son dö
nemde herhangi bir yenilik getirilmemiş
tir; aksine, taşınan yolcu sayısı giderek 
azalmaktadır. Aslında bu durum, Hükü
metin genel politikası ve 1989 programı ile 
ve ayrıca Ulaştırma Bakanlığının 1982 yı
lında hazırladığı Ulaştırma Mastır Planın
daki hedeflere uygundur. Yani, Hükümet, 
bilinçli olarak ülke içi yük ve yolcu taşı
macılığında deniz ulaşımını devreden çı
karmaktadır. Bakın size örnek vereyim. 
Mastır Planın 1983 ila 1993 arasındaki dö
nemde ulaştırma sektörünün çeşitli alt 
sektörlerindeki yolcu taşıma paylan sap
tanırken, şu sözünü ettiğim on yıllık dö
nemde sadece karayolu ve havayolu taşı
macılığında artış öngörülmüştür. Bakın, 
1983' te toplam taşımacılık içinde karayo
lunun payı yüzde 93,9 iken, bu mastır 
planda, 1993 için yüzde 94,1 olarak görül
mektedir. Denizyolu yüzde 1,18 iken 
1993'te 1,08 olması öngörülmektedir. De
miryolunda da azalma vardır, sadece hava
yolunda binde 4'lük artış öngörülmüştür. 

Hükümetin bu eğilimi, karayolunun 
yolcu taşımadaki payını daha da artırıcı 

' niteliktedir; ama, bu anlayışı hiçbir AT ül
kesinde görmek mümkün değildir. Bu ta
şımacılık biçiminin trafik kazalarının ve 
ölü sayısının daha da artmasına sebep ol
duğu, yıllardan beri görülmektedir. Ayrı
ca, böyle bir hedef, daha çok akaryakıt tü
ketimi ve dışarıya daha çok döviz gitmesi 
demektir. Bütün gelişmiş ülkelerde toplu 
taşımacılıkta deniz ve demiryolu taşıma
cılıkları yoğun bir biçimde kullanılırken, 
bizde tersine uygulamalarda ısrar edilme
si, karayollarındaki trafik kazalarını ve ölü 
sayısını giderek artırmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugün STCW 
Sözleşmesine katılmamızı uygun bulma 
kararını verirken, bu konudaki bir eksik
liği gidereceğiz. Ancak, sözleşmenin ülke
miz açısından da yürürlüğe girmesiyle 
Hükümeti önemli görevler beklemektedir. 
Yukarıda belirttiğim şekilde ve özellikle 
öğretim ve eğitimde eşgüdüm sağlanarak 

modern öğretim kurumlarının kurulması 
gereklidir. Sözleşmenin gerektirdiği teknik 
düzenlemelere değinmiyorum; hepsinin 
altında denizcilik eğitimimizde sözleşme
nin esaslarını geçerli kılmak zorundayız. 
Bu, kısa zamanda sağlanmalıdır. Bu ko
nuda gerekli özen gösterilirse, gençlerimi
ze önemli iş alanlarının açılması olanak
lıdır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda arz et
tiğim ve sakıncalarını ulusça yaşadığımız 
yanlış ulaşım politikasından vazgeçilmesi 
gerektiğini de bir kez daha arz ediyorum. 
Yolcu ve yük taşımacılığında deniz ve de
miryollarının desteklenmesi açık bir zo
runluluk olarak ortadadır. 

Sözlerime son verirken dikkat çek
mek istediğim bir diğer husus da, ILO ta
rafından hazırlanan ve henüz bizim taraf 
olmadığımız yirmibir adet diğer uluslara
rası sözleşmenin de vakit geçirilmeden ka
bul edilip uygulamaya konulmasıdır. Bun
ların en önemlisi de, kısaca "MARPOL" 
olarak ifade ettiğimiz, Denizlerin Gemi
lerden Kirlenmesini Önleme Uluslarara
sı Sözleşmesidir. Katılmamız halinde bu 
sözleşmeden alacağımız yetkiyle, yabancı 
bayraklı gemileri, denizi kirletmeden ön
ce denetleyebileceğiz. Sık sık yaşadığımız; 
ancak yetkisizlik nedeniyle çaresiz kaldı
ğımız olaylar karşısında güçlü olacağız; 
denizlerimiz çıkmazdan kurtulacak. MAR
POL Sözleşmesine katılma konusunda 
Ulaştırma Bakanlığında sürdürülen çalış
maların bir an önce sonuçlandırılmasını 
bekliyoruz. 

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili 
bir ülke olarak hem denizlerine hem de
nizdeki filosuna hem de bu sektörde çalı
şanlara önem verilmesi gereken bir ülke. 
Bu önemi Yüce Meclisin de göstereceği
ne olan inancımı bir kez daha teyit eder, 
hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Gürseler. 

Tasarının tümü üzerinde başka söz 
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isteyen var mı efendim? Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendi
rilme ve Vardiya Standartları Hakkın
da Uluslarararası Sözleşmeye Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı 
MADDE 1. — Uluslararası Deniz

cilik Teşkilatı (IMO) tarafından 1978 yı
lında Londra'da düzenlenen konferansta 
kabul edilen ve uluslararası alanda 28 Ni
san 1984 tarihinden itibaren yürürlüğe gi
ren "Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelen
dirme ve Vardiya Standartları Hakkında 
Uluslararası Sözleşme" ye katılmamız uy
gun bulunmuştur. 

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

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

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

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 

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

Yanında basılvoy pusulası bulunma
yan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğı-

— 308 

20 . 4 . 1989 O : 1 

da adını, soyadını, seçim çevresini ve oyu
nun rengini yazıp, imzalamak suretiyle 
oylarını kullanabilirler. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırıl
sın. 

(Oyların toplanılmasına başlandı) 

2. — Nevşehir Milletvekili Ahmet Cemal 
Seymen'in Hasama Dokunulmazlığtnm Kalduûma-
st Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Ko
misyon Raporu ve Nevşehir Milletvekili A. Ce
mal Seymen'in içtüzüğün 110 uncu maddesine göre 
Rapora itirazı (3/552) (S. Sayısı: 186'ya 1 inci 
Ek) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci sıra
sına geçiyoruz. 

Nevşehir Milletvekili Ahmet Cemal 
Seymen'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
üyelerinden kurulu Karma Komisyon Ra
poru ve Nevşehir Milletvekili Ahmet Ce
mal Seymen'in içtüzüğün 110'uncu mad
desine göre Rapora itirazı. 

Komisyon burada mı efendim? Yok. 
Komisyon olmadığına göre, görüşül

mesi ertelenmiştir. 

3. — 403Sayûı Türk Vatandaşlığı Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu 
(1/534) (S. Sayısı: 220) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sı
rasında yer alan, 403 Sayılı Türk Vatan
daşlığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri Komisyonu Raporu üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
dılar. 

Komisyon Raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım: Rapor 

(1) 220 S. Sayûı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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okunmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen
leri okuyorum: Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Sayın Mehmet Gazioğlu, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Ali Haydar Erdoğan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına tasa
rının tümü üzerinde konuşmak üzere, Sa
yın Mehmet Gazioğlu?.. Yoklar. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına tümü üzerinde konuşmak üzere, Sa
yın Ali Haydar Erdoğan; buyurun efen
dim. 

SHP GRUBU ADINA ALİ HAY
DAR ERDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Meclisin değerli üyeleri; 403 Sa
yılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı üzerinde grubum adına söz 
almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Yurttaşlık, kişiye doğrudan bağlı, en 
temel insan haklarından biri olarak kabul 
edilmektedir. Devletlerin kendilerine yurt
taşlık ile bağlı insanlan yurttaşlıktan yok
sun bırakacak ıskat etme, çıkarma ve kay
bettirme gibi işlemleri yapmaları, temel 
bir insan hakkından yoksun bırakma an
lamına gelir. 

Soy, din, dil gibi nitelikler, var olan 
veya olmayan ilişkiler, ilke olarak devlet 
ile yurttaş arasındaki hukukun düzenle
me ve inceleme alanındadır. Bu bağ, si
yasal, duygusal ve ekonomik açılardan çok 
kuvvetli veya çok gevşek de olabilir. 

Her ne kadar, yurttaş ile devlet ara-. 
smdaki karşılıklı hak, görev, yükümlülük 
ilişkisi görünmekle beraber, bu tanımla
ma bazan eksik kalmakta, yurttaşın kül
türel, sosyolojik, ekonomik ve dinî açılar
dan hangi topluma ait olduğunu veya psi
kolojik olarak yakınlığı dikkate alınmak
tadır. İşte, gerçek yurttaşlıkta, kişinin ruh

sal, toplumsal bağlılıktan; yani hangisine 
daha yakın olduğu saptandığında, o dev
lete olan yurttaşlığı tanınmış olacaktır. 

Hemen belirtmek gerekir ki, Türk-
çede pek çok terim kullanılmaktadır; te
baa, uyrukluk, vatandaşlık ve yurttaşlık 
gibi. Yurttaşlığın, karşıtı vatandaşlık ile, 
uyrukluğun, karşıtı tebaa ile hukuksal ba
ğı vardır; milliyet ve soy kavramları ise, 
sosyolojiktir. Bu nedenlerle de, Türkiye 
Cumhuriyetine hukuksal bağlılığı belirt
mesi açısından, "yurttaş" deyimi, ayırım 
gözetmeden, daha demokratik, cumhuri
yetçi anlayışa daha uygundur; Anayasa 
açısından ve devletlerarası hususi hukuk
ta da, ulusal yetki kavramı içinde kamu 
hukuku alanına girmektedir. 

Yürürlükten kaldırılmış 1312 sayılı 
Yasa, kan bağını esas almış, 403 sayılı 
Yurttaşlık Yasası ise çağdaş gelişmeleri esas 
almış; doğrudan ve dolaylı olarak Anaya
sanın ilkelerine uygun düzenlenmiştir. 
1981 yılında yapılan değişiklik ise, Türk 
Vatandaşlık Yasasında önemli değişiklik
ler getirmiş ve yönetmelik de buna uygun 
düzenlenmiştir. İskân Yasası da yurttaş
lık hakkında bazı esaslar getirmiştir. 

Türk yurttaşlığının kazanılmasında 
üç usul vardır: 

1. Kanun yoluyla yurttaşlık, 
2. Yetkili makam kararıyla yurt

taşlık, 
3. Seçme hakkıyla yurttaşlık. 
Burada, yurttaşlığın kişiye zorla yük-

letilemeyeceği esastır, diğer yandan da 
devletin çıkarlan, yani politik, ekonomik, 
toplumsal nedenlerle korunmasıdır. Kişi, 
kendi iradesiyle yurttaşlıktan çıkanlmasını 
isteyebilir. Bu, yurttaşlık hakkına bir yap
tırım getirmez; ancak, kişinin devletine 
olan bağlılığı, yükümlülüğünü yerine ge
tirmemesi halinde yasalarda düzenlenmiş 
olan vatandaşlığın kaybını yaptırım altı
na almıştır. Yurttaşlığa alınmadaki esnek
lik ne yazık ki çıkarmada tatmin edici de-
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ğildir. Kişinin başvurusu ile vatandaşlığı
nın kaybı halleri, kişinin seçme hakkını 
kullanması, kişinin başvurusunun yetkili 
makam kararıyla sonuçlanması ve çıkma 
izni verilmesidir. Vatandaşlık kaybını ge
rektirmeyen izin belgesinin verilmesi ha
linde, çifte vatandaşlık olmaktadır. Kişi
nin iradesi dışında gerçekleşen vatandaş
lığın kaybı halleri, vatana bağlılıkla bağ
daşmayan eylemlerden kaynaklanmakta
dır. Türk Vatandaşlık Yasasında eylemle
re ilişkin yaptırımlar, kaybettirme ve çı
karma kararına dayandırılmıştır. Vatan
daşlığı kaybettirme nedenleri; 

1. İzin almaksızın yabancı bir devlet 
vatandaşlığını kazanmak, 

2. Türk.Devletinin çıkarlarına aykı
rı biçimde yabancı bir devlet hizmetinde 
bulunmak, 

3. Askerlik görevini bazı nedenlerle 
yerine getirmemek, 

4. Vatana bağlılığın kanıtlana
maması, 

5. Türk Devletinin güvenliğini boza
cak eylemlere girişmesi. 

Çıkarma yoluyla vatandaşlığın kay
bı (kaybettirme) daha ağır sonuçlar doğur
maktadır. Bunlar: 

1. Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış 
güvenliği ile kanunun suç saydığı şekilde 
iktisadî ve malî güvenliği aleyhine faali
yette bulunmak, 

2. İlgilinin yurt dışında olması nede
niyle hakkında kamu davası açılamaması 
veya ceza kovuşturması veya hükmün in
faz edilememesi, 

3. İlgilinin yapılan duyuruya rağmen 
3 ay içerisinde, savaş, sıkıyönetim veya ola
ğanüstü hallerde 1 ay içerisinde yurda 
dönmemesi, 

4. İlgilinin Türk vatandaşlığını son
radan kazanmış olması halleridir. 

Yukarıda izah etmiş olduğum esaslar 
incelendiğinde, insanları temel insan hak
larından yoksun bırakmak, Birleşmiş Mil

letler Genel Kurulunda, Türkiye Cumhu
riyetinin de olumlu oyu ile kabul edilen 
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, devlet
lerin bu konuda keyfî davranışlarda bu
lunmasını yasaklamıştır. Evrensel bildiri
nin 20 nci maddesinde, bu ilke, "Hiç kim
se keyfî olarak vatandaşlığından yoksun 
bırakılamaz" şeklinde ifade edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete
sinde de yayımlanan İnsan Haklan Evren
sel Bildirisinin bu hükmü karşısında, dev
letimiz, kimseyi keyfî olarak vatandaşlık
tan çıkarmamak taahhüdü altındadır. 

İşte, karşımıza gelen kanun tasarısı
nın geçici maddesiyle getirilen hükümle, 
eski, 1312 sayılı Vatandaşlık Yasasına da
yanılarak yapılan uygulamanın, bazı va
tandaşların mağduriyetine neden olduğu 
açıkça kabul ve beyan edilmekttedir. Bu 
nedenledir ki, böyle önemli bir kanunla; 
mağduriyetin yıllar sonra da olsa düzel
tilmesi girişimini Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu olarak destekliyoruz. Böyle
ce, yurda bağlılıkları kesilmemiş eski va
tandaşlarımızın yeniden Türk vatandaş
lığına kavuşmaları mümkün olacaktır. 

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Yasasın
dan önce yürürlükte bulunan 23.5.1923 ta
rihli 1312 sayılı Türk vatandaşlığı Yasasın
da, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinde belir
tilen Türk vatandaşlığından ıskat edilen
ler, yeniden Türk vatandaşlığına alınma
maktaydılar. 

11.2.1964 tarihli ve 403 saydı Türk Va
tandaşlığı Yasası ise, biraz evvel açıkladı
ğım üzere, vatandaşlığın kaybı sebepleri
ni, kaybettirme ve çıkarma olarak belirle
miştir. Bu sebeplerden, vatandaşlıktan çı
karma, 1312 sayılı Yasanın hukukî netice
leri itibariyle, vatandaşlıktan ıskat etme
ye eşdeğerdedir. Buna rağmen, 1312 sayı
lı Yasada, Türk vatandaşlığından ıskat so
nucunu doğuran sebeplerin bir kısmı ise, 
403 sayılı Yasada vatandaşlığı kaybettirme 
sebebi olarak kabul edilmiştir. Böyle olun-
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ca da, vatandaşlığa alınma konusunda 
1312 ve 403 sayılı Yasalar arasında ortaya 
önemli farklılıklar çıkmaktadır. 

İki yasa arasında vatandaşlığın kay
bı bakımından farklı hükümlerin bulun
ması, 1312 sayılı Yasaya göre, vatandaşlı
ğı kaybedenlere, 403 sayılı Yasa, aynı se
beplerle kayba uğrayanları yeniden vatan
daşlığa alma hakkı tanımıştır. Bu da, 403 
sayılı Yasaya göre yeniden vatandaş olma 
hakkı verilemeyenlerin mağdur olmaları
na neden olmuştur. İşte, geçici madde, 
Türk vatandaşlığına geçme yollarını tıka
yan, doğuştan Türk vatandaşı olan kişi
lere bu hakkı tanımış olacaktır. 

Ancak, 12 Eylül 1980'den sonra, 13 
Şubat 1981 tarihli 2383 sayılı Yasa ile Va
tandaşlık Yasasında yapılan değişikliklerin 
uygulanması sonucu, yurttaşlıktan yoksun 
kalanların durumu dikkate alınmalıdır. 
Kanayan bir yara olan, kişisel ve toplum
sal çeşitli ıstıraplar yaratan ve Avrupa Top
luluğuna girmek isteyen Türkiye'nin, da
ha fazla gecikmeden bu durumu ortadan 
kaldırması gerekir. Bu öneri, parti grubu
muzun Hükümete bir uyansı da olabilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türk Vatandaşlık Yasasında kararlara kar
şı yargı yolu açık tutulmuş, belli koşullar 
getirilmiştir; ancak, ilgilinin müracaatı söz 
konusudur. Halbuki, Türk Vatandaşlığı 
Yasasında -bu yasaya göre alınan 
kararlarda- maddî bir hatanın bulunma
sının sonradan anlaşılması halinde, kara
rı veren makamın düzeltme ve değiştirme 
yetkisi vardır. Bu demektir ki, yapılan ha
tanın sonradan kaldırılması da Bakanlar 
Kurulunun tasarrufundadır. 

Geçici madde ile getirilen, iki yasa 
hükmü arasındaki farklı uygulamayı or
tadan kaldırma düşüncesi, geçmişte 1312 
sayılı Yasa ile vatandaşlıktan ıskat edilen 
kimselere, vatandaşlık hakkı verilebilecek
tir. Ancak, bu hakkı, kendi ihtiyarı dışın
da kaybetmiş ve ölmüş olan vatandaşla

rın, mirasçılarının müracaat etmesi yoluy
la da bu hakkı tanımak ve bunu vermek 
gerekmektedir. Hatta, kanun hükmüne 
gerek kalmadan, 1312 sayılı Yasa ile vatan
daşlıktan ıskat edilenlere, 403 sayılı Yasa 
hükümlerinden yararlanma hakkı verile
ceğine göre, verilen kararda maddî hata
nın bulunması halinde, idare, bu maddî 
hatayı düzeltmelidir. Bu nedenle, size bir 
örnek vermek istiyorum. 

1951 yılında, Bakanlar Kurulu kara
rıyla, büyük Türk şairi Nazım Hikmet'-
in, Sovyet Hükümetine hizmet verdiği ge
rekçesiyle -kendisine tebligat yapılmasın
da fayda görülmeden- vatandaşlıktan çı
karılması, yukarıda izah etmiş olduğum 
üzere, bir hatadır. Bir hatanın düzeltilme
si, karan veren makama bağlıdır. İstenir
se, bu hatanın düzeltilmesi için, Bakan
lar Kurulu kararıyla, mirasçılarına müra-
caatlanyla hak tanımak, bütün, dünyada 
takdirle karşılanacak bir karar olacaktır. 

İsterseniz, 15 Ağustos 1951 tarihli 
Resmî Gazetede yayımlanan 3-13401 sa
yılı Bakanlar Kurulu kararını tekrar oku
mak istiyorum. 

"Pasaportsuz olarak İstanbul'dan 
Romanya'ya kaçan, oradan da Moskova'
ya giderek, havaalanında memleketi aley
hinde beyanatta bulunduğu ve müteaki
ben radyo yayınlarında Türkiye'nin hükü
met şekli ve hükümeti idare edenler aley
hine geniş propaganda kampanyasına gi
rişerek, komünizmi yaymak maksadı gü
den neşriyatı ile Sovyet Hükümetinin ver
diği hizmeti ifa etmekte olan maruf komü
nist Nazım Hikmet Ran'ın kendisine bu 
hizmeti terk etmesi hususunda yapılacak 
tebligatın da bir fayda vermeyeceği mü
lahaza edildiğinden, Türk vatandaşlığın
dan çıkarılması, İçişleri Bakanlığının 
25.7.1951 tarihli ve 40945 sayılı Yazısı üze
rine, 1312 sayılı Kanunun 10 uncu mad
desine göre Bakanlar Kurulunca 25.7.1951 
tarihinde kararlaştırılmıştır.'' 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
şunu açıklamak istiyorum: İşbu yurttaş
lıktan çıkarma karan, 1312 sayılı Yasaya 
ve hukuka aykmdır. Gerekli inceleme ve 
soruşturma yapılmamıştır. Bu konuda hiç
bir belge ve kanıt yoktur. Kaldı ki, kendi
sine tebligat bile yapılmamış, hatta lüzum 
görülmemiştir, insanlığın bugün ulaştığı 
gelişme alanında, büyük Türk şairi Na
zım Hikmet dünyada ulusal simge olmuş
tur. Yapılmış hatanın düzeltilmesi ülkemi
ze onur kazandıracaktır. Bakanlar Kuru
lu karannda maddî hata vardır. Zira, çı
karma sırasında müracaat hakkı tanınma
mıştır. Vatandaşlıktan çıkarma da, vatan
daşlığa iade de tipik bir idarî işlemdir. 
Yurttaşlık, kişiye doğrudan bağlı haklar
dandır. Yapılmış hatalı işlemi düzeltme, 
idarenin- tasarrufundadır; burada kanun 
hükmü bile aranmamalıdır. Yurttaşlığı yi
tirmiş olanlara tanınan bu haktan, ihtiyan 
dışında ve hatalı işlemden dolayı hak kaybı 
olanlann mirasçılanna da yararlanabilme 
hakkı verilmelidir. 

İşte, 1951 tarihindeki yurttaşlıktan ıs
kat karan, o tarihte yürürlükte bulunan 
1312 sayılı Yasaya ve hukuka aykırıdır. 
Suçlamalar inceleme konusu yapılmamış, 
belgelenmemiş ve hatta kanıtlanmamıştır. 
Yasa öngördüğü halde, Nazım Hikmet'e 
tebligat yapılmamış, savunması alınma
mış, yasanın gereği yerine getirilmemiş
tir. 

Nazım rjikmet, büyük Türk ozanı 
olarak tanınmaktadır. Vatandaşlıktan ıs
katı onun Türk oluşunu ortadan kaldıra
mamıştır. Kaldı ki, Nazım Hikmet, yaşa
mı boyunca yurdunu sevmiş, yurduna 
olan sevgisini, özlemini, şiirleriyle dile ge
tirmiştir; şiirleri, gönüllerde, dillerde, hat
ta partilerin seçim çalışmalarında kulla
nılır olmuştur. 

Türk Vatandaşlığı Yasasında yapıl
ması düşünülen değişikliklerin ilk üç mad
desi, Bakanlar Kuruluna teknik olanaklar 
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ve uygulama kolaylıkları getirmekte, ge
çici madde de, 1312 sayılı Yasayla hak kay
bına uğrayanlara hak sağlamayı öngör
mektedir. Bu nedenle, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu olarak yasa tasansını 
destekliyor, bu duygularla hepinize saygı
lar sunuyorum efendim. (SHP sıralann-
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Erdoğan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Mehmet Gazioğlu; buyurun efendim. 
(DYP sıralanndan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA BEYTU-
LAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasamı üzerinde Doğru Yol Par
tisinin görüşlerini arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. Bu sebeple, sizleri şah
sım ve grubum adına saygıyla selamlıyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, sayın Sosyalde
mokrat Halkçı Parti sözcüsü gayet mufas
sal şekilde meseleyi tezekkür etmiştir; biz 
de grubumuz adına meseleyi kısaca eleş
tireceğiz. 

Bu tasanyla, 403 sayılı Kanunun tat
bikatta aksayan yanlarının düzeltilmesi 
öngörülmüştür. Değişiklik yapılması, bi
ze göre de bir zaruretin neticesidir. Bu se
beple, Doğru Yol Partisi Grubunun oyu da 
bu konuda müspet olacaktır. 

Genel olarak, devletler hususî huku
kunun en önemli prensiplerinden biri olan 
"Herkes yalnız bir vatandaşlığı olabilir" 
kaidesinin, mevcut düzenlemelerde iki va
tandaşlık olabilme durumunun bahis ko
nusu olması sebebiyle, bu eksikliğin orta
dan kaldırılmasına matuf birinci çelişki, 
yeni getirilen tasarı ile ortadan kaldırıla
caktır. 

İkincisi, kabul veya çıkarmanın kes-
bi katiyet durumunun vuzuha ve saraha-
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te kavuşmasına mütealliktir. Burada sade
ce esas hakkında söz almış bulunuyorum 
ve maddeler üzerinde söz almayacağız. Bu 
sebeple, kısa şekilde onlardan da bahse
deceğim. 

403 sayılı Kanunun değişen 1 inci 
maddesinin izahını şu şekilde yapıyoruz: 

Yürürlükteki 10 uncu müracaat ma
kamlarını belirtmekte iken bu yeni hü
küm, Bakanlar Kurulu kararının ne za
man hukukî açıdan sonuç doğuracağını 
düzenlemiştir. 403 sayılı Kanunda vatan
daşlığa alınma kararının hangi tarihte hü
küm ifade edeceği hakkında bir açıklama 
olmadığı için, karar tarihiyle birlikte hü
küm ifa edeceği kabul edilmekte idi. Yeni 
düzenlemede ise, Bakanlar Kuruluna şart
lı olarak vatandaşlığa alma karan verme 
yetkisi getirmekte ve vatandaşlığa alınma
nın hükmü, bu şartın yerine getirilmesi
ne bağlı tutulmaktadır. Bu işlemlerde sü
rati sağlamak için, gereksiz formaliteler 
ortadan kaldırılmıştır. Şartın gerçekleşip 
gerçekleşmediğinin tespiti yetkisi tama
men İçişleri Bakanlığına bırakılmıştır. 
Mesela, asit vatandaşlığından çıkması şar
tıyla vatandaşlığımıza alınması halinde ki
şinin çıkma belgesini İçişleri Bakanlığı 
vermek suretiyle Bakanlar Kurulu karan 
uygulamaya alınacak, ilgilinin tescili sağ
lanıp derhal nüfus kâğıdı verilebilecektir. 
Şart yerine getirilmemişse, bu takdirde de, 
alınma karan Bakanlar Kurulu karanyla 
iptal olunabilecektir. 

2 nci maddede ise "Vatandaşlığa 
alınmada usul'' başlığı altında bir düzen
leme getirilmiştir. Vatandaşlığa alınmak 
için gerekli şartlan taşımayanların talep
lerinin, reddi de gene bu maddede hük
me bağlanmıştır. Ret konusunda Başba
kanlığın görüşü alınacak, İçişleri Bakan
lığı yetkili kılınacaktır. Esasen, vatandaş
lığa alınma dilekçelerinin Bakanlar Kuru
luna teklif yetkisi de İçişleri Bakanlığına 
ait olduğuna göre, tebliğ edilmeyenlerin 
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reddi, gereksiz muamele yapılmadan, ke
sinleşmiş olacaktır. 

Aynı kanunun değiştirilen 3 üncü 
maddesinde de 403 sayılı Türk Vatandaş
lığı Kanunun 45 inci maddesi değiştiril
mektedir. Türk vatandaşlığının kazanıl
ması veya kaybına ilişkin kararlann, ilgi
linin tam künyesiyle, Resmî Gazetede ya
yımlanması gerekiyor. Adresi belli olma
yanlar için, tebligatlardaki müddet bura
da sorun yaratmaktadır. Tebligatın kesin
leşme müddeti nasıldır; bu burada sara
hate kavuşturulmuştur. Adresi belli olma
yanlarda, yayım tarihinden itibaren bir yıl 
sonunda tebliğ hükmünü ifade edeceği 
esas alınmıştır ki, tamamen doğru bir ka
idedir. 

, Doğru Yol Partisi Grubu adına, oyu
muz, başında belirttiğimiz veçhile, müs
pettir. 

Hepinize, bu vesileyle saygı ve sevgi
lerimi sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Gazioğlu. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sela-
hattin Mumcuoğlu; buyurun efendim. 
(ANAP sıralanndan alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA SELA-
HATTİN MUMCUOĞLU (Van) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üye
leri; sözlerime başlamadan önce, şahsım 
ve grubum adına hepinizi saygıyla selam
larım. 

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne İlişkin Kanun Tasansı, söz konusu ka
nunun üç maddesini değiştirmekte, bir de 
geçici madde eklemektedir. 

Anayasanın 66 ncı maddesinde, Türk 
vatandaşlığının kazanılması ve kaybına 
ilişkin temel prensipler yer almıştır. Bu 
maddenin birinci fıkrasında, "Türk Dev
letine vatandaşlık bağı ile bağlı olan her
kes Türktür" denilmektedir. Bu yönü ile 
bakıldığı zaman, bir kimseye Türk denil-
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mesi için, devletimize vatandaşlık bağı ile 
bağlı olması yeterli olmaktadır. Bu pren
sip, aynı zamanda, Türk vatandaşlarının 
kanun karşısında eşitliği, din ve vicdan 
hürriyeti gibi Anayasamızda yer almış te
mel hukuk prensiplerinin şekillenmesini 
ve anlam kazanmasını pekiştirmektedir. 
66 ncı maddenin diğer fıkralarında da, 
Türk vatandaşlığının kaybı ile vatandaş
lıktan çıkarmaya ilişkin temel prensipler 
yer almıştır. 

Sayın milletvekilleri, burada, kamu
oyunda çok sözü edilen, fakat genel ola
rak birbirine karıştırılan, "Türk vatandaş
lığından çıkarma" ve "Vatandaşlığın 
kaybı" deyimlerini, Anayasadaki temel 
prensipler ve bu temel prensiplere göre 
düzenlenmiş bulunan 403 sayılı Vatandaş
lık Kanununun hükümleri çerçevesinde 
açıklığa kavuşturmanın faydalı olacağına 
inanıyoruz. 

Anayasamızın 66 ncı maddesinin 
üçüncü fıkrasında, Türk vatandaşlığının, 
kanunun gösterdiği şartlarla kazanılaca
ğı ve ancak kanunda belirtilen hallerde 
kaybedileceği hükme bağlanmak suretiy
le Türk vatandaşlığının kaybının kanun
la düzenleneceği kabul edilmiştir. Yine ay
nı maddenin dördüncü fıkrasında ise 
"Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaş
mayan bir eylemde bulunmadıkça vatan
daşlıktan çıkarılamaz" denilmek suretiy
le, vatandaşlıktan çıkarmanın ön şartının, 
vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylem 
olduğu kabul edilmiştir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; görüldüğü gibi, Anayasamız, Türk 
vatandaşlığının kaybının kanunla düzen
leneceğini kabul etmiş ve kayıp sebepleri
ni kanunun tespitine bırakmıştır. 

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanu
nunda, Anayasanın 66 ncı maddesine pa
ralel olarak, 25 inci maddede "Türk va
tandaşlığının kaybettirilmesi" 26 ncı mad
dede de, "Türk vatandaşlığından çıkar-
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ma" eski adıyla, "Türk vatandaşlığından 
ıskat" müesseseleri düzenlenmiştir. Her 
iki müessese, sebep ve sonuçları itibariyle 
birbirinden önemli farklılıklar gösterir. 
Türk vatandaşlığından çıkarmayı düzen
leyen 26 ncı maddeye göre işlem yapıla
bilmesi için, kişinin müktesep vatandaş ol
ması; yani, Türk vatandaşlığını doğumla 
değil, sonradan kazanmış olması lazımdır. 
Aslî vatandaşlarımız, yani doğumla Türk 
vatandaşlığını kazanmış olan vatandaşla
rımıza, bu hüküm, ancak savaş hali bu
lunduğu zamanlar uygulanabilir. Savaş 
hali dışında, aslî vatandaşlarımız Türk va
tandaşlığından çıkarılamaz. Nitekim, ka
nunun yürürlüğe girdiği 1964 yılından za
manımıza kadar, sadece 1968 yılında, bir 
müktesep vatandaş için bu hüküm uygu
lanmıştır. 

Türk vatandaşlığından çıkarılanlar, 
hiçbir .şekilde vatandaşlığımızı kazana
mazlar ve bunlar, ancak turistik amaçla 
Türkiye'ye gelebilirler. Anayasadaki temel 
prensibe uygun olarak, Bakanlar Kurulu
nun çıkarma kararları yargı denetimine 
tabidir. Oysa, 403 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesine göre, Türk vatandaşlığı kaybet-
tirilenler için sonuç tamamen başkadır; 
bunlar her zaman Türkiye'ye gelebilirler, 
Türkiye'de yerleşebilirler, çalışabilirler ve 
istedikleri takdirde, aynı kanunun 8 inci 
maddesine göre de, yeniden vatandaşlığa 
alınabilirler. Nitekim, uygulamada, vatan
daşlığımızı kaybetmiş olanlardan, 1980 yı
lından itibaren 1 467 kişi, müracaatları 
üzerine yeniden vatandaşlığımıza alınmış
lardır. Vatandaşlığa alınma işlemleri, dev
letin hâkimiyet hakkına dayanan bir tasar
ruftur; bu sebeple de çok yönlü olarak dü
şünülüp düzenlenmesi gereklidir. 

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanu
nu, getirmiş olduğu usul ve esaslarla, mo
dern bir kanun niteliğini taşımaktadır. 

403 sayılı Kanun, üniversitelerle iş
birliği içerisinde hazırlanmış, üniversite 
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tarafından yapılan sempozyumlarda araş
tırılmış ve bu şekilde kanunlaşmıştır. An
cak, değişen ve gelişen şartlar ve uygula
mada görülen bazı sorunlar, kanunun es
kiyen maddelerinin ele alınarak değiştiril
mesini gerekir hale getirmiştir. Bu sebep
le de, içişleri Bakanlığınca hazırlanan ta
sarı Hükümetçe Meclisimize intikal etti
rilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasarıda, 
11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatan
daşlığı Kanununun 10, 11 ve 45 inci mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
geçici madde eklenmesi öngörülmüştür. 

Tasarının 1 inci maddesiyle, 403 sa
yılı Kanunun 10 ve 11 inci maddelerinin 
ortak başlığı ve 10 uncu maddesi; tasarı
nın 2 nci maddesiyle de, 11 inci maddesi 
değiştirilmektedir. 

403 sayılı Kanunun yürürlükteki 10 
ve 11 inci maddeleri, "Vatandaşlığı alın
mada usul" olarak başlığıyla, müracaat 
makamlarını ve soruşturmaya ilişkin hu
susları düzenlemektedir. Tasarıda ise, da
ha değişik bir anlayışla, 10 uncu madde 
Bakanlar Kurulu kararının hükmü olarak 
düzenlenmiş; müracaat makamları ve va
tandaşlığa alınmada usul ise, 11 inci mad
de içerisinde toplanmıştır. 

Gerekçede de belirtilmiş olduğu gi
bi, yürürlükteki hükümlerde vatandaşlı
ğa alınmaya ilişkin Bakanlar Kurulu ka
rarının hangi tarihte hüküm ifade ettiği 
hakkında açık bir hüküm yoktur. Bu se
beple de bu konu genel hukuk prensiple
rine göre çözümlenmektedir. Vatandaşlık 
gibi, pek çok açıdan sonuç doğuran bir ta
sarrufun hangi tarihten itibaren hüküm 
ifade edeceği yolunda bir hüküm bulun
mayışı, kanunî bir boşluktur. Bu tasarru
fun pek çok alanlarda etkisi dikkate alın
dığı takdirde, bu boşluğun doldurulması 
ve bu yüzden uygulamadaki tereddütlerin 
ortadan kaldırılması, yerinde bir düşün
ce tarzıdır. 

Diğer taraftan, özellikle vatandaşlığa 
alınma işleminin sonuçlandırılması için, 
kişiden, aslî vatandaşlığından çıkmasının 
istenmesi halinde vatansız duruma düşü
rülmesini önlemek bakımından getirilen 

. şartlı vatandaşlığa alınma müessesesi de, 
grubumuzca, uygulamada işlemlerin sü-
ratlendirilmesinde olduğu kadar, bu se
beple ortaya çıkan sorunların çözümü ba
kımından da geliştirilmiş, yerinde bir ted
bir olarak değerlendirilmektedir. 

Tasarının 2 nci maddesi, yürürlükteki 
kanunun 10 ve 11 inci maddelerini birleş
tirmek suretiyle yeniden düzenlenmiş ve 
İçişleri Bakanlığınca, Başbakanlığa, vatan
daşlığa alınmak üzere teklif edilmeyecek
lerin reddedilmesi yetkisini açıkça belirt
miştir. 

Vatandaşlık Kanununun 7 nci mad
desi incelendiğinde görülür ki, vatandaş
lığa alınma, İçişleri Bakanlığının teklifi ve 
Bakanlar Kurulu kararıyla olmaktadır. 
Aslında, bir şeyi teklife yetkili makamın, 
teklif etmemeye de yetkili olduğu hu dü
şünmek normal bir hukuk düşüncesidir; 
ancak, gerekçede de belirtilmiş olduğu gi
bi, tatbikatta, Danıştay, "Bazı olaylar do
layısıyla İçişleri Bakanlığının teklif etme
yeceği kimselerin taleplerini reddetme yet
kisi kanunda açıkça belirtilmiştir" gerek
çesiyle, böyle bir yetkisi bulunmadığı yo
lunda görüş tesis etmiştir. Bu durumun, 
Bakanlar Kurulunu gereksiz bir külfet al
tına soktuğu, işlemlerin de uzamasına se
bep olduğu kuşkusuzdur. Bu sebeple, esa
sen kanunda mevcut olan, fakat Danışta-
ym bir kararı dolayısıyla uygulanamayan 
bakanlık yetkisinin açıklığa kavuşturulma
sında fayda mütalaa edilmektedir. 

Tasannın 3 üncü maddesiyle, kanu
nun 45 inci maddesi değiştirilmek isten
mektedir. Yürürlükteki 45 inci maddede, 
vatandaşlığa alınanların tam hüviyetleriy-
le Resmî Gazetede yayımlanması öngö-
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rülmektedir. Vatandaşlığa alınan kişinin 
başka bir devletle ilişkisi olduğu düşünü
lürse, bu yayın, kişinin durumunun açık
lığa kavuşturulması, alenîleştirilmesi ve 
bunun da kişinin şahsî ve ailevî güvenliği 
açısından birtakım sorunları ortaya çıkar
masının muhtemel olduğu görülür. 

Diğer taraftan, yürürlükte olan kanu
nun maddesinin, yayımın hukukî sonuç
larının belirgin olmaması dolayısıyla, 
mevcut boşluğun doldurulmuş olması, 
grubumuzca olumlu mütalaa edilmekte
dir. 

Yukarıda, Türk vatandaşlığından çı
karma, yani ıskat ile Türk vatandaşlığının 
kaybı arasındaki farklı hukukî sonuçlan 
belirtmiştim. 

Sayın milletvekilleri, kabul edilen ge
çici maddeyle, 1312 sayılı Kanunun, za
manında Türk vatandaşlığından ıskat edil
miş doğuştan Türk vatandaşı olanlann ye
niden Türk vatandaşlığına girmek isteyen
lerine bir hak tanınmıştır. Bu hükmün, 
özellikle insanî açıdan önem taşımakta ol
duğu hepimizce bilinen bir gerçektir. Bu 
şekilde 1312 sayılı Kanunun taşıdığı sert 
hükümlerin uygulamasına maruz kalmış 
kişilerin Türk vatandaşlığına yeniden ka
bulüne imkân veren bu hüküm, Grubu
muzca uygun mütalaa edilmektedir. 

Yukarıda arz etmeye çalıştığım se
beplerle, Grubumuzun, tasanya müspet 
oy vereceğini açıklar, hepinizi saygıyla se
lamları. (ANAP sıralanndan "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Mumcuoğlu. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı? Yok., 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Kupaları kaldırıyoruz efendim. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Ba-

yazıt; buyurun. 
M. TURAN.BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasa-
nnın, "Vatandaşlığa alınmada usul" baş
lıklı 2 nci maddesiyle değiştirilen 11 inci 
maddede getirilen yeni düzenleme hakkın
da görüşlerimi arz etmek için söz aldım. 

Mülkiye'de öğrenciyken, hükümetin 
bazı tasarruflannm, hikmeti hükümet ne
deniyle yargının denetimi dışında olduğu
nu öğretmişlerdi. Çok şükür, aradan ge
çen süre, anayasalanmıza, hiçbir idarî iş
lem ve eylemin yargı denetimi dışında ka
lamayacağı esasını getirdi ve bütün bu, 
özellikle vatandaşlığa alınma veya alınma
ma, vatandaşlıktan çıkarma gibi işlemler 
dahi bir hükümet tasarrufu diye değerlen-
dirilmeyerek, yargının denetimine tabi tu
tuldu. Tabiî doğal bir olay, doğal bir so
nuç. 

Benim bu maddede pek olağan gör
mediğim, doğal karşılayamadığım bir pro
sedür var. içişleri Bakanlığına, gerekçede 
açıklanan fikre de dayanılarak, vatandaş
lığa alınmasını uygun görmediği kişinin 
talebini reddetme hakkını tanımak bir öl
çüde münakaşa edilmeyebilir; çünkü -bir 
ölçüde diyorum- vatandaşlığa alıp alma
ma yetkisi, kanuna göre Bakanlar Kuru
lunundur. içişleri Bakanlığı onu uygun gö
rerek teklif etmiş olduğu takdirde, Bakan
lar Kurulunun olumlu karar vereceği var-
sayılamaz. içişleri Bakanlığı bunu uygun 
görmese dahi, Bakanlar Kurulunun olum
lu karar vereceği düşünülebilir. 

Konuları bugünkü Hükümetin işle
yiş sistemi içinde düşünmeyiniz; genelde 
nazarî olarak düşünürseniz, bu olanaklar, 
bu olasılıklar gerçekleşebilir. Gerekçede
ki açıklamalara sadık kalarak, onlara bir 
ölçüde itibar ederek, içişleri Bakanlığının, 
vatandaşlığa alınmasını uygun görmedi
ği kişilerin talebini reddetme yetkisine sa
hip olmasını doğal karşılayalım; ama, Baş
bakanlığın vesayeti altına girmesi, Anaya
sadaki Başbakanlık konumuna uygun mu
dur ve bürokrasiyi artırmak ve artırma-
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mak konusundan ele alındığında acaba 
münasip bir yöntem midir? 

Maddeyi aynen okuyorum arkadaş
larım: "Durumları uygun görülenlerin va
tandaşlığa kabulü için Başbakanlığa tek
lifte bulunulur.." Burada, "Başbakanlığa" 
sözcüğü yerindedir; çünkü, Başbakanlık 
makamı, teklifi Bakanlar Kuruluna inti
kal ettirecektir." uygun görülmeyenlerin 
başvuruları, Başbakanlığın görüşü üzeri
ne İçişleri Bakanlığınca reddedilir." 

Burada, Başbakanlık makamı bir 
makam, yani Başbakanın kendisi de de
ğil, "Başbakan" deseniz bir ölçüde yine 
hukuken kuvvetli duruma girer. Başbakan 
dışında, Başbakanlık makamı, içişleri Ba
kanlığının üzerinde bir vesayet yetkisine 
sahip oluyor. 

Buradaki "Başbakanlık makamı" 
sözcüğü ile kastedilen, Başbakanın biza
tihi kendisidir diye düşünürsek dahi, bu
günkü Anayasamızda Başbakanın konu
munu göz önüne aldığımızda, bizatihi 
Başbakanın bakanlık tasarrufu üzerinde 
bu şekilde bir vesayet yetkisinin mevcudi
yetini kabul etmek mümkün değildir. 

Bunu, Anayasa sistemine ters bir 
yaklaşım olarak değerlendirdim, onun için 
söz aldım. Tabit, takdir iktidar Grubu-
nundur ve Hükümetindir. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Bayazıt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT 

(Ankara) — Takdir Yüce Meclisindir Sa
yın Bayazıt. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞ-
KANVEKİLİ NECAT TUNÇSİPER 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, komisyon 
metninde düzelttik. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, Komisyon metinden çıkart
mış; özür dilerim; sözümü geri aldım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler.;. Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi

ne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11.2.1964 tarihli ve 
403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 
10 ve 11 inci maddelerinin ortak başlığı ile 
10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"2 . Bakanlar Kurulu kararının hük
mü ve vatandaşlığa alınmada usul 

A) Bakanlar Kurulu kararının hük
mü 

Madde 10. — Şartsız olarak vatan
daşlığa alınma Bakanlar Kurulu karan ta
rihinden itibaren hüküm ifade eder. 

Bakanlar Kurulunca bir şarta bağlı 
olarak vatandaşlığa alınmasına karar ve
rilenler için vatandaşlığa alınma karan, bu 
şartm yerine getirildiğinin İçişleri Bakan
lığınca tespit edildiği tarihten itibaren hü
küm ifade eder. 

İki yıl içerisinde şartların yerine ge
tirilmemiş olması halinde İçişleri Bakan
lığının teklifi/üzerine vatandaşlığa alınma 
kararı Bakanlar Kurulunca iptal edilir." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde 
söz isteyen var mı efendim? Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 11.2.1964 tarihli ve 

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 
11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"B) Vatandaşlığa alınmada usul 
Madde 11. — Türk vatandaşlığına 

alınma başvurusu ilgilinin oturduğu ye
rin en büyük mülki idare amirine, yabancı 
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ülkelerde Türk konsolosluklarına bir di
lekçe ile yapılır. 

Bu makamlarca hazırlattırılacak dos
ya, gereği yapılmak üzere İçişleri Bakan
lığına gönderilir. 

Vatandaşlığa alınma dileğinde bulu
nan kişi hakkında, bu Kanunun uygulan
masına ilişkin yönetmelikle tespit edilecek 
esaslara göre soruşturma yapılarak gerekli 
şartların bulunup bulunmadığı araştırılır. 
Durumları uygun görülenlerin vatandaş
lığa kabulü için Başbakanlığa teklifle bu
lunulur; uygun görülmeyenlerin başvuru
ları, içişleri Bakanlığınca reddedilir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum 
efendim: 

MADDE 3. — 11.2.1964 tarihli ve 
403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 
45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Madde 45. — Bakanlar Kurulu ka
rarı ile Türk vatandaşlığına alınanlardan 
gerekli görülenler ile Türk vatandaşlığını 
kaybedenlerin tam hüviyetleri Resmî Ga
zetede yayımlanır. 

Bunlardan adresi bilinmeyenler hak
kında ilanen tebliğ, bu yayım tarihinden 
itibaren bir yıl sonra yapılmış sayılır." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı? Yok. 

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

Geçici maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE. — 1312 sayılı 

Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümlerine 
göre vatandaşlıktan ıskat edilmiş, doğuş
tan Türk vatandaşı olan kişilerin bu Ka
nunun yürürlük tarihinden başlayarak iki 
yıl içinde yeniden Türk vatandaşlığına gir

mek isteğinde bulunmaları ve vatandaşlı
ğa alınmalarında bir sakınca görülmemesi 
halinde, haklarında 403 sayılı Kanunun 8 
inci maddesi hükümlerini uygulamaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı? Yok. 

Madde hakkında verilmiş bir öner
ge var okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 403 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanununun geçici maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öne
ririz. 

Saygılarımızla. 
Fuat Erçetin 

Edirne 
HalU Çulhaoğlu 

İzmir 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
GEÇİCİ MADDE — 1312 sayılı 

Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümlerine 
göre vatandaşlıktan ıskat edilmiş, doğuş
tan Türk vatandaşı olan kişilerin veya mi
rasçılarının bu Kanunun yürürlük tarihin
den başlayarak iki yıl içinde yeniden Türk 
vatandaşlığına girmek isteğinde bulunma
ları ve vatandaşlığa alınmalarında bir sa
kınca görülmemesi halinde, haklarında 
403 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hü
kümlerini uygulamaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞ̂  

KANVEKİLİ NECAT TUNÇSİPER 
(Balıkesir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-

DİR AKSU (Diyarbakır) — Katılmıyoruz 
efendim. 
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BAŞKAN — Önerge üzerinde söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

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

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

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz is

teyen var mı efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz is

teyen var mı efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

Tasarının tümünü oylannıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasan kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

/. — Gemiadarnlartntn Eğitim, Belgelen
dirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluda-
rarast Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/355) (S. Sayısı: 158) (Devam) 

BAŞKAN — Gemiadamlannın Eği
tim, Belgelendirme ve Vardiya Standart
ları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna1 Dair 
Kanun Tasarısının açık oylamasına 242 
sayın üye katılmış; 239 kabul, 1 çekimser; 
2 geçersiz oy çıkmıştır; tasarı kanunlaşmış
tır. 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü 
Söylemezoğlu ve 3 Arkadasmm, 19 6.1987 Tarih 

ve 3392 Saydı 103 İlçe Kurulması Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekli

fi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/122) (S. Sa
yısı: 221) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sı
rasındaki, Kahramanmaraş Milletvekili 
Ülkü Söylemezoğlu ve 3 Arkadaşının, 
19.6.1987 Tarih ve 3392 Saydı 103 Üçe Ku
rulması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişle
ri Komisyonu Raporunun görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Raporun okunup okunmamasını oy
lannıza sunacağım: Raporun okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Ali Şahin, Anavatan Partisi Grybu adına 
Sayın Erdem Bayazıt, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Ahmet Uncu söz is
temişlerdir. 

Teklifin tümü üzerinde, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 
Ali Şahin; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ALİ ŞAHİN 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Kahramanmaraş İli
nin Çağlıyancerit İlçesinin de kuruluşu
na müteallik 3392 sayılı Yasanın bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi hakkında söz almış bulunuyorum; şah
sım ve Grubum adına hepinizi saygıyla se
lamlarım. (SHP sıralarından alkışlar.) 

Çağlıyancerit, Kahramanmaraş 
Merkez İlçeye bağlı bir köy iken, 
1986'larda kasaba oldu, belediyelik geldi. 
Bundan bir sene sonra da Türkiye'de ye
ni oluşan 103 ilçe içerisinde ilçe yapıldı. 
Esasta, Kahramanmaraş'ın Merkez İlçe
ye bağlı Çağlıyancerit'ten başka kasabası 

(1) 221 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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olmadığı için ilçeliğe kavuşturuldu. O dö
nemde ilçe olmak için, diğer ilçelerimiz-
deki birçok kasabamız başvurdu, hatta 
bunlardan Tanır Kasabası Komisyondan 
geçti, Meclisin gündemine geldi, ilçe ol
ma safhasında, siyasal çekişme nedeniyle 
geri çekildi ve ilçe yapılmadı. (SHP sıra
lacından alkışlar). 

Bunun ötesinde, yine Elbistan İlçe
sinin Nurhak Kasabası 1945'lerde sulh hâ
kimliğini bünyesinde taşıyan çok eski bir 
kasaba olmasına, Elbistan'a 40 kilometre 
mesafede bulunmasına, ilçe olma için tüm 
koşulları taşımasına rağmen, yine siyasî 
amaçla, ilçe yapılmadı. Buna ilaveten, yi
ne Elbistan'ın Ekinözü, Afşin'in Antaş ve 
Çoğulhan Kasabaları «ilçe yapılmadı. 

Şimdi, Çağlıyancerit olayı, Kahra
manmaraş'ta ciddî bir olayı, ciddî bir olu
şumu gündeme getirdi. Çağlıyancerit 
Kahramanmaraş'ın en uzak köylerinden 
birisiydi; sosyal, ekonomik ve kültürel ba
kımından, altyapı bakımından, şehircilik 
bakımından ilçe olmaya hazır değildi. Da
ha yeni (bir sene önce) kasaba oldu, has
belkader, belediye başkanlığı seçimini 
ANAP'h aday arkadaşımız kazandı ve il
çe sözü verildi. 

Şimdi ne oldu? 103 ilçe oluşumu sı
rasında, Kahramanmaraş'ın Çağlıyance
rit ilçesinin mülkî hudutları oluşturulur
ken tabiî incelemeler yapıldı, köylerin bu 
ilçeye olan mesafeleri, sosyal ve ekonomik 
bakımdan bağlantıları, olabilecek fayda ve 
zararları gündeme getirildi ve 18 köy, Kah
ramanmaraş merkez ilçeden koparılarak, 
bu ilçemize bağlandı. Bağlandığı günden 
itibaren köylerde sesler yükselmeye baş
ladı: "Biz Çağlıyancerit'i istemiyoruz, 
Çağlıyancerit'le irtibatımız yoktur, Çağ
lıyancerit bizi kalkmdıramaz, hatta geri
ye götürür..." Sayın ANAP'h milletvekili 
arkadaşlarımız da, o günden bugüne ta
biî bunun rahatsızlığını taşıdılar ve bun
lara, "Sizi ilk etapta yine Kahramanma

raş merkez ilçeye bağlayacağız" diye söz 
verdiler. 

Şimdi, getirdikleri gerekçeyi ibretle 
okudum. Gerekçe olayın oluşumuna ta
mamen ters. Arkadaşlarımız bu 18 köyün 
4'ünü bırakıyorlar, 14 tanesini tekrar Kah
ramanmaraş merkez ilçeye bağlıyorlar ve 
bunu yaparken de: "Bu 4 köy Çağlıyan-
cerit'e uzak, kalan 14 köy ise Kahraman
maraş'a yakın" diyorlar. Değerli arkadaş
larım, bu tamamen terstir. Sayın İçişleri 
Bakanı da Kahramanmaraş'ta valilik yap
tı, bilirler. Bunların, "Kahramanmaraş'a 
yakın, Çağlıyancerit'e uzak" dedikleri, 
Ağabeyli Köyü Çağlıyancerit'e 23 kilomet
re, Kahramanmaraş'a 64 kilometre; Kah
ramanmaraş'a 3 kat uzak. Başdervişli Kö
yü, Çağlıyancerit'e 18, Kahramanmaraş'a 
56 kilometre. Baydemirli Köyü, Çağlıyan
cerit'e 28, Kahramanmaraş'a 74 kilomet
re. Boyalı Köyü, Çağlıyancerit'e 20, Kah
ramanmaraş'a 66 kilometre. Budaklı Kö
yü, Çağlıyancerit'e 36, Kahramanmaraş'a 
45 kilometre. Gamuzlu, Çağlıyancerit'e 
22, Kahramanmaraş'a 50 kilometre. Çat-
mayayla, Çağlıyancerit'e 32, Kahraman

maraş'a 70 kilometre. Karamanlı, Çağlı
yancerit'e 36, Kahramanmaraş'a 78 kilo
metre mesafededir. Bunlardan yalnız Ço
banlı Köyü Kahramanmaraş'a Çağlıyan
cerit'ten daha yakın. Yani bu köyler Kah
ramanmaraş'a çok uzak, Çağlıyancerit'e 
ise çok yakın; içice. Orayı ilçe olarak bes-
leyemeyeceksintz, oraya yakın olan köyle
ri -ekonomik bakımdan, insan yaşamı 
bakımından- bağlayamayacaksanız niye il
çe yaptınız? 

Bir defa, arkadaşlarımızın bu teklifi 
getirmekte acele ettiklerini görüyoruz. Ön
ce Çağlıyancerit bir şehirleşsin; daha sade
ce kaymakam tayin edildi, adlî kuruluş ta
mamlanmadı, diğer yan kuruluşlar gelme
di, ulaşım sağlanmadı. Bu, Çağlıyancerit 
İlçesini de harcamak ve geriye saydırmak 
anlamını taşır. Orayla yol irtibatı sağ
lansın, bu köylerle irtibatı kurulsun, 
Çağlıyancerit İlçemiz şehirleşsin, o za-
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man bu köyler oraya mutlaka ısınacak, alı
şacak ve gidip gelecektir. Yani, ilk reaksi
yonu ele almak'suretiyle böyle bir ayırım 
yapılması yanlıştır. Şu anda köyler arasın
da ihtilaf yaratmıştır. Bu olay, Kahraman
maraş'ta Anavatan Partisine oy kaybettir
miştir. Afşin'de de oy kaybettirmiştir; ne
den?" Çağlıyancerit'i hiç hakkı olmadığı 
halde ilçe yaptın, bizi yapmadın" diyen
lere oy verdirmemiştir ve ANAP'ı Kah
ramanmaraş'ta birinci parti olduğu hal
de, maatteessüf'beşinci parti yapmıştır. Bu 
şekildeki haksız tasarruflara devam edilir
se, bu oran daha da düşebilir. Ben, bu 
köyler haksız demiyorum; ayırdıkları bu 
köylerle Çağlıyancerit arasında irtibat ku
rulmadı. 

Şimdi de, bımdan sonra bağlanacak 
köyleri ele alacağım. Arkadaşlarımız ne
reden alıp nereye bağlıyorlar? Arkadaşla
rımız Pazarcık'taki köylere gözlerini dik
mişler. Pazarcık'taki bağladıkları köyler 
de, sosyaldemokrat yapılı, Alevî köyleri
dir. Bunları da münhasıran tek tek seçmiş
ler... (ANAP sıralarından "Bölgecilik yap
ma", "Alevî ne demek?" sesleri) 

Alevî diye şimdi... Bizde Alevüik-
Sünnîlik yok... 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) 
— Ayırımcılık yapma... 

ALİ ŞAHİN (Devamla) — Beyler, 
alınmayın; burada bir gerçeği vurgulamak 
durumundayız. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Alevîler hep SHP'li mi? 

ALİ ŞAHİN (Devamla) — DeğU. 
ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan

bul) — O zaman ne konuşuyorsun? 
ALİ ŞAHİN (Devamla) — Bize faz

la oy veren diyorum. 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) 

— Alevî-Sünnî diye milleti ayırma. 
ALİ ŞAHİN (Devamla) — Bir daki

ka... Bize fazla oy veren diyoruz; alınma
yın. Kahramanmaraş, büyük olayları ya

şamış bir vilayettir... 
ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan

bul) — Alevîler akıllı olsa size oy vermez. 
ALİ ŞAHİN (Devamla) — Onun 

için, lütfen gerçeği kabul edin, benim ko
nuşmamı dinleyin ve gerçeği öğrenin... 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) 
— Bölücülük yapıyorsun sen. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, bir daki
ka efendim... 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşınız gö
rüşlerini bildiriyor ve bunda da özgürdür. 
Lütfen, yerinizden müdahale etmeyiniz. 
Eğer herhangi bir sataşma varsa, zaten, 
Komisyon ve Hükümet orada, cevabını 
verir. 

Buyurun efendim. 
ALİ ŞAHİN (Devamla) — Beyler, 

ben, köylerdeki reaksiyonları dile getiriyo
rum; ben, Alevî oldukları için "Oraya 
bağlanmıştır veya bağlanmaması lazım
dır" diye bir iddia sahibi değilim. Alevî
lik ve Sünnîliği kabul eden birisi de deği
lim. Ben ve parti olarak biz, insana insan 
olduğu için değer veririz, yoksa siyasî dü
şüncesi, mezhebi veya ırkından dolayı de
ğil; hepsine Türk vatandaşı olduğu için 
saygılıyız, bu bizim için bir olay değildir. 
Biz oradan gelen reaksiyonları huzuru
nuzda ifade ediyoruz. Dünden beri gelen 
telefonları, reaksiyonları söylüyorum. Bel
ki, Yüce Meclis buna bir çare bulur, bir 
haksızlığı önler diye söylüyorum; fakat gö
rüyorum ki, bazı arkadaşların böyle bir 
haksızlığı önlemeye niyetleri olmadığı gi
bi, konuşmaya tahammülleri de yok; ama 
dinlemek zorundalar, milletvekili konuşu
yor. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Çok değerli arkadaşlarım, bu Çağlı
yancerit'e bağlanan köyler için getirilen 
formül şu: Diyorlar ki, "Bunlar Maraş'a 
uzak ama Çağlıyancerit'e yakın, "üstelik 
kışın yolları kapanıyor, çaresizlik var.'' Bu 
yollarımız Maraş'a yakın değil, bu köyle
rimiz Pazarcık İlçemize bağlı. Pazarcık İl-
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çemizin içinden geçen Kahramanmaraş-
Malatya yoluna yakın. Yani, bu köylerden 
5-10 kilometre gittiğiniz zaman asfalta iner 
ve asfalttan da Pazarcık'a varıp vilayeti
nize gidersiniz. 

Şimdi, bu köyler ne oluyor?.. Bu köy
leri alıyor, bağlı olduğu Pazarcık İlçesinin 
tersine, daha yukarı, 20-30 kilometre ile
rideki bir yere bağlıyor. Bunlar, ekonomik 
sosyal ve her bakımdan Maraş ve Pazar
cıkla irtibatlı, orayla bütünleşmiş. Bunla
rı, hiç ilgisi olmadığı bir yere yolluyor. 

Şimdi, bununla bağladıkları köyler; 
Abbasiye, Başpınar, Bayırlı, Bozlar, Bö-
lükdamlar, Düzbağ, Emiruşağı, Küçükce-
rit. Bunlar vilayete gitmek için ne yapa
caklar?.. Kabul edelim ki, Köy Hizmetle
rinde bir işleri var, bilgi alacaklar, vilaye
te gidecekler veya nüfustan bir kayıt ala
caklar vilayete gidecekler; onun için 20, 25 
kilometre uzaktaki Çağlıyancerit ilçesine 
gidecek, oradan o kaydı alacak, gene aynı 
yoldan köyüne gelecek, köyünden Pazar
cık'a inecek, bu Pazarcık'tan da vilayete 
gidecek. Bu, bu belirtilen köyler için bir 
işkence değil mi? Bunda sosyal adalet var 
mı arkadaşlar? Eğer bir bütünlük getir
mek istiyorsak, ziyanı yok, Pazarcık'm de
min saydığım köylerinden de bağla... Bağ
lama demiyorum; ama, Çağlıyancerit'in 
kulağının dibindeki ayırdığın köyleri de si
yasal amaçlarla ayırma, ciddî bir bütün-
lük getir; yani, mülkî hudutları bir düzen
lemeye sok. Ulaşımı sağla, hepsini kalkın-
dır. 

Bu kanun teklifi; bu 3392 sayılı Ya
sayı değiştirerek, 57 sayılı tarifeyi değişti
rerek şu 10 köyün Pazarcık'tan koparılma
sı, oraya bağlanması bence yanlış. Maraş 
Milletvekili olarak, o bölgeyi yularca bi
len biri olarak konuşuyorum; yanlış. Bu, 
o yörede ihtilaf yaratır, o ilçemize huzur 
getirmez, köylerimizi karşı karşıya getirir. 
Sayın İçişleri Bakanı o bölgeyi biliyor. 
Lütfen, mümkünse, bu teklifi geri çeksin-
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ler, yeniden inceletsinler; adaletli, herke
se yarar sağlayacak, ilçeye yarar sağlaya
cak, köylüleri kırmayacak bir düzenleme 
getirsinler. 

Ben, bu düşünceyle, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz 
efendim. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Erdem Bayazıt; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ADİL ER
DEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; "Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü 
Söylemezoğlu ve 3 Arkadaşının, 19.6.1987 
Tarih ve 3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi" ile ilgili olarak, 
Anavatan Grubu adına Yüce Heyetinize 
bilgi arz etmek için söz almış bulunuyo
rum. Hepinizi, Grubum ve şahsım adına 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 3392 sayılı 
Kanunla kurulan ilçeler arasında, daha 
önce Kahramanmaraş İli Merkez ilçeye 
bağlı olan Çağlıyancerit Kasabamız da 
bulunmaktadır. Bilindiği gibi, Kahraman
maraş İlimizin güneyinde Akdeniz iklimi 
hâkimken, kuzeyinde kara iklimi hüküm 
sürer. Çağlıyancerit Kasabamız, Kahra
manmaraş'ın kuzeydoğusuna düşmekte ve 
bu iki iklim kuşağının kesiştiği kesim olan 
Engizek Dağlarının eteğinde, çevresi yük
sek tepelerle çevrili bir vadide yer almak
tadır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, 3392 
sayılı Kanunla bu yeni ilçemize bağlanan 
köylerimizden Ağabeyli Bucağı ve buna 
bağlı Beşdervişli, Baydemirli, Boyalı, Bu
daklı, Çatmayayla, Çobanlı, Hacıeyüplü, 
Kabasakal, Karamanlı, Kemallı, Kılağlı 
ve Yenipmar köylerimizin Çağlıyancerit İl
çemizle, özellikle kış aylarında yol irtiba
tı çok güçleşmekte, zaman zamansa ka
panmaktadır. Oysa, adı geçen bucak ve 
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köylerimizin büyük bölümü, asfaltlanmış 
olan stabilize yolla Kahramanmaraş Mer
kez İlçemizle irtibatlıdır ve bu yollann kış 
şartlarında kapanma sorunu da yoktur. Bu 
bakımdan, bu köylerimizin Kahraman
maraş merkez ilçeye bağlanması uygun 
olacaktır. 

Biraz önce SHP Grubu adına konu
şan arkadaşımız mesafeler verdi. Gerçi 
mesafeler doğru; ama, ulaşım kolaylığı ba
kımından, Çağlıyancerit Kasabasının yer 
aldığı mevki bakımından, yol irtibatı çok 
kötüdür. 

ALI ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Yaptır yolu. 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Devam
la) — Yolu yaptırıyoruz; greyderler harıl 
harıl çalışıyor, yeni yolu da açtılar; fakat, 
hazır asfaltlanmış, stabilize yol var; bir. 
ikincisi, Çağlıyancerit Kasabamız gerçek
ten dar bir vadide kurulmuş, çevresi de 
yüksek tepelerle çevrilidir. 

Biraz evvel burada konuşan arkada
şımız, laik bir ülkede gerçekten böyle ayı
rım yapılmaması gerekirken, "bir kısım 
vatandaşlarımız özellikle Çağlıyancerit'e 
bağlanmış" gibi bir ifade kullandılar; fev
kalade yanlıştır. Çağlıyancerit'in çok ya
kınında, 2 kilometre, 3 kilometre yakının
da gene Alevî vatandaşlarımız da, Sünnî 
vatandaşlanmız da birbirine kanşmış ola
rak, bir arada yaşamaktadırlar. Yani, bu 
aymm gayet yersizdir. Bu kanun teklifi
mizde de böyle bir husus en ufak bir şe
kilde aklımızdan geçmemiştir. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, Pazarcık İlçemizden alıp da 
Çağlıyancerit'e bağlamak istediğimiz köy
ler, Çağlıyancerit'e gerçekten çok yakın
dır; bir. İkincisi, mesela 5 000-6 000 nü
fuslu Düzbağ Kasabamıza ulaşmak için, 
Pazarcık sınırlarından Adıyaman Vilaye
ti sınırlarına giriyoruz, ondan sonra tek
rar Düzbağ'a ulaşabiliyoruz. Halbuki, 
Düzbağ ile Çağlıyancerit arasında 25-30 

kilometrelik bir mesafe vardır ve yolu da 
tamamlanmak üzeredir. Çok kısa bir şe
kilde ilçe ile irtibatlanmıştır. Pazarcık'tan 
aldığımız köylerimiz, Çağlıyancerit'e ger
çekten çok yakındır ve çok kolaylıkla ilçe 
merkezine irtibat sağlanmıştır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, Ana-
dolumuzun ilk fatihlerinden olan Türk 
boylan arasmda gerçekten müstesna bir 
yeri olan Cerit kolunun yiğit insanlannın 
yaşadığı Çağlıyancerit yöresi, yakın za
manlara kadar medeniyetin nimetlerinden 
nasibini en az alabilen, dağlar arasına sı
kışmış bir mahrumiyet bölge mizdr. Çağ
lıyancerit ilçesinin teşekkülüyle, bu yöre
mizde gelişme yolunda büyük bir adım 
atılmış oldu. Yüce Meclisimizin takdirle
rine sunulan ve tasviplerine mazhar ola
cağını umduğumuz yeni düzenleme geti
ren bu kanun teklifinin kanunlaşmasıyla, 
bu gelişmenin daha da hızlanacağına ina
nıyoruz. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bayazıt. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Ahmet Uncu; buyurun efendim. 
(DYP sıralanndan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET 
UNCU (Kahramanmaraş) — Sayın Baş-

• kan, değerli üyeler; gündemimizde bulu
nan bu kanun teklifiyle, Kahramanmaraş 
İlimizin Çağlıyancerit İlçesinin köylerin
de değişiklik yapılması görüşülüyor. 

Yalnız meselenin esasını tartışmakta 
çok büyük fayda vardır. Şu kanun teklifi
ni niçin Kahramanmaraş milletvekilleri 
getirdi? 4 tane değerli milletvekili arkada
şımız, bunu teklif haline niçin getirdiler? 
Bu bir ihtiyaç mıdır? Büyük bir zaruret 
midir? O zaman, iki sene önce bu Çağlı
yancerit ilçe yapılırken, neden bu ihtiyaç
lar, bu zaruretler düşünülmedi? Gerçek
lere neden bakılmadı? "Bugün şu kadar 
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uzak mesafede olan köyleri bağlıyoruz. 
Ekonomik bakımdan, coğrafî bakımdan 
mutlaka Kahramanmaraş merkezine bağlı 
olması gereken köyleri tekrar oraya 
veriyoruz" diyorsunuz. Bu incelemeyi da
ha önce neden yapmadınız? Bu memleket
te hukuk devletini nasıl savunacağız? Ne 
zaman savunacağız? 103 tane ilçe kuran 
kanun görüşülürken bu kürsüden çok şey 
söylenmişti; ben tutanakları okudum. 

Değerli milletvekilleri, 63 tane ilçe
nin teklifi verildiğinde bunun 98 ilçeye 
yükseltilmesi için bu kürsüden çok şeyler 
söylenmiştir. Burada İller İdaresi Kanu
nundan bahsedilmiş; bu kanuna göre, bir 
ilçenin nasıl kurulacağı söylenmiş, tartı
şılmıştır. Siz, gayet tabiî, kanunları tatbik 
etmezseniz, kanunun gereği olan illerde, 
il idare kurulları karar almazsa, il genel 
meclisi üyelerinin görüşleri alınmazsa; 
sonra da, burada komisyonun önüne, mil
letvekilleri, "Şunlar ilçe olsun, bunlar da 
köyleri olsun" diye ilçe yaparsanız, işte, 
bugün size tekrar düzelttirmek düşer. Ni
çin getirdiniz bu kanun teklifini? Hatanı
zı telafi etmek için getirdiniz... 

GALİP DEMİREL (Malatya) — 
Hatadan dönmek fazilettir. 

AHMET UNCU (Devamla) — 
"Hatadan dönmek fazilettir" lafı ile bu
nu geçiştiremezsiniz; hata Bağdat'tan da 
döner. 

Değerli arkadaşlarım, şunu söylemek 
istiyorum: Her şeyi siyasetin içerisine sok
tunuz. İskenderun'a gittiniz, "Oyu verin, 
sizi il yapalım" dediniz; aldınız mı, oyu 
aldınız mı? Çağltyancerit'i ilçe yaptınız, 
belediye başkanlığını aldınız mı, kazana
bildiniz' mi? 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) 
— Oy almak için yapmıyoruz, hizmet için 
yapıyoruz. 

AHMET UNCU (Devamla) — Bu
nu, şunun için söylüyoruz. Bakınız, önem
li bir noktadayızf hepimiz, devleti, mille

ti düşünmeye mecburuz. Hepimiz bura
larda görev yapıyoruz, yarın bu görevle
rimizi bırakabiliriz; ama her şeyden önce 
devleti üstün tutmaya mecburuz. 

Bugün, Yüce Meclis, bir ilçeye bağlı 
on-oniki tane köyün başka bir ilçeye bağ
lanmasını tartışıyor, Gayet tabiî, kanun 
gereği, ilçe kanunla yapılacaktır; ilçedeki 
değişiklikler de kanunla yapılacaktır. Biz 
onun burada tartışılması şekline bir şey 
söylemek hakkına sahip değiliz. Bizim bu
rada söylemek istediğimiz şey, her şeye si
yasî gözlükle bakıyoruz, sonunda yanlış
lar yapıyoruz ve yanlışı da düzeltmek işi 
Meclise düşüyor; ama iş işten geçiyor. Na
sıl iş işten geçiyor? Bu konuda Kahraman
maraş'ta Anavatan Partisine mensup mil
letvekillerinin sıkıntılarını anlatayım mı?.. 
Bunların hepsi, "Bakın kanun teklifi ver
dik, merak etmeyin, biz sizi Çağlıyance-
rit'ten kurtaracağız" şeklindeki yazıları, 
Kahramanmaraş'ta Bertiz yöresi dediği
miz şimdiki Ağabeyli'de muhtarların, ileri 
gelenlerin ellerine vererek dolaştırdılar. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) 
— Normal. 

AHMET UNCU (Devamla) — Ne
yi normal? Normal olan, doğruyu yap
maktır, doğrunun yanına varmaktır. 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahra
manmaraş) — Yapılan yanlış mı, onu söy
le. 

AHMET UNCU (Devamla) — Ya
pılan yanlış meselesi şu: Biz, ilçe yapar
ken kesinlikle birtakım esaslara riayet edil
mesini istiyoruz, coğrafî esaslara, nüfus 
esaslarına, ekonomik esaslara mutlaka ri
ayet etmenizi istiyoruz. Siz bu yanlışı yap
masaydınız, bu teklifi tekrar önümüze 
doğrusunu yapmak için getirmezdiniz. 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahra
manmaraş)— Yani, yaptığımız doğru de
ğil mi? 

AHMET UNCU (Devamla) — Ne 
ile övüneceksiniz? Ben "Doğru" desem, 
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hemen kendi kendinize mesut bahtiyar mı 
olacaksınız; sizin işiniz, benim "Doğru" 
dememle mi bitiyor? Siz gidin, Kahra
manmaraş'ta işinizi halledin, yüzde 17 ol
muşsunuz; burada yüzde 21,75'le zor otu
ruyorsunuz, hatta merkez ilçede yüzde 15 
olmuşsunuz; gidin işinizi orada görün. 

Ben şunu söylüyorum: Burada büyük 
yanlışlıklar yapılmıştır. 103 ilçe için de söy
lüyorum. Araştırılmadan, soruşturulma
dan yapılmıştır. Kanunlara riayet edilme
den yapılmıştır. Her şey oy hesabına göre 
yapılmıştır. Bugün, oy için, il, ilçe yapma 
vaadinde bulunuyorsunuz. Bundan son
ra da oyunuz kalmadı, zannederim ona da 
güveriemeyeceksiniz, söyleyemeyeceksiniz. 

Her şey meydanda. Oturduğunuz 
şartlan çok iyi bilin. Her şeyden önce şu
nu söylemek istiyorum: Milletten üstün 
kimse yoktur, milletin üstün olduğunu da 
26 Martta hep beraber gördük. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Uncu. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Sayın Başkan, şahsım adına söz is
tiyorum. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞ-
KANVEKİLİ NECAT TUNÇSİPER 
(Balıkesir) — Efendim, oturduğumuz yer
den kısa bir açıklama yapmamıza müsa
ade eder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, konuşma bit
sin, ondan sonra söz vereceğim. 

Sayın Topçuoğlu, buyurun efendim. 
ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-

raş) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 103 ilçenin kurulması sırasında bir il
çe de Kahramanmaraş'a nasip olmuş ve 
nasip olan bu ilçeye bağlanan köylerimiz
de bazı yanlışlıklar olmuştur. Bunlar doğ
rudur; yalnız Maraş milletvekilleri olarak, 
Çağlıyancerit ilçesine bağlanacak olan 
köyleri biz tespit etmemiştik; ama Yüce 

Meclisimiz bunu bu şekilde uygun buldu, 
o zaman da Kahramanmaraş'a bir ilçenin 
kazandırılması maksadıyla biz itiraz etme
den bu meseleyi kapatmıştık. 

Değerli üyeler, biz, millete saygılı bir 
partiyiz. Milletvekilleri olarak da milletin 
kararına saygı duyan bir partiyiz. Şahsı
mız olarak bu hadisede Anavatan Partisi 
Maraş'ta rey kaybetmiştir, bu da doğru
dur; ama buraya gelip, bir yanlışlığın dü
zeltilmesi konusundaki çabalarımız sıra
sında, Doğru Yol Partisinin temsilcisi olan 
arkadaşın, bizleri takviye etmesi gerekir
ken ve Kahramanmaraş'taki bir yanlışlı
ğın düzeltilmesi icap ederken, böyle dav-
ranmayıp da başka türlü davranması be
ni üzdü. 

"Kahramanmaraş'ta Anavatan Par
tisi sıfır olmuş" dediler. Bir an için bunu 
kabul ettiğimizi farz edelim; ama bir de 
realiteye bakalım. Doğru Yol Partisi Kah
ramanmaraş'ta acaba hangi merkez ilçe
yi kazandı, hangi ilçeyi kazandı? Kahra
manmaraş'ta Anavatan Partisi üç ilçeyi ve 
üç belediye reisliğini kazanmış, Doğru Yol 
Partisi ise sıfır. Sıfır oy alan bir partinin 
temsilcisi buraya geliyor ve milletin reyi
ne saygılı olduğunu söyleyerek Anavatan 
Partisinin bittiğinden bahsediyor. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri) 

Sayın milletvekilleri, Çağlıyancerit, 
köydü; layıktı. Çağlıyancerit'in ne oldu
ğunu bir de kendisine soralım... 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— Çağlıyancerit'te kim kazanmış? 

ALİ TOPÇUOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, 
milletin reyine hakikaten saygılıyız. Biz, 
milletin fikrine de saygılıyız. Şimdi, bir ar
kadaşım kalkıyor ve "Siz, şu şu sebeple 
Sosyaldemokrat Partiye rey verenleri Çağ-
lıyancerit'e bağlıyorsunuz" diyor. Çağlı-
yancerit'e bağlanan köylerin içerisinde en 
büyüğü Düzbağ'dır. Sayın Ali Bey, Düz-
bağ'da belediye reis adayınız var mıydı? 
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Düzbağ, belediyeliktir. Belediye başkan 
adayı olmayan bir arkadaşımız çıkıyor, 
Çağhyancerit'te adayı olmayan bir arka
daşımız buraya çıkıyor ve "Sosyaldemok-
rat Partisine rey veren arkadaşları, rey ve
ren köyleri Çağlıyancerit'e bağlıyorsu
nuz" diyor. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Narlı'ya gel, Narlı'ya.. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Devamla) — 
Sayın arkadaşım hakikaten doğru söylü
yor; bu kürsü milletin kürsüsüdür. Mille
tin kürsüsünde, millet adına, milletin ve
killeri konuşur; bu da doğrudur; ama, neyi 
konuşacağız? Burada zannedilir ki, bir ar
kadaş çıkmış konuşuyor ve kendisinin mil
letvekili olmadığını zannederek arkadaş
larıma diyor ki, "Milletin vekili konuşu
yor, lütfen dinleyin" diyor; bu da çok yan
lıştır. 

Biz, hatadan dönmenin fazilet oldu
ğuna inanarak, yapmış olduğumuz yan
lışlığı düzeltiyoruz. 

Hepinizi saygıyla .selamlarım. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Topçuoğlu. 

Sayın Komisyon, buyurunuz 
efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞ-
KANVEKİLİ NECAT TUNÇSİPER 
(Balıkesir) — Efendim, kısa bir açıklama 
yapmak istiyoruz. 

Değişiklik içeren teklif, bir kanun 
teklifi olarak Yüce Meclise gelmiş ve İçiş
leri Komisyonuna intikal etmiştir. Esası, 
3392 sayılı Kanunla Çağliyancerit İlçesi
ne bağlanan Ağabeyli Bucak Merkezi ve 
bucağa bağlı köylerin Kahramanmaraş İli 
Merkez ilçesine bağlanmasını öngörmek
tedir. Teklif Komisyona geldiği zaman, ön
ce, Bakanlıkta mutabakat temin edileme
miş; Bakanlık mahallinde gerekli tetkika-
tı yaptırarak, teklifin gerçekleri içerdiğini 

tespit etmiş ve Komisyonumuza bildirmiş
tir. Bunun üzerine, teklifin gerekçesi Ko
misyonumuzca benimsenmiş ve bu teklifi 
benimsediğimizi belirten tezkere Yüce 
Meclise sunulmuştur. Bunun politik bir 
yönü yoktur. Bir hatanın, bir yanlışlığın 
düzeltilmesi öngörülmektedir. 

Saygıyla arz ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Turan Bayazıt, buyurun efen

dim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) -

Sayın Başkan, konu, işlenilen bir hatanın 
düzeltilmesinin ötesinde ve çok üstünde, 
bir idarî cürmün failleri tarafından, işle
dikleri cürmü tevil etme girişimidir. Ha
tayı düzeltmek, çok aslî bir yaklaşımdır. 
Ondaki asalet -beni bağışlasınlar- şurada
ki uygulamada mevcut değildir. 

Sayın Bakan bu konunun dışında, 
Anavatan Partisi Grubu adına konuşan 
Sayın Erdem Bayazıt da bu konunun dı
şında; geçen seneki, evvelki dönemdeki 
durumları anlatmak istiyorum. Komis
yonlarda büyük komediler yaşandı. Kanu
nun ana, amir hükümlerine karşın, mil
letvekilleri, komisyonlarda İçişleri Baka
nıyla pazarlığa girdiler.,Hatta hatta, kar
şıda oturan Sayın Koyuncu arkadaşım 
Konya'nın bir kasabasını ilçe yapma tek
lifini muhalefet milletvekillerinin oylarıyla 
geçirebüdi. Öyle bir pazarlık vardı ve bu 
Çağlıyancerit'in görüşülmesinde de, bu
gün, biraz önce konuşan değerli Topçuoğ
lu arkadaşımız da dahil, Kahramanma
raş'ın ANAP'lı milletvekilleri bu pazarlı
ğın içindeydi. Burada, milletvekillerinin 
vebal ve kabahatinden çok Hükümetin ve
bali ve kabahati vardır. Hükümet, göster
mesi gereken hükmetme ciddiyetini bu ka
nunun müzakeresi sırasında göstermemiş
tir. Biraz önce Sayın Komisyon Başkanı
nın söylediğinin aksine, Hükümet politi
ka yapmıştır. Öyle politika yapmıştır ki -
Sayın Komisyon Başkanı bunu saklaya-
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maz- Sayın İçişleri Bakanı komisyonlar
da ve Genel Kurulda, "Evet, bizim yak
laşımımız siyasîdir" demiştir; tutanaklar
da vardır. İşte, silah tepmiştir. 

Bu konu, somut Çağlıyancerit olayı
na inilirse... Objektif değerlendirme yapa
cağım arkadaşlarım. Kahramanmaraşlı
yım, memleketimdir; ama çok objektif de
ğerlendirme yapacağım. Nasreddin Hoca 
kadıyken, davacıyı dinlemiş, "Haklısın" 
demiş; arkasından davalıyı dinlemiş, "Sen 
de haklısın" demiş. Sayın Ali Şahin de 
haklı, Sayın Erdem Bayazıt da haklı. Sa
yın Ali Şahin haklı, Bertiz yöresindeki bu 
köyler Çağlıyancerit'e 20-25 kilometre, 30 
kilometre mesafededir. "Biz, herşeyi ya
parız. İş bitirici Hükümetiz. Bizim bütün 
imkânlarımız vardır. Vatandaşa hizmet 
götürürüz" diyen Hükümet, 20-30 kilo
metre mesafedeki yolu yapma aczinin içi
ne düşüyor ve bu köylerin 70 kilometre 
mesafedeki Kahramanmaraş merkezine 
tekrar geri bağlanmasını tasvip ediyor. Bu 
nüansı, bu yaklaşımı, özellikle sayın mil-
letvekillerin dikkatine sunmak istiyorum. 
Hükümetin bu politikasını, hükümetin bu 
propagandasını değerlendirmeniz açısın
dan dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Soruyorum Anavatan Partisi Grubu
na, soruyorum bu teklife katılan Hüküme
te: Gerekçede ileri sürülen şartlar, sanki 
bu kanun çıktığı tarihte mevcut değil miy
di? İklim, o tarihten bu yana mı değişti? 
Ulaşım imkânı o tarihten bu yana mı de
ğişti? Ne değişti ki, bu teklif getirildi? İş
te onun için, sözlerimin başında, "Bu hata 
değildir, idarî bir cürümdür" dedim. 

Komisyondan da bir sual sormak is
tiyorum. Üç arkadaşımızın teklifinde Zey-

* nepuşağı Köyü yoktur. Komisyon, Zeyne-
puşağı Köyünü eklemiştir. Komisyon ra
porunda, teklifte ve tasarıda yapılan de
ğişiklikleri açıklayan bir metnin bulunma
sı, açıklamanın bulunması şart olduğu 
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halde, Komisyon, bu açıklamayı raporu
na koymamıştır. 

Şimdi, komisyona sormak istiyorum: 
Zeynepuşağı Köyü, komisyonunuzda, 
hangi objektif bilgiler nedeniyle, hangi 
idarî zorunluluk nedeniyle buraya eklen
miştir? Yine, Komisyona sormak istiyo
rum: Çağlıyancerit ilçe yapılırken, Pazar
cık'tan buraya bağlanmayan altı yedi köy 
-o zaman bağlanmamıştır- Düzbağ'dan 
aşağı kadar olan beş altı köy o zaman Pa
zarcık İlçesinde bırakılmıştır. Tabiî, 14 köy 
alınınca, Çağlıyancerit'te 4 köy kalmıştır; 
ikame maddesi olarak bu sefer bu teklifle 
Çağlıyancerit'e eklenmiştir. O zaman, tek
lif sahiplerine ve Hükümete soruyorum: 
Eğer bu Düzbağ ve diğer köylerin Çağlı
yancerit'e bağlanması, idarî, ekonomik, 
sosyal zorunluluk nedeniyle gerekiyor 
idiyse, o zaman niye düşünülmedi, niye 
bağlanmadı? İşte bütün bunlar, iddiala
rın aksine, yaklaşımın politik olduğunu 
göstermektedir. 

Sayın Başkan, Komisyona somut so
rumun cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
Zeynepuşağı Köyü, teklifte olmadığı hal
de, Komisyonda hangi gerekçeye dayanı
larak eklenmiştir. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bayazıt. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞ-
KANVEKİLİ NECAT TUNÇSİPER 
(Balıkesir) — Sayın Başkanım, eğer mü
saade ederseniz açıklayalım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞ-

KANVEKİLİ NECAT TUNÇSİPER 
(Balıkesir) — Biraz evvel, teklifin Komis
yonumuza intikalinden sonra, Bakanlık
la mutabakat sağlamak üzere müzakere
leri ertelediğimizi ve Bakanlığın Kahra
manmaraş Valiliği ile yaptığı mutabakat 
sonunda hâsıl olan duruma göre gerekçeye 
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uyumluluk sağlandığı tespit edilerek Ko
misyonumuzdan geçtiğini belirtmiştim. 
Gerçekten, Kahramanmaraş Valiliğinin 
14.2.1988 tarihli bir yazısı var, müsaade 
ederseniz son paragrafını okumak istiyo
rum: "Ancak, halen Pazarcık ilçesine bağ
lı olup, Çağlıyahcerit Dçesine bağlanmak 
istenen köylerden Bölükdamlar, Emiruşa-
ğı ve Küçüküngüt köyleri arasında bulu
nan Zeynepusağı Köyünün de Çağlıyan-
cerit Dçesine bağlanacak köyler arasına 
dahil edilmesi gerekmektedir" diye, bu 
köyün, o köyler arasında tek kaldığını tes
pit ederek Bakanlığa bildirmesi, Bakanlık 
temsilcisinin de Komisyonda bu yolda iza
hat vermesi üzerine Zeynepusağı Köyü bu 
şekilde dahil edilmiştir. 

Bütün bu açıklamalar dosya içerisin-: 
de mevcuttur. Eğer, sayın konuşmacı, bu 
tarizde bulunmadan evvel dosyayı tetkik 
etseydi, muhakkak ki, bu gerçekleri göre
cekti ve burada böyle bir tarizde bulun
mak ihtiyacını da hissetmeyecekti. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Ben, raporunuzu tetkik ederim Sayın Baş
kan; gerekçe raporda olur, içtüzük açık. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, Komis
yon, "Bu teklifin yapılmasında Hüküme
tin evvela menfi mütalaa beyan ettiğini, 
sonra tetkik ettirdiğini ve ondan sonra da 
mutabakat beyan ettiğini" ifade etti ve bu
nun gerekçelerini şu anda söyledi; siz de 
görüşlerinizi ifade ettiniz... 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Teklifin maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

19.6.1987 Tarih ve 3392 Sayılı 103 İlçe 
Kurulması Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 3392 Sayılı 103 İlçe 

Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci 
maddesinin 57 nci bendine bağlı (57) sa
yılı liste ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

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

Maddeyi ekli listeyle birlikte oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 3392 Sayılı Kanunla 

Çağlıyancerit İlçesine bağlanan Ağabey-
li, Bucak Merkezi ve bu Bucağa bağlı, 
Beşdervişli, Baydemirli, Boyalı, Budaklı, 
Camuzlu, Çatmayayla, Çobanlı, Hacıre-
yüplü, Kabasakal, Karamanlı, Kemallı, 
Kılaglı ve Yenipmar köyleri Kahraman
maraş İli Merkez İlçesine bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyenler?.. Yok. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞ-
KANVEKİLİ NECAT TUNÇSİPER 
(Balıkesir) — Orada bir daktilo hatası var 
Sayın Başkanım, "Hacıreyüplü" yazıl
mış, "Hacıeyüplü" olacak. Düzeltilmesini 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — "Hacıeyüplü" olarak 
redakte edildi. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tari

hinde yürürlüğe girer. 

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

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

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir ve teklif kanunlaşmıştır. 

Vaktin daralması nedeniyle, Genel 
Kurulun 18.4.1989 tarihli 78 inci Birleşi
minde alınan karar gereğince, Türki

ye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 
69 uncu Yıldönümünün ve Ulusal Ege
menlik ve Çocuk Bayramının kutlanması 
ve günün önem ve anlamının belirtilmesi 
amacıyla 23 Nisan 1989 Pazar günü saat 
14.30'da toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati: 18.50 
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Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Ulus
lararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına ve

rilen oyların sonucu: 

ADANA 

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

Ahmet Akgün Albayrak 
Lcdin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Mehmet Can 
M. Halk Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
AFYON 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 

ANKARA 

(Kabul Edenler) 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
İ. Önder Kırlı 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 

4a*ı A»4*x%A« _ B _ 

w -_ . , Mehmet Seven Muzaffer Atılgan „ 
Onu rai Şeref Bozkurt nT*ıri/\T 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu . A r r* - , 
E§ref Erdem J J ^ g A l i D ° » U S İ U 

Tevfik Koçak „.„ • 
Halil s,v*nn Kâmran inan 
naı ı ı Çıvgın 
Rıza Yılmaz 
ANTALYA 
Zekeriya Bahçeci 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Hasan Namal 

Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

Kanunlaşmıştır. 
450 
242 
239 

— 
1 
2 

205 
3 

Sait Ekinci 
BURSA 
İlhan Aşkın 
B. Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Oruç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 
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ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tannöver 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Mehmet Ali Karadeniz 
"Vavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
ibrahim Gür dal 
İÇEL 
Ali Bozer 
Ekin Dikmen 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyöl 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Adnan Kahveci 

R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kötü 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hüsnü Okçuoğlu * 
Turgut Özal 
Mustafa Hilmi Özen 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
İZMİR 
Veli Ak soy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla İmamoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
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KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Gökhan M araş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Onur Kumbaracıbaşı 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
M. Erdoğan \fetenç 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Ahmet Türk 
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MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Latif Sakıcı 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Dalrdal 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sahioğlu 
İhsan Nuri Topkaya-; 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 

İZMİR 
Halil Çulhaoğlu 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selahattin Kılıç 
ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Bahbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 

Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Cemal Alışan 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Kâzım Özev 

(Çekimser) 
İSTANBUL 
Yüksel Çengel 

(Geçersiz Oylar) 

(Oya Katümayatdar) 

Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
İsmet Özarslan (B.) 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 

— 33Z — 

Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Lutfullah Kayalar 

ZONGULDAK 
Tevfık Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

VAN 
Selahattin Mumcuoğlu 

ANKARA 
Erol Agagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfık Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
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Mehmet Sezai Pekuslu 
Arif Sağ 
Mehmet Sağdıç 
Mustafa Rüştü Taşar 
İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
İbrahim Demir 
Cengiz Tuncer (B.) 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhamı Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
İbrahim Özel 
BURSA 
A.Kurtcebe Alptemoçin 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Fehmi Işıklar 
ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 

İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
M. Oltan Sungurlu (B.) 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 

V.)Öner Miski 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 

Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Etem Cankurtaran 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Orhan Demirtaş 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner (B.) 
Ali Tannyar 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
İZMİR 
Erdal İnönü 
Fuat Kılcı 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Mahmut Almak 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
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KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Şevki Göğûsger 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk.V.) 
Erol Köse 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Ömer Şeker 
MALATYA 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Önol Sakar 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
MUŞ 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 

ÇORUM : 1 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Haydar Özalp 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nazikpğlu 
Şadan Tuzcu 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 

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

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİVAS 
Ömer Günbulut 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 

Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Mehmet Zeki Uzun 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğİu 
İbrahim Cebi 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 

Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu » 
Veysel Atasoy 

ta Ömer Barutçu 
Ömer Faruk' Macun 
Mustafa Ti naz Titiz 

SİİRT : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

80 İNCİ BİRLEŞİM 

20 . 4 . 1989 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 -

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

a 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı, düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

2. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığım tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 

üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

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

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

5. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

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

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

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

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

10. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile il
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesini sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

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

12. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmen oğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün

cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

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

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

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

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

17. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya-



rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

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

19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 

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

21. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

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

23. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka

nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

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

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

26. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Söfcmenoğlu vje 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda. Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

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

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

29. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyükşehir 



Belediyesince kumlan veya kuruluşuna iş
tirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, 
Belediyeden aldıkları ihalelerin koşulları
nı ve bu ihalelerin son durumlarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

30. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri ile ekonomik ve sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/61) 

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

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

33. — Hatay Milletvekili Ali Uyar 
ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan 
öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sa
hip olmadıkları iddiasını ve bu yetersiz
liklerinin nedenlerini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/64) 

â 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. — Ankara Milletvekilli Kâmil 
Atieşoğulları'mın, Sıkıyönetim Kanunu* 
na göre görevlerinle son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen, süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

13. — Tunceli Mıilletveıkıili Orhan Ve
li Yıldırım'ım Tunceli İline bağü bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın-

(7) İçtüzüğün 96 na maddesi uya* 
rmca sözlü soruya çevrilmiştirt 

da meydanıa gelen olaylara ve bu olayla* 
nn sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın* 
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

28. — Sakarya M illet vekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
öne/gesi (6/73) 

29. — KocaeDi Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den itkisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba« 
kanından sözlü soru önergesi {6/75) 

6 — 

30. — Kocaeli Milletvekili Aiaettiûı 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto-» 
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

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

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

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

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

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

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

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

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

39. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

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

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

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

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

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

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

rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önenzesıi (6/86) 

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

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

48. — Kıridaırdli Milletvekili irfan 
Gürpınar'ın,. Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Koyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

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

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

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

52. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan maların alımı için Sümerbank' 



la bir mutabakat imzalanıp inüsalanmadı-
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

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

önergesi (6/136) (1) 
54. — Hatay Milletvekilli Mustafa Mu

rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçli
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

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

56. — îzmiır Milletvekili 'Necoaır Türk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Ta/rıra 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

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

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

59. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet-* 

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

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

61. — Balıkesir Milletvekili t. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

62. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
(1) 

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

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

65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
»özlü soru önergesi (6/110) 



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

67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak ili Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

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

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

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

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

73. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgöl'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

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

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

76. — Antalya Milletvekilli İbraihim 
Demir'in, istanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua* 
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

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

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

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

(D 
80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 

Atalay'm, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça-



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

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

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

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

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

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

86. — Ankaıra Milletvekili Ömer Çtift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkam ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

87. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği Öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola

rak T.K.1. Orta Anadolu Linyit İşlek 
meşince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Ataky'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

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

90. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, maç biletlerinin bir hafta ön-ı 
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Milî Eği
tim Gençlik ve Spor 'Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

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

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

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

94. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergetl 
(6/129) 



95. — Tunceli Milletvekilli Kamer 
Genc'in, İstanbul -- Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

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

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nıin, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına İlişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

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

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

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

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

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

103. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durultürik'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye bakanlıklarına valiliklerce 

yapılan atamalara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

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

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

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

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

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

.01 
109, — İçel Milletvekili M. tstemihan 

Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

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

111. — Hatay Milletvekili Turhan, 
Hıffanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBİRLlK'ce gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(D 

112. — Balıkesir Milletvekili 1 önder 
Kırlı'nın, eğitim Önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
iiskin Baş/bakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

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

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

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korikmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
sün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öneri 
gesi (6/139) 

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

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

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

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

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

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

122, — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Köy "Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1.51) 

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

124, —• Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko^ 
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma^ 
sına ilişkin Tarım Orman v̂e Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 
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125. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

136. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

156. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 



yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

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

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

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

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

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

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

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

164. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı* 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 

15 — 

Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

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

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

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

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

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

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

171. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 
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172. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

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

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

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

176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
__ Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 

Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

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

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

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

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergeler-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

181. —Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

182. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

183. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(D 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusarı köylerimin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köy işleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gülbirîük'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan. 
ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/2İ0) 

186. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent ilçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddi
asına Miskin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
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Şişkin Taran Örtman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

188< — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen hastalığın gide
rilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

189. — İsparta MitetveÖi Entetkıin 
Duruıtüdc'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

190, — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy koruculan 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

19L — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

192, — İsparta Milletvekili İbrahim 
GürdaTın, Atabey İlçesi Kapıcafc Köyü
nün başka hür mıahaHe taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
stimin nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

193, — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194, — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nm, British Ainvays uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195, — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın Niğde Merkez tlçesine bağlı Karga-

sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uiuağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen İmrahor Göletine iliş^ 
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırma
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

198. — Adana Milletvekili M, Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

199. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından tmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

201. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü-

(80 inci Birleşim) 
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güne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

204. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, tstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin 11T Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü som öner
gesi (6/226) 

205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

206. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, koruma sabası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin ir 
şasinin durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

208. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/332) (1) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere ilçesi Ka-
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutüfk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

215. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî. Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 
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216. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın 
dan sözlü som önergesi (6/242) 

217. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

218. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

219. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli tündeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/337) (1) 

220. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin tçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

221. — İzmir Milletvekilli Ahmet Er-
sin'in, Denizli tli Honaz tlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin tçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

222. — Erzurum Milletvekili tsmail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

223. — Erzurum Milletvekili tsmail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

224. — Bursa Mîllet vekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından tstanbul özel tdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia

sına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

225. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

226. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

227. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

228. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy' 
um, Anadolu Bankasınca 100 milyon li
ranın üzerinde kredi veriden kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğine Miskin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş • 
Göksün, Göksün - Elbistan. Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve ts-
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/269) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü-
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şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu İTde ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Hinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ye köylere ve Kahramanmaraş1 

da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

238. — Zonguldak Milletvekili Şioasi 
Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir 
işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip . edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/277) 

239. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 

politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

240. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şirketine veril
diği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

241. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarından eşit olarak faydalandırılma
sına dair Avrupa Konseyi Kararma iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

242. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

243. — Hatay Milletvekili Ali Uyar' 
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

244. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına üişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
d) 

245. — Hatay Milletvekili Öner 
Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin 
Çukurova Elektrik A. Ş.'ne devredilme
sinden doğacak bazı sorunlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/349) (1) 
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247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 

Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz-

• lü soru önergesi (6/350) (1) 
248. — Bursa Milletvekili Beytuılilah 

Mehlmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

249. — Samsun MiEetvekiü İrfan De-
miralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Ma
yıs Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz ata
ma yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/351) (1) 

250. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı* 
mn, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

251. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı* 
nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

252. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/352) (1) 

253. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

254. — Sakarya Milletvekilli Ahmet 
Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

255. — İsparta Milletvekili İbrahim 
GürdaTm, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar* 
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

256. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

257. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

258. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

259. — İsparta Milletvekilli İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Seuirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

260. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro-, 
jesine ilişkin Bayındırdık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

261. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291) 

262. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün' 
ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
bü'yükşehir betedJiyeterinin yurt dışından 
borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

263. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 



pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun Ilı Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 

265. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

266. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin, büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

267. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'im, Hakkâri ili Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkımdaki iddialara ilişkim 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

268. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar tmar Uygula
ma Fonundan aldığı kredilerin miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanım
dan sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

269. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
him'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar tiler Banka
sından aldığı avans borçlarım miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakamım
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

270. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidimi 
geciktiren bir yükümlümün maruz kaldı

ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

271. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Teslisle
ri Satınalma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

272.. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ın, Sivas tli Gürüm İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutla
rınım hak sahiplerine verilip verilmedi
ğine ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

273. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Isparta tli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 

274. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Karakaya Barajı içim kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedel
lerine ilişkim Başbakan dam sözlü soru 
önergesi (6/308) 

275. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığıma ilişkim Maliye ve Gümrük 
Bakamından sözlü soru önergesi (6/309) 

276. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkim Devlet Bakanımdan sözlü 
soru önergesi (6/310) 

277± — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan ya-
rarlaınıaibilmek için yatırım amacıyla teş
vik belgesi alanlara ve adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı-



na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

278. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat il
çesinde görevli bir komiser yardımcısı 
hakkındaki iddiaya ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

279. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Güı-dal'ın, İsparta - Eğridir ilçesi En
düstri Meslek Lisesii Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

280. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Mani
sa ili Selendi ilçesi Rahmanlar Köyü Ha
cılar Mahallesindeki vatandaşların yeni 
yerleşim alanına nakledilmeleri için çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

281. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Tunceli-Geyiksuyu Yatılı ilk
öğretim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

282. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
lirlere ilişkin Millî Egiıtim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

283. — Samsun Milletvekili irfan De-
mkalp'in, ALtınkaya Barajı sahasında ka
lan Samsun ili Vezirköprü ilçesindeki 
arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

284. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
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Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

285. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/373) (1) 

286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz santrallarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

287. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova 
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/376) (1) 

288. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MlT 
raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

289. — içel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

290. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 
1988 yılında ikram faslından yapılan 
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1) 

291. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Topçular iskelesinin ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

292. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380) (1) 



293. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1983 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 

294. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) (1) 

295. — izmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383) (1) 

296. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in,' 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/384) (1) 

297. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 
bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edi
len arsa alım ve satımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

298. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı idarî 
ve Malî işler Daire Başkam iken MlT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (1) 

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları 
tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan 
araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/387) (1) 

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne 
kadar göz altına alınan vatandaşlara iliş
kin. içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/388) (1) 
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301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
uluslararası danışmanlık firmalarından 
alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/389) (1) 

302. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satı^ 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (1) 

303. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, günlük bir gazetenin 14.1.1989 
tarihli nüshasında yer alan laikliğe ay
kırı faaliyetlerle ilgili haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 
(D 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı mül
tecilere yapılan yardımlara ilişkin Baş< 
bakandan sözlü soru önergesi (6 392) (1) 

305. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

306. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle ilgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek-
rik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

307. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri 
kurmak amacıyla Samsun iline bağlı 
Asiaraağaç Kutlukent ve Çırakman köy
lerinde 1985 - 1986 yılarında kamulaş
tırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/404) (1) 

308. — istanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 - 1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
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Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/395) (1) 

309. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, T.C. Ziraat Bankasınca ta
rım satış kooperatiflerine kullandırılan 
krediler için farklı faiz oranları uygulan
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/405) (1) 

310. — İzmir Milletvekili Ahmet Er 
siu'in* izmir Büyükşehir Belediyesinin 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/396) (1) 

311. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlâr'ın, «İcraatın tçindtn» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An
kara Video Ajans A. Ş.'ne yaptırılması
nın nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru" önergesi (6/406) (1) 

312. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın* Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde termik santralleri bes
leyecek kömür ocaklarının özel sektöre 
devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1) 

313. — İstanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in* İstanbul Anakent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

314. — İstanbul Milletvekili Aytekin 
KotiTin, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar İçin yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

315. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edi
len doğal gazın hangi amaçlarla kullanı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/400) (1) 

316. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, SEKA ve Edirne • OLMUKSA' 
da çalışan işçiler hakkında emniyet mü

dürlüklerince albüm düzenlendiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/401) (1) 

317. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 
ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so< 
ru önergesi (6/328) 

318. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iddia edilen olaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

319. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, ülkemizde traktör üreten fir
malara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

320. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 
Vezirköprü ilçesi Düzce Köyüne ait 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

321. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz ithali ile ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/402) (1) 

322. — İzmir Milletvekili K, Kemal 
Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının 
ambleminin bir Amerikan firmasına çiz-
dirildiği iddiasına ve amblem değişikliği 
nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

323. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Bakamımdan sözlü soru önergesi 
(6/340) 
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324. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya îli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman 
elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/407) (1) 

325. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseİer*in, Bezm-i Alem Üniversitesin
de sözleşmeli olarak çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/408) (1) 

326. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş nede
nine ve hakkında soruşturma açılması 
için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen 
iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru.önergesi (6/409) (1) 

327. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/410) (1) 

328. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldırım'ın, Tunceli tli Hozat ilçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser 
ile bir polis memuru haklarındaki iddia
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (1) 

329. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında ha
yali ihracat yaparak haksız vergi iadesi 
alan firmalara ne gibi müeyyideler uygu
landığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/412) (1) 

330. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaoku
lu İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) il) 

331. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu 
nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 

332. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/415) fi) 

333. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturma açıldığı iddi
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/416) (1) 

334. — Adana Milletvekili M. Sela-
hattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/ 
13161 sayılı kararnameden istifade eden 
firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/417) (1) 

335. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/418) (1) 

336. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Ban
kası Genel Müdürünün İsviçre gezisine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419) (1) 

337. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelen
dirilen grupların son günlerde neden ol
dukları olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/420) (1) 

338. — Tunceli Milletvekili Kamer 
GençMn, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredi bankalarının 1987 ve 1988 y .Harı
na ait kârlarının yüksek gösterildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 



339. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kıaımu bankalarının 1987 ve 1988 
yıliarındıaikıi bazı harcamalarına ve Emi'.âk 
Bankasına ait arazi ve binalardan biır kus-
mıının satıldığı iddiasına iilıişkıin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

340. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Ganver'in, hayalî okluğu kuşkusuyla 
Menkez Bankasınca incelıenımıektie olan 
ihracat dosyalanının 25.2.1987 tarihli ka-
rarnıame gereğince Devlet Planlama Teş
kilatıma dıevredlillıdiği ve incelemeler ta-
maımlıanımıadan vergıi iadelerinin ödendiği 
iddiasına iişikin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/424) (1) 

341. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum tli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri 
arasındaki mera davası ile ilgili mahke
me kararının infazı sırasında meydana 
gelen olayın sorumlularına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/426) (1) 

342. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasın
da elektrikten yararlanılabilmesi için elek
trik şebekelerinin tevsii hususunda çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/427) (1) 

343. — Erzincan Milletvekili Musta
fa Kul'un, Erzincan tli Merkez İlçesi 
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahalle
lerinin Merkez Belediyesi sınırları içine 
alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

344. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolör
lerine denetim özel hizmet tazminatı ve
rilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

345. — İzmir "Milletvekili Fuat Kul-
cı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TA
RİŞ'in üreticilere ne kadar borcu bulun
duğuna ve bu borcun ne zaman ödenece
ğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

346. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkika
ta ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

347. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Burdur ti merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba 
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

348. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operas
yonla ilgili olarak bir dergide yer alan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/432) (1) 

349. — Giresun Milletvekili Mustafa 
Çakır'm, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapıdan döviz de
ğişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk 
Kadını Gazetesine ödenen reklam ücre
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/433) (1) 

350. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Kastelli'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/354) 

351. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye öde
nen reklam ücretine ve bir firmaya kul
landırılan döviz kredisinin ödenmediği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/434) (1) 
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352. — Manisa Milletvekili Ümit Can-

uyar'ın, Manisa M Selendi İlçesine bağ
lı bazı köylerin içme suyu sorununa iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/355) 

353. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya 
teminatsız kredi verildiği ve Memduh 
Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/435) (1) 

354. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, lig maçlarım izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

'355. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Mülı Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

356. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü som önergesi (6/363) 

357. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi 
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

358. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye 
başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

359. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap

tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanıû-
dan sözlü soru önergesi (6/366) 

360. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-
ğmca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen 
doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

361. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Nıeiıdlkn'iim, Saücaıryıa Ünıivietrsıitıesıi inşaatıma 
töıişküın MıilM Eğitim Batoamamdiam sözDü so
ru öoergesii (6/422) 

7i 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER! 

X 1. — Gemiadamlarının Eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/355) (S. Sayısı : 158) 
(Dağıtma tarihi : 6.1.1989) 

2. — Nevşehir Milletvekili Ahmet 
Cemal Seymen'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Nevşehir Millet
vekili A. Cemal Seymen'in İçtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Rapora itira
zı (3/552) (S. Sayısı : 186'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1989) 

3. — 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/534) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi: 22.2.1989) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Ülkü Söylemezoğlu ve 3 Arkadaşının, 
19.6.1987 Tarih ve 3392 Sayılı 103 İlçe 
Kurulması Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
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İçişleri Komisyonu Raporu (2/122) (S. 
Sayısı : 221) {Dağıtma tarihi: 22.2.1989) 

5. — İzmir Milletvekili Akın Gönen' 
in, 3194 Sayılı İmar Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Raporu (2/160) (S. Sa
yısı : 224) (Dağıtma tarihi: 24.2.1989) 

X 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 
1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Ge
nel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkerele
ri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/210, 1/211, 1/212, 1/213, 1/214, 
1/215, 1/216, 1/217, 3/50, 3/225, 3/226, 
3/227, 3/228, 3/229, 3/23Q, 3/51) (S. Sa-
yısı: 207) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demilerinin 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/324, 1/325, 1/326, '1/327, 1/328, 
1/329, 1/330, 1/331, 1/332, 1/333, 
1/334, 1/335, 1/336, 3/108, 3/109, 3/110, 
3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 3/201, 3/202, 
3/203, 3/204, 3/205, 3/115) (S. Sayısı : 
208) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 8. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe ft emisyonu Raporu (1/218, 
1/219, 1/220, 1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 
1/225, 2/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 

1/231, 1/232, 3/52, 3/53, 3/54, 3/55, 
3/56, 3/57, 3/58, 3/59, 3/244, 3/245, 
3/246, 3/247, 3/248, 3/249, 3/60) (S. Sa
yısı: 209) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 9. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1967,1968,1969,1970, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 19.8i ve 1982 Malî 
Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
l e Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bil
dirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Rapora (1/163, 1/164, 
1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169,1/170, 
1/171, 1/172, 1/173, 1/174, 1/175, 1/176, 
1/177, 1/178, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 
3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/195, 
3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 3/27) 
(S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 27.2,1989) 

X 10. — Hacettepe Üniversitesinin 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıl
ları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimleri
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/287,1/288,1/289, 1/290, 
1/291, 1/292, 3/210, 3/211, 3/212, 3/213, 
3/214, 3/87) (S. Sayısı: 211) (Dağıtma 
tarihi : 27.2.1989) 

X I I . — İstanbul Üniversitesinin 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Ma
lî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirtaterioim Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/310, 1/311, 
1/312, 1/313, 1/314, 1/315, 1/316, 1/317, 
1/318, 1/319, 1/320, 1/321, 1/322, 1/323, 
3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 3/106, 
3/189, 3/190, 3/191, 3/234, 3/235, 3/236, 
3/237, 3/107) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma 
tarihi : 27.2.1989) 
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X 12. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/233, 
1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 
1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245, 
1/246, 1/247, 3/61, 3/62, 3/63, 3/64, 
3/65, 3/66, 3/67, 3/68, 3/69, 3/215, 
3/216, 3/217, 3/218, 3/219, 3/70) (S. Sa
yısı : 213) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 13. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesin
hesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 
1/184, 1/185, 1/186, 1/187, 1/188, 1/189, 
1/190, 1/191, 1/192, 1/193, 3/28, 3/29, 
3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 
3/37, 3/206, 3/207, 3/208, 3/209, 3/38) 
(S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

X 14. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 19.77, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/248, 
1/249, 1/250, 1/251, 1/252, 1/253, 1/254, 
1/255, 1/256, 1/257, 1/258, 1/259, 1/260, 
1/261, 1/262, 3/71, 3/72, 3/73, 3/74, 
3/75, 3/76, 3/77, 3/78, 3/238, 3/239, 
3/240, 3/241, 3/242, 3/243, 3/79) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 15. — Ege Üniversitesinin 1967, 1968, 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 
1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/293, 
1/294, 1/295, 1/296, 1/297, 1/298, 1/299, 
1/300, 1/301, 1/302, 1/303, 1/304, 1/305, 
1/306, 1/307, 1/308, 3/86, 3/88, 3/89, 
3/90, 3/91, 3/92, 3/93, 3/94, 3/95, 3/96, 
3/97, 3/98, 3/99, 3/193, 3/194, 3/100) 
(S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

X 16. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Ke
sinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/194, 1/195, 1/196, ,1/197, 
1/198, 1/199, 1/2O0, 1/201, 1/202, 1.203, 
1/204, 1/205, 1/206, 1/207, 1/208, 1/209, 
3/39, 3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 
3/46, 3/47, 3/48, 3/220, 3/221, 3/222, 
3/223, 3/224, 3/49) (S. Sayısı: 217) (Da
ğıtma tarihi : 27.2.1989) 

17. — 16.6.1964 Tarihli ve 477 Sa
yılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, 
Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Ce
zalan Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeleri
ne . Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (1 /466) (S. Sayısı: 
226) (Dağıtma tarihi : 28.2.1989) 

18. — 3269 Sayılı Uzman Erbaş Ka
nununun 10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/492) (S. 
Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 28.2.1989) 
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19. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 Ta
rihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçi
ci 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrası
nın Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fık
ra İlave Edilmesine ilişkin Kanun Tekli
fi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi: 
2.3.1989) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanlık Devlet Planlama Teşkilatı ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Devlet 
Planlama Komiıtesıi Arasında İşbiıriliğine 
Dair Anılıaşmıanıın Onaylıammasımın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/361) (S. Sayısı: 229) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1989) 

X 21. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve 
Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek 
Üçüncü Protokolün Onıaylanım asıma Dair 
29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna 
Ek Kanunun 1 inci Maddesinin Değişti-
rilrhesii Hakkımda Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonıları 
raporları (1/447) (S. Sayısı : 230) (Da
ğıtma tarihi : 6.3.1989) 

X 22. — 3418 Sayılı Kanun ile 5422 
Saydı Kanunun Bazı Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/542) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma 
tarihi : 6.3.1989) 

23. — İstanbul Milletvekili Ö. Ferruh 
Ilter'in, 23.6.1965 Tarihli ve 634 Sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Madde

lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/41) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1989) 

X 24. — Ana Maddeler İçin Ortak 
Fon Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/363) (S. 
Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 13.3.1989) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/408) (S. Sayısı : 
233) (Dağıtma tarihi : 24.3.1989) 

26. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Beş Ek Madde üe 
İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
7.12.1988 Tarih ve 3510 sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/528) 
(S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 
13.4.1989) 

27. — Malmemurluklarının Kayyım 
Tayin Edilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/419) (S. Sayısı: 237) (Da
ğıtma tarihi: 18.4.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

••»• ^>m<» ••»» 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 158) 

Gemiadamlarımn Eğitim, Belgelendirme ve Var
diya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleş
meye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1 /355) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 8.5.1986 
Sayı : K.K. Gn. Md. 18/101-1998/03591 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
2.5.1986 tarihlinde kararlaştırılan «Gemiadamlarımn Eğitim, Belgelendirilme ve Var
diya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederimi. 
Turgut özal 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 8.1.1988 
Sayı : K.K. Gn. Md. 07/196-1311/01055 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

önceki Hükümet döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci 
maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adlan belirtilen kanun tasarılarının 
yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

Eki r 

1/765 Gemiadamlarımn Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında 
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
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«GEMİADAMLARININ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE VARDİYA STAN
DARTLARI HAKKINDA ULUSLARARASI SvÖZLEŞME» YE KATILMAMIZA 

DAİR GEREKÇE 

1978 yılında Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından düzenlenen ve 72 
ülkeden temsilcilerin katıldığı bir konferansta kabul edilen «Gemiadamlarının Eğitim, 
Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme, 1978 (STOW 
SÖZLEŞMESİ), 28 Nisan 1984 tarihinde uluslararası alanda yürürlüğe girmiştir. 

Ticaret gemilerinin zabitleri ile tayfalarının eğitimleri, bunlara verilecek belgeler 
ve vardiya tutma standartları, muhtelif denizci ülkeler tarafından ayrı ayrı düzenleniyor 
ve bunun sonucu olarak uygulamada farklılıklar bulunuyordu. 1978 yılında toplanan 
konferans ve kabul edilen sözleşme, bu konuları uluslararası standartlara bağlamayı 
amaçlamaktadır. 

Hemekadar, pek çok denizci ülkenin halen uygulamakta oldukları standartlar, 
Sözleşmede belirtilen asgari standartlardan daha üst düzeyde ise de, bu durumda ol
mayan Ülkeler stanid'antlarını Sözleşme düzeyine çıkarmak zorunda kalacaklarından, 
Sözleşmenin, dünya çapındaki standartların yükselmesinde etken olacağı muhakkaktır. 

Ticaret gemilerinin yapacakları seferlere göre, hangi yeterlik ve sayıda gemiadamı 
ile donatılacağı hususu Sözleşmenin kapsamında bulunmamaktadır. Kural 11/1 de ge
milerdeki vardiya sisteminin, vardiya tutacak zabit ve tayfaların dinlenmiş olarak gö
reve başlamalarını mümkün kılacak şekilde düzenleneceği belirtilmektedir. Bu konuda 
Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS 1974) Bölüm V Madde 13 ise, taraf ülke
lerin, kendi gemilerini denizde can güvenliği bakımından uygun yeterlik ve sayıda ge
miadamı ile donatmalarını zorunlu kılmakta olup uygulamanın detayı, ülkelerin kendi 
yasal düzenlemelerine bırakılmıştır, ülkemizde bu düzenleme, Gemiadamlarının Yeter
liği ve Sayısı Hakkında Tüzük ile yapılmaktadır. 

Sözleşmede, sadece kaptan ve gemi zabitleri için düzenlenecek belgelerle ilgili bir 
form verilmiş ve belgede ingilizceye tercümesinin de bulunması öngörülmüştür. Ancak, 
gemİaidîarnlari! için standart görev unvanları saptanmamış, Konferansta kabul edilen 
21 sayılı Karar ile, bu hususun gerçekleştirilmesi Teşkilat (IMO)'a tavsiye edilmiştir. 

Bu duruma göre, uluslararası nitelikte standart form ve görev unvanları sapta-
nıncaya kadar, bu husus ülkelerin kendi uygulamalarına bırakılmış olmaktadır. 

Aşağıda, Sözleşmenin bölümleri ve hükümleri hakkında bilgi verilmektedir. 
Bağlantı I (Attachment) kısmında genel hükümler vardır. Bunlardan Madde X, 

kontrol hükümleri içermekte, taraf ülkeler limanlarında, Sözleşmeye taraf olsun veya 
olmasın, tüm gemilerin kontrola tabi tutulmasını öngörmektedir. Taraf olmayan ül
kelerin bayrağını taşıyan gemilere, taraf ülke gemilerine nazaran, daha elverişli uygu
lama yapılmayacak, kontrol sonucu saptanacak noksanlık ve aykırılıklar geminin kap
tanına ve ülkesinin ilgili makamına bildirilecek, bazı hallerde, bu noksanlık ye aykırı
lıklar giderilinceye kadar gemi seferden alakonasbilecektir. 

Tüjrkiyte Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 158) 
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Madde VII deki geçici hükümlere göre, Sözleşmeye taraf olmazdan önce verilmiş 
olan belgeler geçerli olacak, taraf olmazdan önce deniz hayatına başlamış bulunan ge-
miadamları için İdareler, 5 yıl süre ile, önceki uygulamalarına devam edebilecek, an
cak, taraf olduktan sonra deniz hayatına başlayacak olanlar hakkında Sözleşme hü
kümleri uygulanacaktır. 

Sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili X uncu maddede (SOLAS 1974) Söz-
leşrnesindekine benzer bir usul getirilmiştir. Dolaylı kabul olarak tanımlanan bu ilke
ye göre, Sözleşmede yapılacak değişiklikler, taraf ülkelerin üçte birini veya Dünya to
najının yüzde ellisini temsil eden taraf ülkeler itirazda bulunmadıkları takdirde, be
lirli bir tarihte yürürlüğe girmektedir. Bu usul, Sözleşmede yapılacak değişikliklerin, 
belirli sayıda (genellikle üçte iki çoğunlukta) taraf ülkenin kabulü şartına bağlı olan 
önceki usule nazaran çok daha kısa sürede yürürlüğe girmesini mümkün kılmaktadır. 

Sözleşmenin Ek {Annex) kısmı, teknik hükümleri içermekte olup aşağıdaki altı 
bölüme ayrılmıştır. 

1. Genel hükümler, II nci Kaptan - güverte bölümü, III üncü Makine bölümü, 
IV üncü Telsiz bölümü, Telsiz vardiyası ve hakimi, V inci Tankerler için özel gerek
ler, VI ncı Can kurtarma teknesi yeterliliği. 

Bölüm 1, zabitan için belge formunu ve kontrol hükümleri içerir ve kontrol ko
nusundaki Madde X hükümlerini tamamlar. 

Bölüm II, seyir vardiyası tutulmasındaki ana prensipleri belirtir. Bu konuda
ki düzenlemeleri, göreve uygunluğu, :seyir cihazlarını, görevleri ve sorumlulukları, göz
cülük görevini, kılavuz ile yapılan seyri ve deniz çevresinin korunmasını kapsar. 

Ayrıca, verilecek belgeler için zorunlu olan asgari koşulları belirtir. Bu husustaki 
düzenlemeler, gros tonilato itibariyle, 200'den küçük, 200-1 600 ve 1 600'den büyük 
gemiler olarak ifade edilmiştir. 

Bölüm III, Kaptan - güverte bölümüne benzer bir düzende, makine vardi
yasında dikkate alınacak prensipleri ve diğer hususları belirtir. Düzenlemelerde, (KW) 
olarak ana makine gücü esas alınmış ve 3 000 KW'den büyük, 750-3 000 KW olarak 
ayırım yapılmıştır. (1 B. G. = 0.746 KW, 1 KW = 1.341 B. G.'dür) 

Bölüm IV, gemilerdeki telsiztelgraf ve telsiztelefon cihazlarını kullanacak per
sonelin belgelendirilmesi için asgari koşulları belittir ve Uluslararası Telekomünikas
yon Birliğinin Telsiz Kuralları ile (SOLAS 1974)'tfcki telsiz vardiyası ile ilgili kuralları 
içerir. 

Bölüm V, petrol tankerleri, kimyasal tankerler ve sıvılaştırılmış gaz tanker
leri ile ilgili özel kuralları kapsar. Tankerlerde yük ve yükleme teçhizatı ile ilgili gö
revleri bulunan gemi zabitleri ve tayfalar için onaylanmış bir yangınla mücadele kur
su, belirli bir süre gemi hizmeti veya onaylanmış bir alıştırma kursu ve kilit personel 
için ise özel eğitim programı öngörür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (& Sayısı : 158) 
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Bölüm VI, can kurtarma teknelerini kullanacak personele yeterlik belgesi verilmesi 
ile ilgili hükümleri içerir. 

Kararlar (Resoluıtions) : 

Konferans, sözleşmeden ayrı olarak, 23 adet Kararı da kabul etmiştir. Sözleş
menin metni birçok hususlarda genel nitelikte olduğundan, yukarıda sözü edilen tav
siye kararları ek bir rehber teşkil etmektedir. Bu kararların pek çoğu sözleşmedeki özel 
kurallarla ilgilidir, örneğin, seyir vardiyasından ve makine vardiyasından sorumlu za
bitler için işletme rehberi başlıklı Karar 1 ve Karar 2 Sözleşme Bölüm II, Kural I ve 
Bölüm III, Kural I ile bağlantılı bulunmaktadır. 

Uluslararası alanda yaklaşık 2 yıldır yürürlükte bulunan (STCW) Sözleşmesine 
ülkemizin de katılması ile; Gemiadamlarının Yeterliği ve Sayısı Hakkında Tüzük hü
kümleri de yürürlükte bulunacağından, sözleşmeye katıldığımızda önce, ülkemizdeki 
uygulama koşullarının, sözleşmeye göre verilecek belgelerin form ve unvanlarının ve 
Tüzük hükümlerine göre verilmiş olan belgelerin sözleşmeye intibak ettirilmesine ilişkin 
çalışmalara başlanacaktır. 

Ülkemizde denizcilik eğitimi veren yüksek ve orta düzeydeki eğitim kurumlarına 
10.12.1984 tarihimde Sözleşme ve tüm ekleri gönderilerek müfredat programlarının bu 
esaslara göre yeniden gözden geçirilmesi ve varsa eksikliklerin tamamlanması istenmiş
tir. 

Sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip, gemiadamlarının tümü için sözleşmede 
öngörülen ek kurslar açılacak ve belgeler verilmeye başlanacaktır. 

Sözleşmeye katılmamız ve mevcut sistemi gerekli sürede (5 yıl içinde) sözleşme 
esaslarına adapte etmemiz, ülkemizin! denizdeki menfaatleri bakımından zarurî gö
rülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 158) 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 

ve Turizm Komisyonu 5 . 10 . 1988 
Esas No. : 1/355 
Karar No. : 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzca, Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Stan
dartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ilgili Bakardık temsilcilerinin hazır bulunduğu 5.10.1988 tarihli 4 üncü 
birleşiminde görüşülüp, incelenmiştir. 

Tasarının gerekçesi Komisyonumuzca olumlu bulunmuş ve maddelerine geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
İşbu rapor havalesi gereği Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Işılay Saygın 

İzmir 

Üye 
Abdullah Sedat Doğan 

Adana 

Üye 
Haydar Baylaz 

Bingöl 

Üye 
Hüsamettin Örüç 

Bursa 

Üye 
Mustafa Hikmet Çelebi 

Gaziantep 

Üye 
Ahmet Uncu 

Kahramanmaraş 

Üya 
Kaya Opan 

Sivas 

Başkanvekıili 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Yüzügüler 

Aydın 

Üye 
İbrahim Özel 

Burdur 

Üye 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
Fuat Kılcı 

İzmir 

Üye 
Musa Gökbel 

Muğla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 158) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/355 

Karar No. : (1-2) 41 

8 . 11 . 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında 
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Ko
misyonumuzun 7; 12.1988 tarihli 1-2/9 sayılı birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin 'katılmalarıyla tetkik 
ve müzakere edildi. 

Gerekçesinde gemi adamlarının standartlarının dünya çapında yükseltilmesinde 
etken olacağı belirtilen tasarı Komisyonumuzda usulüne uygun olarak görüşülmüş ve 
aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Sözleşmenin Komisyonda görüşülüp kabul edilmiş sayfalarının mühür
lenmiş tercümesi ve üyelerimizin imza belgesinin paraflı ve mühürlü ikişer nüshası ile 
birlikte Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
M. Vehbi Dinçerler 

Hatay 

Kâtip 
H. Adnan Tutkun 

Amasya 

Üye 
Fethi Çelikbaş 

Burdur 

Üye 
Fuat At alay 
Diyarbakır 

Üye 
H. Cavit Erdemir 

Kütahya 

Üye 
Bahri Kibar 

Ordu 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 

Sözcü 
M. Cavit Kavak 

istanbul 

Üye 
Göksel Kalaycıoğlu 

Ankara 

Üya 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Üye 
H. Cahit Aral 

Elazığ 

Üye 
Abdulvahap Dizdar oğlu 

Mardip 

Üye 
Ali Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 158) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında 
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO) tarafından 1978 yılında 
Londra'da düzenlenen konferansta kabul edilen ve uluslararası alanda 28 Nisan 1984 
tarihinden itibaren yürürlüğe giren «Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Var
diya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme» ye katılmamız uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Özal 
Başbakan 

İ. K. Erdem 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

A. Tenekeci 
Devlet Bakanı 

A. Karaevli 
Devlet Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Milî Savurana Bakanı 
V. Halef oğlu 

Dışişleri Bakamı 
M. Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Aydın 

Sağlık ve Sosyal Yaırdmm Bakanı 
H. H. Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. C. Aral 

Sanayi ve Ticaret Balkanı 

2 . 5 . 1986 

K. Oksay 
Devlet Bakam 

M. V. Dinçerler 
Devlet Bakanı 

M. T. Titiz 
Devlet Bakam 

M. N. Eldem 
Adalet Balkanı 

Y. Akbulut 
İçişleri Bakam 

A. K. Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

t. S. Giray 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

V. A t as oy 
Ulaştırma Bakanı 

M. Kalemli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

S. N. Türel 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı 

M. M. Tasçıoğlu 
Kültür ve Turizm Bakam 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 158) 



BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA 
VE TURİZM KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendiril
me ve Vardiya Standartları Hakkında 
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendiril
me ve Vardiya Standartları Hakkında 
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair* Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 158) 
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GEMİADAMLARININ EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ HAKKINDA 
1978 ULUSLARARASI KONFERANSIN SONUÇ KARARI 

1. Hükümetler Arası Denlizcilk Danışma Teşkilatı Genel Kurulunca kahul edi
len 15 Elkim 1971 tari'h ve A. 248 ı(VII) sayılı Karar uyarınca, Teşkilat, Londra'da 
14 Haziran - 7 Temmuz 1978 tertitılerii arasında Gemiadamlarının Eğitimi ve Beigen-
dirilmesi konusunda 'bir Uluısfaarasu Koniferanis düzenlendi. Konferansın düzenlenme
sinde, Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) ile işjbidüği yapıldı. 

2. Hükümetler Arası Denizcilik Danışma Teşkilatının çağrısı üzerine, aşağıdaki 
Devletler Konferans'da delegeleri tarafından temsil edildiler. 

Cezayir 
Angola 
Arjantin 
Avustralya 
'Bahreyn 
Bengaldeş 
Belçika 
Brezilya 
Kanada 
Cape Verde 
§ili 
Çin 
Kolombiya 
Küba 
Kılbrıis 
Çekoslovakya 
Demokratik Yemen 
Danimarka 
Mıısır 
Finlandiya 
Fransa 
Demokratik Almanya Cum. 
Federal Almanya Cum. 
jGana 
Yunanistan 
Grenada 
Holy See 
Hindistan 
Endonezya 
Irak 

Kuveyt 
Liberya 
Libya Anap Cemahirıyesi 
Madagaslbarı 
Malezya 
Meksika 
Fas 
Holanda 
Yeni Zelanda 
İNijarya 
Norveç 
Panama 
Peru 
Filipinler 
Polonya 
Portekiz 
Katar 
Kore Cumhuriyeti 
Romanya 
Suudli Arabistan 
Senegal 
Singapur: 
SomKali 
ispanya 
Sudan 
İsveç 
isviçre 
Tayland 
Trdnüıdaıd ve Tdbaigo 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
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İrlanda İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik 
İsrail Krallığı 
İtalya Karnenin Birleşik Cumhuriyeti 
Fldişli SaMi Amerika Birleşik Devletleri 
Jamaika Uruguay, 
Japonya Yugoslavya 
Kenya 

3. Fiji Konferansta bir gözlemci ile temsil edildi. 
4. Hükümetler Arası Denizcilik Danışma Teşkilatının Ortak Üyesi olan Hong 

Kong Konferansa gözlemciler yolladı. 

5. Uluslararası Çalışma Teşkilatı (İLO) Konferansa, 'hükümet, donatan ve gemi-
adamları temsilcieriniiın katıldığı üç sektöre mensup delegeler gönderdi. Ayrıca, Birleş
miş Milletler Çevre Programı Bürosu da temsil edildi. 

6a Aşağıdaki Mkümetlerarası Teşkilatlar Konferansa gözlömoi yolladı: 
Avrupa Toplulukları: Komisyonu, 
Arap Devletleri Birliği, 
7. Aşağıdaki hükümet dışı teşkilatlar da Konferansa gözlemci yolladı: 
Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), 
Uluslararası Deniz Ticaret Federasyonu Utd. (ISF), 
Serbest Ticaret Birlikleri Uluslararası Konfederasyonu (ICFTU), 
Uluslararası Telsiz Deniz Komisyonu (CJJRM), 
Petrol Şirketleri Uluslararası Denizcilik Forumu (OCIMF), 
Uluslararası Deniz Kılavuzları Birliği (IMPA), 
Uluslararası Donatanlar Birliği (INSA), 
Uluslararası Dünya Dostları (FOE), 
Sondaj Müteahhitleri Uluslararası Birliği (IADC), 
Navigasyon Enstitüleri -Uluslararası Birliği (IAIN), 
Gdmi Kaptanları Birlikleri Uluslararası Federasyonu (IFSMA), 
Petrol Sanayii Uluslararası Araştırma ve Üretim Formu (E and P Forum), 

8. Afrika Birliği/Arap Devletleri Birliği tarafından tanınmış olan aşağıdaki ku
ruluş hareketi teşkilâtı Konferansa gözlemci yalamıştır: 

Filistin Kurtuluş Teşkilatı (PLO), 
9. Konferans, Hükümetler Arası Denizcilik Danışma Teşkilatı Genel Sekreteri Bay 

C.P. Saivastava tarafından açıldı. Birleşik Krallık Hükümeti adına, Şirketler, Havacılık ve 
Denizcilik Balkan Yardımcısı Bay S. Clinton Davis delegelere hoş geldiniz dedi ve 
Konferansın önemini açıklayan ve Konferansın amaçlarını destekleyen bir konuşma 
yaptı. 

10. Danimarka Delegasyonu Başkanı Bay Tage Madsen Konferans başkanlığına se
çildi. 

11. Konferansın on 'başkan yardımcılığına aşjağııdalkü delegeler seçildi: 
Kaptan M. P. Faler (Arjantin), 
Kaptan A. E. Capanema (Brezilya), 
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Bay H. 'Morla'is (Cape Verde), 
Kaptan G. Haussmann (Demokratik Alman Cumhuriyeti), 
Bay S. Kugblenu '(Gana), 
Dr, S. D. Saıknan Alteslhkn (Irak), 
Bay J. Heringa ('Hollanda), 

Ekselans Bay Phan Wannıamethee (Tayland) 
Bay G. Kolesnikov (SSCB) 
Bay J. K. Rice-Oxley (İngiltere) 

12, Konferansın sekreteryası aşağıdaki gibi oluşmuştu : 
Genel Sekreter : Bay C.P. Srivastava 

Teşkilatın Genel Sekreteri 

Yürütme Sekreteri : 
Yürütme Sekreter Yardımcısı 
Toplantılar Sekreteri : 

Kaptan G. Kostylev 
Kaptan W. S. G. Morrison 
Bay W. de Goede 

13. Konferansta aşağıdaki komisyonlar kuruldu 

Yönetim Komisyonu 
Başkanı : 

I ıNo. Komisyon 
Başkan : 
Başkan Yardımcısı : 

II. No. Komisyon 
Başkan : 
Başkan Yardımcısı : 

III No. Komisyon 
Başkan : 
Başkan Yardımcısı : 

IV No. Komisyon 
Başkan : 
Başkan Yardımcısı : 

Taslak komisyonu 
Başkan : 
Başkan Yardımcısı : 

Yetki Belgeleri Komisyonu 
Başkan : 

Bay Tage Madsen (Danimarka) 
Konferans Başkanı 

Bay J. Vonau (Polonya) 
Ekselans Bay G. F.B. Cooper 
(Liberya) 

Kaptan P. S. Vanchiswar (Hindistan) 
Bay M. W. Ghali (Suudi Arabistan) 

Bay T. F. Balmer (İngiltere) 
Bay H. C. Oldag (F. Almanya Cum.) 

Bay O. Andersen (Norveç) 
Bay H. H. Gardner (Kanada) 

Bay J. H. Singman (A.B.D.) 
Kaptan Othman bin Darus 
(Malezya) 

Bay E. B. Chamfor (Kameron 
Birleşik Cumhuriyeti) 
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14. Konferans çalışmalarında aşağıdaki dokümanlar esas olarak alındı : 
— Hükümetler Arası Denizcilik Danışma Teşkilatının Eğitim ve Vardiye Stan

dartları Alt Komisyonu tarafından hazırlanıp Deniz Güvenlik Komisyonu (MSC) ta
rafından onaylanan Gemiadamlarının Eğitimi ve Belgelendirilmesi Hakkunda Uluslar
arası Sözleşme ve ilgili Kararlar tasarısı; 

—• Yukarıdaki tasarı hakkında ilgili hükümetler ve kuruluşlar tarafından Konfe
ransa sunulan öneriler ve yorumlar; 

—• Tanker Güvenliği ve Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Hakkında 1978 tarihli Ulus
lararası Konferans'ta ıka'bul edilen 8 ve 13 sayılı Kararlar. 

15. Konferansın oturumlarına ait tutanaklarda belirtilen müzakereler sonucunda, 
Konferans, bu sonuç Kararının 1 No.'lu bağlısını teşkil eden GEMİADAMLARININ 
EĞİTİM, BELGELENDİRME VE VARDİYA STANDARTLARI HAKKINDA 
ULUSLARARASI SÖZLEŞME, 1'978'i kabul etti. 

16. Konferans aynı zamanda bu sonuç Kararının 2 No.'lu Bağiısındaki Kararları 
da kabul etti. 

17. Bağlıları da dahil olmak üzere, bu sonuç Karar'ın metni, Çince, İngilizce, 
Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde tek bir nüsha olarak hazırlanmış, ve Hükü-
metîerarası Denizcilik Teşkilatı Genel Sekreterliğine tevdi edilmiştir. Sözleşmenin Arap
ça ve Almanca dinlerinde resmî tercümeileri hazırlanacak ve bu sonuç Karar ile birlik
te teslim edilecektir. 

18. Hükümetlerarası Denizcilik Danışma Teşkilatı Genel Sekreterliği, bu sonuç 
Kararının Konferans Kararkrın:n', Sözleşmenin ve hazır'landığında Sözleşmenin resmî 
tercümelerinin tasdikli kopyalarını, konferansta temsil edilmek üzere davet edilmiş 
olıan devletlerin hükümetlerine, istekleri doğrultusunda gönderecektir. 

Taraflar, ONAYLAYARAK, bu Sonuç Karar'ın altına imzalarını atmışlardır. (x) 
LONDRA'da yedi Temmuz bin dokuz yüz yetmiş sekiz tarihinde yapılmıştır. 

(x) İmzalar alınmamıştır. 
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BAĞLISI 1 

GEMİADAMLARININ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE VARDİYA 
STANDARTLARI HAKKINDA ULUSLAR AR AST SÖZLEŞME, 1978 

BU SÖZLEŞMENİN TARAFLARI, 

<Gemiadamlarının eğitim, be'lgelendHime ve vardiyaları için (Uluslararası standart
ların kabulü ile denizde can ve mal güvenliğinin ve deniz çevresinin korunmasının ar
tırılmasını ARZU EDEREK, 

Bu sonuca en iyi şekilde, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya 
Standartları Hakkında Uluslararası bir Sözleşme'nin gerçekleştirilmesi ile ulaşılabile-
ceğini MÜTALAA EDEREK, 

Aşağıdaki hususlarda MUTABIK KALMIŞLARDIR : 

MADDE I 
Sözleşmenin Genel Yükümlülükleri 

(1) Taraflar, Sözleşme ile tamamlayıcı bir parçası olan Ek'inin hükümlerimi uy
gulamayı taahhüt ederler. Sözleşmeye yapılan her atıf aynı zamanida Ek'ine yapılmış 
sayılır. 

(2) Taraflar, denizde can ve mat güvenliği ile deniz çevresinin korunması ba
kımından, gemiadamilarınım görevlerine uygun nitdikte oimalarınii temin için sözleş
menin tüm olarak uygulanmasını sağlamak üzere bütün kanan, kararname, emir ve 
yönetmelıikleri çıkarmayı; ve 'lüzumlu diğer önlemleri almayı taahhüt ederler. 

MADDE II 
Tarifler 

Sözleşmenin uygulanması balkımandan, başka şekilde belirtilmemişse : 
(a) «Taraf», Sözleşmenin kendisi bakımından yürüdüğe girdiği devleti; 
(b) «İdare», geminin bayrağını taşımaya mezun olduğu Taraf hükümetini; 
(c) «Be'lge», İdare tarafından veya İdarenin verdiği yetkiye dayanılarak: tanzim 

edilen veya İdarece tanınan ve hamilinin bu belgede veya ulusal kurallarda belirtilen 
yetkiyi haiz olduğunu gösteren, adı ne olursa olsun, geçerli bir dokümanı; 

(d) «Belgelendirilmiş», usulüne uygun olarak bir belgeye sahip olduğumu; 
(e) «Teşkilat», Hükümetierarası Denizcilik Danışma Teşkilatını (IMCO); 
(f) «Genel Sekreter», Teşkilattın Genel Sekreterimi; 

(g) «Açık deniz gemisi», .münhasıran iç sularda, mahfuz sularda veya liman ku
rallarımın uygulandığı alanlarda veya bunların ço'k yakınında çalışanların dışındaki ge
mileri ; 

(h) «Balıkçı teknesi», balık, balina, ayı balığı, mors veya diğer canlı deniz ürün
leri avcılığında kullanılan tekneleri; 

(i) «Telsiz Kuralları», yürürlükteki en son tarihli Uluslararası Telekomünikas
yon Sözleşmesinin Ek'i olan veya Ek'i sayılan Telsiz Kurallarını; 

ifade eder. 
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MADDE III 
Uygulama 

Sözleşme, aşağıda belirtkenlerin dışında, bir Taraf bayrağını taşımaya mezun açık 
deniz gemilerinde hizmet gören gemiadamlıarı hakkında uygulanır; 

(a) harp gemileri, yardımcı harp gemileri iıle ticari nitelikte olmayan resmî hiz
metlere tahsis edilmek ikaydı ide, Devlete ait olan veya Devlet tarafından çalıştırılan 
gemiler; bununla beraber Taraflar, bu gibi gemilerin faaliyetlerini veya çalışma im
kânlarını haleldar etmeksizin, bunlarda hizmet gören personelin, makul ve kabiılitat-
bik olduğu ölçüde, Sözleşme gereklerine uyabilmeleri için uygun önlemleri alacaktır; 

(b) balıkçı tekneleri; 
(c) ticarî amaçla kullanılmayan gezi yatları; 
(d) ilkel yapıdaki ahşap gemiler. 

MADDE IV 
Bilgi iletişimi 

(1) Taraflar, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri, mümkün olan en kısa sürede, 
Genel Sekreterliğe göndereceklerdir : 

(a) Sözleşme ile ilgili alarak yürürlüğe konulan kanun, kararname, emir, yönet
melik ve dokümanların metinleri; 

(bj Sözleşme uyarınca düzenlenen her belge İçin gerektiğinde bütün ayrıntıları 
ile olmak üzere kursların programlan ve süreleri ile ülusall .sınavlar ve diğer gerekler; 

(c) Sözleşmeye göre düzenlenen belgelerden yeter miktarda örnek. 
(2) Genel Sekreter, yukarıdaki (1) (a) paragrafı uyarınca gönderilen bilgi ve bel

gelerden tüm Tarafları haberdar edecek ve Madde IX ve X'da belirtilen amaçlar için, 
istenildiğinde, (1) (b) ve (c) paragrafları uyarınca gönderilen bilgileri de kendilerine 
aktaracaktır. 

MADDE V 
Diğer Andlaşmalar ve Yorum 

(1) Taraflar arasında yürürlükte bulunan gemiadamlarının eğitim belgelendiril
me ve vardiya standartları ile ilgili daha önceki andlaşma, sözleşme ve düzenlemelerin 
aşağıda be!!irtilen!er için süreleri sonuna kadar tüm olarak uygulanmasına devam olu
nacaktır : 

(a) bu Sözleşmenin kapsamında bulunmayan gemi adamları; 
(b) bu Sözleşmede açıkça belirtilmeyen hususlar için kapsamındaki gemiadamları. 
(2) Bununla beraber, daha önceki andlaşma, sözleşme ve düzenlemelerin bu söz

leşme hükürrileri ile çelişmesi halinde Taraflar bu gibi andlaşma, sözleşme ve düzen
lemeler ite ilgili uygulamalarını, Sözleşmenin getirdiği yükümlülükleri ile çelişmeleri 
gidermek üzere gözden geçireceklerdir. 

(3) Sözleşmede açıkça bdlirtilmeyeın bütün hususlar Tarafların kendi yasal uy
gulamalarına bırakılmıştır. 
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(4) Sözleşmedeki hiçbir husus, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2750 G 
(XXV) sayılı kararı uyarınca toplanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferan-
sınca deniz hukuku kuralları saptanımasuna ve geliştirilmesine engel teşkil etmeyecek -
tir. Aynı zamanda, herhangi bir Devletin deniz hukuku ile ve kıyı ve bayrak Devleti 
halklarının nitelik ve kapsamı ile ilgiili konusundaki halihazır ve gelecekteki iddia ve 
hukukî görüşlerini de ihlal etmeyecektir, 

MADDE VI 
Belgeler 

(1) Sözleşme Ek'indeki hükümlerde belirtilen deniz hizmeti, yaş, sağlık, eğitim, 
nitelik, ve sınav gerek'ıerini, karşıladığınla İdarece kanaat getirilen kaptan, zabit ve tay
falara birer belge verilecektir. 

(2) 'Bu madde uyarınca İdare tarafından kaptan ve zabitler için düzenlenecek 
belgeler, Sözleşme Ek'i Kural 1/2 de belirti/en form'da onaylanacaktır. Kulanılan dil 
ingilizce değilse onayda bu dile tercümesi de bulunacaktır. 

MADDE VII 
Geçici Hükümler 

(1) Sözleşmenin bir yeterlik veya görev belgesi gerektiği hallerde bir Taraf için 
Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce o Tarafın kanunlarına veya Telsiz Kural
larına göre verilmiş olan belgeler, Sözleşmenin o Taraf için yürürlüğe girdiği tarihten 
sonraki hizmetler için de geçerli sayılacaktır. 

(2) Bir Taraf, Sözleşmenin kendisi bakımından yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren en çok beş yıl süre ile, önceki uygulamasına göre yeterlik belgesi vermeye devam 
edebilir. Bu belgeler Sözleşme amaçları için geçerli sayılacaktır. Belirtilen geçiş dö
neminde bu gibi belgeler, deniz hizmetine, Sözleşmenin o Taraf için yürürlüğe gir
mesinden önce ve geminin belge ile ilgili bölümünde başlamış olan gemiadamları için 
düzenleneecktir. İdare, diğer tüm adayların, Sözleşmeye göre sınavdan geçirilerek bel-
gelendirilmesini sağlayacaktır. 

(3) Bir Taraf, Sözleşmenin kendisi bakımından yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren iki yıl içerisinde, Sözleşmeye göre belgesi bulunmayan veya Sözleşmenin o Taraf 
için yürürlüğe girmesinden önce kendi kanunlarına göre düzenlenmiş yeterlik belgesi 
bulunmayan gemiadamlarına aşağıdaki hallerde, görev belgesi verebilir : 

a) Sözleşmenin o Taraf için yürürlüğe girmesinden önceki son yedi yıl zarfın
da üç yıldan az olmamak üzere, denizde, görev belgesi istendiği düzeyde hizmet et
miş olmak; 

b) Bu görevin başarı ile yapıldığını kanıtlamak; 
c) Başvuru tarihindeki yaşı da dikkate alınarak, görme ve işitme dahil olmak 

üzere, sağlık durumunun elverişli olduğuna İdareyi ikna etmek. 
Sözleşmenin uygulanması bakımından, bu paragraf uyarınca düzenlenecek bir 

görev belgesi, Sözleşme uyarınca düzenlenen belgelerle eşdeğerde sayılacaktır. 
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MADDE VIII 
Geçici Yetki 

(1) Zorunlu hallerde idareler, can, mal ve çevre için tehlike getirmeyeceğine 
kanaat getirmesi halinde, gerekli belgesi bulunmayan belirli bir gemiadamına belirli 
bir gemide hizmet görmesi için, en çok altı ay süre geçici yetki verebilir, ilgili Telsiz 
Kanunlarının cevaz verdiği haller hariç, telsiz zabitleri ile telsiztelefon operatörlerine 
geçici yetki verilmez. Şu kadar ki, bağışıklık uygulanan kimse, idarenin kanaatine gö
re, o görevi güvenli bir tarzda yapabilecek nitelikte olacaktır. Bununla beraber, müm
kün olan en kısa süreye inhisar etmek kaydıyla, olağanüstü durumlar dışında, kaptan 
ve baş mühendislere geçici yetki verilmeyecektir. 

(2) Geçici yetki o görevin bir alt derecesine alt belgesi bulunan kimseler için 
uygulanacaktır. Sözleşmenin bir alt derece için belge gerektirmemesi bilinde, geçici 
yetki, idarenin kanaatine göre, niteliği ve tecrübesi bakımından yapılacak görevin ge
reklerine uygun bulunan kimselere verilebilir. Şu kadar ki, geçici yetki verilecek kim
senin gerekli belgesi yoksa, böyle bir yetki vermenin güvenlik bakımından sakıncalı 
olmadığını saptamak üzere idare tarafından kabul edilecek testten geçirilmesi istene
cektir. Bundan başka, İdare en kısa zamanda o görevin gerekli belgesi bulunan bir 
kimse tarafından yapılmasını sağlayacaktır. 

(3) Taraflar her yıl 1 Ocak gününden sonra en kısa zamanda, Genel Sekreterliğe, 
açık deniz gemilerinde belge gerektiren her kademedeki görev yeri için önceki yıl 
içerisinde verilmiş olan geçici yetki sayısını, 1.600 gros tonilatodan büyük ve küçük 
gemilerin sayılarını da belirterek bir raporla bildirecektir. 

MADDE IX 
Eşdeğerler 

(1) Sözleşme, idarelerin özellikle teknik gelişmelere ve özel gemi tiplerine ve 
seferlerine uyarlanan açık deniz hizmetleri ile gemi organizasyonunu da içeren diğer 
öğrenim ve eğitim düzenlemelerine devam etmesine veya bunları kabul etmesine en
gel teşkil etmeyecektir. Şu kadar ki, geminin ve yükün seyir ve teknik bakımından 
kullanılması ve elleçlenmesi ile İlgili açık deniz hizmeti, bilgi ve yetenek düzeyi, en 
az Sözleşme gerekleri ile eşdeğerde deniz güvenliği sağlayacak ve aynı şekilde deniz 
kirlenmesini önleyici eşdeğer etkiye sahip olacaktır. 

(2) Bu düzenlemelerin ayrıntıları en kısa zamanda Genel Sekreterliğe bildirile
cektir. Genel Sekreterlik ise bunları tüm Taraflara iletecektir. 

MADDE X 
Kontrol 

(1) Madde III uyarınca hariç tutulanların dışındaki gemiler, bir Tarafın liman
larında iken, gemiadamılarında Sözleşmenin gerektirdiği' belge veya geçici yetki bulu
nup bulunmadığını saptamak amacıyla o Tarafın gerekli yetki verilmiş memurları 
tarafından kontrola tabidir, ibraz edilen belgeler, sahte olarak düzenlendiğine veya 
hamilinin, belgenin adına düzenlenen şahıs olmadığına dair inandırıcı açık bir kanıt. 
bulunmadıkça, kabul edilecektir. 
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(2) Yukarıdaki (1) No. lu paragraf veya Kural 1/4 «Kontrol işlemleri» bölü
münde belirtilen işlemler sırasında herhangi bir aykırılık bulunması halinde, kontrolü 
yapan yetkili memur, geminin kaptanını, geminin bayrağını taşıma hakkına sahip ol
duğu bayrağın Devletinin konsolosluğunu, Konsolosluk yoksa, en yakın diplomatik 
temsilciliğini veya deniz ticareti yetkilisini gerekli işlemlerin yapılabilmesi için, yazılı 
olarak haberdar edecektir. Bu yoldaki bildirim, saptanan aykırı durumu ve kontrolü 
yapan Tarafın bu aykırılığın can, mal ve çevre için meydana getirdiği tehlikeler bakı
mından dayandığı gerekçeleri detaylı olarak içerecektir. 

(3) Yukarıdaki (I) No.lu paragraf uyarımca k'Oîiıtrol1 yapılırkenı, geminiiın bü
yüklüğü Ve tipi. lile yapacağı seferim ımesaifesıi ve mlteliği dikkate alımaralk, Kuralı 1/4'ün 
(3) No. lu paragrafı i e ilgili aylkiırılılklarım giderilmemesi ve bu durumun can, mal 
ve .çevre üçin tehlike teşlkll ettiğinin saptanması hainde, kontrolü yapan Taraf, tehlike 
ortadan tkaldiırıİacak şjelkilde bu gerekler karışılanıncaıya Ikadar ve karşılanmadıkça 
geminin seferden alktanulmaısı içimr gerekeni önlemleri alacaktır. Alınanı önlemler ile 
ilg'iı durum derhal Genel Selkneterliğe bildirilecektir. 

(4) IBu madde uyarımca Ikomıtrıol yapılırken, geminiim gereksiz olarak alıkonul
masını veya ıgeoiktirilmesiimıi önlemek üzere, mümikün olan tüm gayret saırfedjilecek-
tir. Gemi, bu şekilde seferden men edilir veya geoiktirilkıse, 'bandan dolayı meyda
na gelecek zarar veya hasarlar içlim tazminata hak kaızainaealktır. 

(5) IBu madde hükmü, Sözleşımeye Taraf olma'yaım bir Devletin bayrağını taşı
ma halkkıma sahip gemilerim, Taralf olan Devletimi bayrağımı taşıma hakkıma sahip 
gemilerden daha elverişli işlem ıgöınm'esıiınte meydanı verilmeyecek şekilde uygulama-
calktır. 

İMIADDB XI 
Telkniilk.îış(birlliğimiiın Gdlişjtiriltoesli 

(1) Sözleşmeye Taraf olanlar, Teşkilat ile danışma halinde ve Teşkilatın yar
dımı ile, aşağıdaki konularda ıtekmıik yardım İsteğinde toulumam Tarafları desteklerler: 

'(a) İdarî ve tekinlik personelin eğitimi;' 
(b) Gemiadaımlarınıtı eğitimi ilcin kurumların oluşturulması; 
<c) Eğitim Ikurumlaırı iıçlin cihaz ve tesislerin sağlianmıası; 
(d) Açık ideniz gemililerinde uygulamalı eğitim dahil, yeterli eğitimi programları

nım. geliştirilmesi; ve 

.(e) Gemlîıadamlarıntn niteliklerini yükseltmek için diğer ömlemleriın alınması 
ve düzenlemelerimi sağlanması, 

Tekindik işbirliği, Söz)leşmen|İ8i hJedelf "ve 'amaçlarımı daha 'ileri götürmek üzere, ge
lişmekte olan ülkelerim t>u 'konudaki Özel gereksinimleri dikkate alınarak, tercihan 
ulusal, alt bölgesel veya bölgesel düzeyde yapılır. 

(2) Teşkilat, diğer uluslararası kuruluşlarla!, özellikle Uluslararası Çalışma Teş
kilatı (HJO) İle danışma ve işbirliği hailimde, yukarıda beliıritilem hususlardan kemdi 
payıma düşeni yerine getirecektir. 
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MADDE XII 
Değişiklikler 

(1) Sözleşme, aşağıdaki işlemler uygulanarak, değiştirilebilir : 
ı(a) Teşkilat (bünyesinde linceleBidiıkbenı sanıra yapılan değişiklikler : 

(i) Herhangi 'bir Taraf, önerdiği değişikliği Genel Sekreterliğe 'bildi
recektir. Genel Sekreterdik, Ibu öneriyi inceletmek üzerle ele alımıma-
snnıdaını en az altı ay önce, Teşkilattın tüm üıyelerine, ıtüm Taraflara 
ve Uluslararası Çalışma Bürosu Genle! Müdürlüğüne ibllldirecekıtir; 

(iıi) Bu şekilde önerilen ve dağıtımı yapılan (her değişiklik, (incelenmek üzere Teş
kilatın Deniz Güvenlik Komisyomuına 'iletilir; 

(liiii) Teşkilatım üyesi olsum veya 'olmasın, Taraflar, (Denliız Güvenlik Komiisyo-
muınum, değişikliklerin lîncdenımıesi ve kabulü için yaptığı çalışmalara katılma 
halkkıma sahiptir; 

(iv) Değişiklikler, yukarıdaki alt paragraf (a) (iii) de yapıldığı gibi, genişletilen 
Deniz Güvenlik iKomisyonuında ('bumdam 'böyle, «Genişletilmiş Deniz Gü
venlik Komisyonu» adı ile anılacaktır) hazır bulunarak oy veren Tarafla
rın öçte iki çoğumlluğu ıile ve oy verime anında Tarafların en 'az üçte 'biniınıin 

nazır 'bulunması koşulu ile, lka|bul edlilk; 
(v) IBu şekilde oluşturulan idieğişükliıkler, Genel Sekreterlikçe tüm Taralflaıra kabul 

için gönderilir; 

(yi) Bir Maddede 'yapılan bir değişiklik, Taraıflarum 'üçte ikisi tarafımdan kabul 
edildiği tarihten itibaren kaibuıl edilmiş sayılacaktır; 

(ıvii) Ekte yapılan bir değişiklik, aşağıdaki koşullarda kabul ed'Imıîş sayılacak
tır; 

1. flCaibul için Taraflara ıbil'dMllme tarihinden sonra geçen iki yılın sonun
da; veya 

2, Genişletilmiş Denliız Güvenlik Komisyoınıunıda hazır bulunan ve oy ve
ren Tarafların üçte ülki çoğunluğu iiıle kalbul edilmesi sırasında bir yıldan 
az olmamak özere saptananı ibaşka ıbir zaman süresi sonunda; 
Bunıumla Iberajber, bellırtülen bu süreler içimde, Tarafların üçte 'birimden 
fazlası veya ticaret gemilerinim tonilatoları toplamı, 100 ıgnos ton ve 
ıdaha 'büyük 'gemileri itibariyle Dünya t.'icaret filosunun en az yüzde 
eltisine sahip Taraflar, iGenıel Sekreterliğe ifrazları 'bulunduğunu 'b|lldi-
rirlerse, değişiMlJk Ikalbul edilmemiş sayılır; 

Bir maddede yapılan bir ıdeğjişliklıik, onu ka|bül eden Taraflar için, değişik
liğim ikabul edilmiş sayı'ldığı taflihtem altı ay sonra, bu tarihten sonra kalbul 
edem ıbir Taraf içim 'ise ö Tarafın kalbul1 efltl'ıği tarilhteını altı ay sonra yürür
lüğe girer; 

Elkte lyapılan oiır değiş'ilklik yukarıdaki ı(a) (vü) alt paragrafında 'belirtildiği 
şelklılde, değişikliğe itirazda 'bulunan ve ıbu itirazımı geni alımaımış olan, Ta
raflar hariç olmak özere tüm Taraflar İçim, değişikliğin kalbul edilmiş sa-

(viıLi) 

<ix) 
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yıılldığı tarihten şafttı ay sanıra; yürüdüğe (girecektir. Herhalnıgi ıbir Taraf, de
ğişiklik lîçiiım ısaptammış olan yürürlüğe giriş tarliıbJiınden önce Genel Sekre
terliğe 'bir, 'bildiri vererek, yürürlüğe 'giriş tarihlinden litibajren en çok bir yıl 
süre 'ille veya dağiışjikİğin, Ikalbuil edildiği Gm'işletılmiiş Deniz Güvenik Ko
misyonumda hazır 'buılıumıuıp; 

oylamaya katılan Tarafların üçte iki çoğunluğu ile kararlaştırılan daha 
uzun bir süre için değişikliği yürürlüğe koymayacağını belirtebilir; veya 

(b) Bir Konferans ille yapılan değişiklikler : 
(i) Herhangi (bir Tarafın, Tarafların en az üçte biri tarafından destek

lenen isteği üzerine, Teşkilat, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel 
Müdürlüğü ile işbirliği yaparak veya danışarak, Sözleşmede yapıla
cak değişiklikleri görüşmek üzere, bir Taraflar konferansı düzenler; 

(ii) Böyle bir konferansta hazır bulunup oylamaya katılan Tarafların 
üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen her değişiklik, Genel Sekreterlik
çe, tüm Taraflara, kabul için, iletilir; 

(iii) Konferans başka türlü bir karar almadıkça, değişiklik kabul edilmiş 
sayıillacalk ve duruma göre, (a) (vi) Ve '(a.) (viii) veya (a) (vii) ve (a) 
(ix) alt paragraflarında belirtilen işlemler uyarınca yürürlüğe gire
cektir. Şu kadar ki, bu alt paragraflarda Genişletilmiş Deniz Gü
venlik Komisyonuna yapılmış olan atıflar, bu konferansa yapılan 
atıflar olarak alınacaktır. 

(2) Bir değişikliğin kabul edildiğime veya buna itirazda bulunduğuna ilişkin olan 
veya alt paragraf (1) (a) (ix) da öngörülen 'bildiriler, yazılı olarak Genel Se'kreterliğe 
verilecek, Genel Sekreterlik de bunlardan, alındıkları tarihleri de belirterek, tüm Ta
rafları haberdar edecektir. 

1(3) Genel Sekreterlik, değişiklikleri yürürlüğe giriş tarihleri ile birlikte, tüm Ta
raflara bildirecektir. 

MADDE XIII 
İmzalama, Onaylama, Kabul Etme, Uygun Bulma ve Katılma 

(1) Sözleşme, Teşkilat Merkezinde 1 Aralık 1978'den 30 Kasım 1979'a kadar 
imzaya açık kalacak, bu tarihten sonra ise katılma için açık tutulacaktır. Herhangi bir 
devlet, aşağıdaki işlemler ile Sözleşmeye Taraf olabilir : 

(a) Onaylama, kabul etme ve uygun bulma için, itiraz hakkı saklı tutulmaksızın, 
imzalama; veya 

(b) Onaylama, kabul etme veya uygun bulma işlemi daha sonra yapılmak üzere 
imzalama; veya 

(c) Katılma. 
(2) Onaylama, ka'bul etme, uygun bulma veya katılma, Genel Sekreterliğe bu ko

nu ile ilgili gerekli belgeyi vermekle yapılır. 
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(3) Genel Sekreterlik, Sözleşmeyi imzalayan veya Sözleşmeye katılan tüm dev
letlere ve Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürlüğüne, imzalamaları veya onay
lama, kabul etme, uygun bulma veya katılma belgesinin verildiğini ve verilme tarihini 
bildirir. 

MADDE XIV 
Yürürlüğe Girme 

ı(l) Sözleşme, 100 gros ton ve daha büyük gemiler itibariyle, Dünya ticaret ge
mileri toplam gros tonajının en az yüzde ellisini oluşturan en az yirmibeş Devlet onay
lama, kabul etme veya uygun bulma için itiraz hakkı saklı kalmaksızın Sözleşmeyi im
zaladığı veya onaylama, kabul etme, uygun bulma veya katılma için gerekli belgeleri 
Madde XIII uyarınca verdiği tarihten oniki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

(2) Genel Sekreter, Sözleşmeyi imzalayan veya Sözleşmeye katılan tüm devletlere 
yürürlüğe giriş tarihini bildirecektir. 

(3) Yukarıdaki (1) no. lu paragrafta belirtilen oniki aylık süre içinde verilen 
onaylama, kabul etme, uygun bulma veya katılma belgesi, belgenin verilmesinden üç 
ay sonra veya Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte -hangisi daha geç ise- geçerli ola
caktır. 

(4) Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra verilen onaylama, kabul etme, uygun bul
ma veya katılma belgesi, verildiği tarihten üç ay sonra geçerli olacaktır. 

(5) Madde XII uyarınca herhangi bir değişikliğin kabul edilmiş sayıldığı tarihten 
sonra verilen onaylama, kabul etme, uygun bulma veya katılma belgesi, Sözleşmenin 
değiştirilmiş şekli için uygulanacaktır. 

MADDE XV 
Çekilme 

(1) Herhangi bir Taraf, Sözleşmenin kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten beş 
yıl sonra her zaman Sözleşmeden çekilebilir. 

(2) Çekilme, Genel Sekreterliğe yazılı bildiri ile yapılır. Genel Sekreterlik, tüm 
diğer Taraflara ve Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müıdürlüğüne bu bildiriyi, alı
nış tarihini ve bu çekilmenin yürürlüğe giriş tarihini bildirir. 

(3) Çekilme, çekilme bildirisinin Genel Sekreterlikçe alınmasından on iki ay son
ra veya bildiride gösterilen daha uzun bir süre sonra yürürlüğe girer. 

MADDE XVI 
Tevdi ve Tescil 

(1) Sözleşme Genel Sekreterliğe tevdi edilecek, Genel Sekreterlik ise, onaylı ör-
nekleninii, Sözleşmeyi imzalayan veya Sözleşmeye katılan tüm Devletlere gönderecek
tir, 

(2) Sözleşme yürürlüğe girer girmez, Genel Sekreter, Sözleşmenin metnini, Bir
leşmiş Milletler Anlaşması Madde 102 uyarınca, tescil ve yayım için, Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreterliğine gönderecektir. 
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MADDE XVII 
Diller 

Sözleşme, tek bir nüsha halinde, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve ispanyolca 
dillerinde hazırlanmış olup, metinlerin herbiri eşit olarak geçerlidir. Arapçaya ve Al-
mancaya resmî tercümeleri yapılacak ve imzalı orijinali ile birlikte teslim edilecektir. 

Bu Sözleşme, hükümetleri tarafından yetki verilmiş olan aşağıda yazılı temsilciler 
tarafından, Londra'da, yedi temmuz bin dokuz yüz yetmiş sekiz tarihinde imzalanmış
tır. (*) 

C*) İmzalar alınmamıştır. 

EK 

BÖLÜM I 
GENEL HÜKÜMLER 

Kural 1/1 
Tarifler 

Sözleşmenin amaçları 'bakımından, başka türlü belirtilmedikçe : 
(a) «Kurallar», Sözleşmenin Ekindeki kuralları; 
(b) «Onaylanmış», idare tarafından onaylandığını; 
(c) «Kaptan», bir gemiyi kumandası altında bulunduran şahsı; 
(id) «Zabit», kaptanın dışında, ulusal kanun veya yönetmeliklere veya bunlar yok

sa, toplu sözleşme veya âdetlere göre zabit sayılan gemi personelim; 
1(0) «Güverte zabiti», güverte bölümlünde bulunan nitelikli bir zabiti; 
(f) «Birinci zabit», rütbe bakımından kaptandan sonra gelen ve kaptanın görevi

ni yapamayacak durumda olması halinde geminin kumandası kendisine geçen güverte 
zabitini; 

(g) «Mühendis zabit», maikline bölümlünde bulunan niteliki bir zabiti; 
(h) «Baş mühendis», geminin makinelerinin çalıştırılmasından sorumlu olan kı

demli mühendis zabiti; 
(i) «İkinci mühendis», sıralamada baş mühendisten sonra gelen ve baş mühen

disin görevini yapamayacak durumda olması halinde geminin makinelerinin çalıştırıl
ması sorumluluğu kendisine geçen mühendis zabiti; 

i(j) «Yardımcı mühendis zabit» mühendis zabit olmak için eğitim görmekte olan, 
ulusal kanun veya yönetmeliklerin bu maksatla belirttiği şahsı; 

(k) «Telsiz zabiti», telsiz kuralları bükümlerine göre deniz gezici hizmetleri için 
verilmiş birinci veya ikinci sınıf telsiz telgraf operatörlüğü belgesi veya telsizle muha
rebe genel belgesi bulunan ve Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesinin gerek
tirdiği gemi telsiz telgraf istasyonunda görevli şahsı; 

(1) «Telsiz telefon operatörü», telsiz kuralları hükümlerine göre verilmiş bir bel
gesi bulunan şıalhsı; 
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{m) «Tayfa», geminin kaptan ve zabitleri dışındaki gemi personelini; 
(n) «Yatkın kıyısal seferler», bir Tarafın yakınında yapılan ve tarifi c Tarafça ya

pılan seferleri; 

(o) «Yürüime gücü», Gemi Tasdiknamesinde veya diğer resmî belgelerde yazılı ki
lovat olarak gücü; (*) 

(p) «Telsiz görevleri», Telsiz Kuralları, Denizde Can Güvenliği Uluslararası Söz
leşmesi uyarınca, idarelerce değerlen'dinilen IMCO'nun ilgili tavsiyeleri doğrultusundaki 
vardiyaları, teknik bakım tutum ve onarımları; 

(q) «Petrol tankeri», dölkme hailde petrol ve petrol ürünleri taşımak 'için inşa edi
len ve bu amaçla 'kullanılan gemileri; 

(r) «Kimyasal tanker», IMCO'nun «Dökme Olarak Tehlikeli Kimyasal Mıadküe 
Taşıyan Gemilerin İnşasına ve Donatılmasına İlişkin Kod'unda belirtilen sıvı kimyasal 
maddelerin dölkme halde taşınması için inşa edilen ve bu amaçla kullanılan gemileri; 

(s) «Sııvııkiştınlmış gaz tankeri», IMCO'nun «Dökme Olarak Sıvılaşitırılmış Gaz 
Taşıyan Gemilerin inşasına ve Donatılmasına ilişiklin Kod'unda belirtilen sıvılaştırılmış 
gazları dökime hailde taşımak için inşa edilen ve bu amaçla kullanılan gemileri ifade 
eder. 

Kural 1/2 
Belgelerin içeriği ve Onay Formu 

1. (Belgelerde, düzenleyen ülkenin resmî dil veya dilleri kullanılacaktır. Kullanı
lan dil ingilizce değil ilse, metin bu dile çevirisini de içerecektir. 

2. İdareler, telsiz zalbitleri ve telisiz telefon operatörleri ile ilgili olarak: 
(a) Telsiz Kuralları uyarınca belge vermek için yapılan sınava. Sözleşmenin Ek'in-

dekıi ilgili Kurallarda istenen ilave bilgileri katabilirler, veya 

(b) Belge sahibinlin, Sözleşmenin Bk'inde istenen ilave bilgilere sahip olduğunu 
gösteren ayrı bir belge verebilirler. 

3. (Sözleşme Maidde VI ile istenilen beliğe onay formu aşağıdaki giibi olacaktır: 

(*) Gemi Tasdiknamesinde veya diğer resmî belgelerde yazılı güç, geminin tüm ana 
makinelerinin toplam en büyük sürekli çıkış gücü olarak kabul edilmiştir. 
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Belgelerin Onay Formül 
BELGELERİN ONAYİ 

(Resmî Mühür) ' (Üılfc'e) 

GEMıt ADAMLARININ EĞİTİM, BELGELENDİRİLME 
VE VARDİYA STANDARDLARI HAKKINDA 

ULUSLARARASI SÖZLEŞME, 1978 

Hükümlerine göre düzenlenmişltiir 
(*) Hükümeti 'bu belge ile onaylar ki, 

Aşağıda ümzası olan ben bu beliğe ile onalylarun ki, 

Bu beliğe/ No. ki Belge (**), Gemi Adamlarının, Eğitim, Belge
lendirilme ve Vardiya Standaılt'ları Hakkında Uluslararası Sözleşme, 1978 'in 
sayılı Kuralı hükümleri uyarınca (***) görevi için yalnız aşağıdaki 
sınırlamalarla yefterîi bulunmuş olan (kişinin tam adı) için 
düzenlenin işitir: 
Hagisi gerekirse 
buraya sınırlama-
lan veya «Yoktur» 
diye yazınız 
Bu onayın veriliş tarihi: 

İmza , 

(Re'sımı Mühür) ' (Tam yetkilinin adı ve mizası) 

Belge saMb'inin doğum tarihi: 
Belge sahibinin imızalsı: 

(*) Satırlardan birini kullanınız. 
(**) Gerektiği gibi birisinin üzerini çizerek iptal ediniz. 
(***) Sözleşmedeki derecesini veya Belge sınıfını yazınız. 
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Kural 1/3 
Yakın (Kıyışa!) Seferlerle İlgili (Prensipler 

1. Bir Taraf, Sözleşme amaçları için yakın kıyısal seferleri tanımlarken başka bir 
Tarafın bayrağım taşıma hakkına sahip ve bu gibi seferlerde kullanılan gemilerde 
çalışan gemiadamları için, eğitim, deneyim ve belge bakımlarından, kendi Tarafının 
bayrağını taşıma hakkına sahip gemilerdeki gemiadamlarına nazaran, daha bağlayıcı 
gerekler istemeyecektir. Böyle bir Taraf, hiçhir halde başka bir (Tarafın bayrağını 
taşıyan gemilerdeki gemiadamları için, Sözleşmenin yakın kıyısal seferlerle bağlı olma
yan gemilerden istediğinden daha fazla gerekler istemeyecektir. 

2. 'Başka bir Tarafın kıyıları açıklarında yakın kıyısal seferlerden devamlı olarak 
kullanılan gemilerin taşıma hakkına sahip olduğu bayrağın ait olduğu Taraf, gemiler
indeki gemiadamları için eğitim, deneyim ve belgelendirme gereklerini, en az, kıyıları 
açıklarında sefer yaptığı, Tarafın gereklerine eşit olarak saptayacaktır. Şu kadar ki, 
bunlar, Sözleşmenin yakın kıyısal seferlerde kullanılmayan gemiler için istediği gerek
lerden daha fazla olmayacaktır. Seferini, bir Tarafça yakın kıyısal sefer olarak tanım
lanan .sınırın ötesine uzatan ve bu tanımlamanın kapsamı dışındaki sulara giren gemi
lerde, bu kuralda belirlenen gevşetmeler yapılmaksızın Sözleşmenin gerekleri yerine 
getirilecektir. 

3. Bir Taraf kendi bayrağını taşıma hakkına sahip gemileri, Taraf olmayan bir 
Devletin kıyıları açıklarında, kendisi tarafından tanımlandığı üzere yakın kıyısal sefer
lerde muntazam olarak çahştırması halinde, Sözleşmenin yakın kıyısal seferler için 
sağladığı kolaylıklardan faydalandırabilir. 

4. ıBü kuruldaki hiçbir husus, Sözleşmeye Taraf olsun veya olmasın, Devletlerin 
haiz oldukları yetkileri hiçbir şekilde sınırlamayacaktır. 

Kural 1/4 
Kontrol İşlemleri 

1. Gerektiği gibi yetki verilmiş kontrol makamları tarafından Madde X uyarınca 
yapılacak kontrollar aşağıdaki gibi sınırlandırılmıştır: 

(a) Gemide çalışan tüm gemiadamlarının, Sözleşmenin gerektirdiği geçerli belge 
veya geçici yetkinin bulunup bulunmadığı hususunun Madde X (1) uyarınca 
denetlenmesi; 

(b) \Bir Taraf limanında veya bu limanın girişinde, aşağıdaki durumların meydana 
gelmiş olması dolayısıyla, Sözleşmenin gerektirdiği vardiya tutma standartları
na uyulmadığına inandırıcı gerekçeler varsa, gemideki personelin bu standart
lara uyalbilme yeteneğinin değerlendirilmesi: 

(i) Geminiln bir çatışma, karaya oturma veya oturtma olayına maruz 
kalması; veya 

(ii) Geminin seyir hajinde, demirli veya bağlı iken, uluslararası sözleşmelere 
aykırı olarak bazı maddelerin boşaltımımı yapmış olması; veya 

(iii) Geminin kararsız veya güvensiz bir şekilde manevra yapmış olması 
veya seyir rota işaretlerine veya trafik ayırım düzenlerine uymamış 
olması, 
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2. Yukarıdaki paragraf 1 uyarınca yapılan kontrol sonunda, aşağıdaki noksanlıklar 
bulunursa, kontrolü yapan makam, Madde X uyarınca, gemi kaptanına ve geminin bay
rağını taşıdığı Devletin gereken temsilcisine yazılı olarak bilgi verecektir. 

(a) IBelge sahibi olması gerekli gemiadamlarında geçerli belgenin veya geçerli 
ıgeçici yetki belgesinin bulunmaması; 

(b) Seyir veya makine vardiya düzenlerinin, bayrak Devleti tarafından gemi için 
belirlenen gereklere uymaması; 

(c) Güvenli bir seyir için veya deniz kıirilenımesıjıniın önlenmesi' için gerekli 
cihazları kullanacak nitelikteki personelin vardiyada bulunmaması; 

(d) Kaptanın sefer başlangıcında ilk vardiya için ve daha sonra bunu izleyen 
vardiyalar için istirahat etmiş personel sağlayamaması. 

3. Paragraf 2(a)'da, değinilen noksanlıklardan kaptan, baş mühendis, güverte 
ve makine vardiyalarından sorumlu zahitlerin ve paragraf (ib)'de değinilen noksanların 
ve gerektiği ahvalde telsiz zabitlerinin yeterlik belgeleriyle ilgili olanların giderileme-
mesi, Madde 10 uyarınca kontrolü yapan Tarafım gemiyi seferden alikoyabiLmesinin 
tek gerekçesi olacaktır. 

BÖLÜM n 

KAPTAN - GÜVERTE (BÖLÜMÜ 

Kural II/l 
Seyir Vardiyasında Uyulması Gereken 

Temel Prensipler 

1. Taraflar, her zaman güvenli seyir vardiyasının tutulmasını sağlamak için uyul
ması gereiken aşağıdaki prensiplere, gemi sahiplerinin, gemi işletmecilerinin, kaptanların 
ve vardiya personelinin dikkatlerini çekeceklerdir. 

2. Her gemi kaptanı güvenli seyir vardiyasının devam ettirilmesi için vardiya 
düzenlerinin yeterliliğini sağlamak zorundadır. Vardiya zabitleri, kaptanın genel tali
matı altında, çatışma ve oturmayı önleme konusunda özel bir dikkat sarfedecekleri 
kendi vardiyaları sırasında geminin güvenli seyrinden sorumludurlar. 

3. Aşağıdakileri içeren fakat kapsam olarak aşağıdakilerle sınırlı olmayan temel 
prensipler bütün gemilerde dikkate alınacaktır, 

4. Vardiya düzenleri 
(a) Vardiyanın yapısı her zaman duruma ve koşulara uygun ve yeterli olacak 

ve iyi bir gözcülüğü devam ettirme gereğini hesaba katacaktır. 
(b) Uygun güverte tayfalarının dahil olacağı köprü üstü vardiyasının düzenlen

mesi için karar verilirken, aşağıdaki faktörler dikkate alınacaktır: 
(i) Köprü üstü hiçlbir zaman nöbetçisiz bırakılmayacaktır; 
(ii) Hava durumları, görüş mesafesi ve gündüz mü yoksa karanlık mı 

olduğu; 
(iii) Vardiya zabitinin ek seyir görevleri yapmaisını gerektirebilecek seyir 

1 tehlikelerinin yakınlığı; 
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(iv) Radar veya elektronik mevki bulma cihazları gibi seyir yardımcı cihaz
ları ve geminin güvenli seyrinde etkili diğer cihazların kullanım ve 
çalışma durumu; 

(v) Gemide otomatik dümen (oto-pilot) bulunup bulunmadığı; 
(vi) Seyir vardiyasından özel işletme durumları sonucu ortaya çıkabilecek 

olağandışı istekler. 

5. Göreve uygunluk 
Vardiya sistemi vardiya zabitlerinin ve güverte tayfalarının verimleri yorgunluk 

nedeniyle azalmasına meydan verilmeyecek şekilde olacaktır. Görevler sefer başındaki 
ilk vardiyanın ve izleyen vardiyaların istiraihat etmiş olarak nöbete başlamalarını ve 
her bakımdan görev için uygun olmalarını sağlayacak şekilde düzenlenecektir. 

6. ,Seyir 
(a) İlgili tüm bilgiler dikkate alınarak çıkılacak sefer önceden planlanacak ve 

saptanan bütün rotalar sefer başlamadan önce kontrol edilecektir. 

(b) Vardiya sırasında, geminin planlanmış rotayı izlemesini sağlamak üzere, var
olan uygun seyir yardımcıları kullanılarak, tutulan rota, mevki ve hız yeter derecede 
sık aralıklarla kontrol edilecektir. 

(c) Vardiya zabiti, gemideki bütün güvenlik ve seyir cihazlarının yeri ve çalış
tırılmaları hakkında tam bilgi sahibi olacak, bu cihazlarım çalışma sınırlılıklarını bilecek 
ve dikkate alacaktır. 

(d) Seyir vardiyasından sorumlu zabit, geminin güvenli seyrini engelleyebilecek 
şekilde görevlendirilmeyecek veya böyle görevler üstlenmeyecektir.. 

7. Seyir cihazları 
(a) Vardiya zabiti emri altındaki seyir cihazlarını en etkili biçimde kullanacaktır. 
(b) Vardiya zabiti, radarı kullanırken, denizde çatışmayı önlemeye ait kurallar

daki radarın kullanılmasına ilişkin hükümlere her zaman uyma gereğini aklından çı
karmayacaktır. 

(c) Vardiya zabiti, gerektiğinde dümeni, makineleri ve sesli işaret araçlarını kul
lanmakta tereddüt etmeyecektir. . 

8. Seyir görevleri ve sorumlulukları 
(a) Vardiya sorumlusu zabit; 

(i) Vardiyasını .köprü üstünde tutacak, gerektiği gibi değiştirilmedikçe hiç
bir zaman köprü üstünden ayrılamayacaktır; 

(ii) Kaptanın köprü üstünde bulunmasına rağmen, kaptan sorumluluğu ken
disinin aldığını özellikle bildirmedikçe ve bu karşılıklı olarak anlaşılma
dıkça, geminin güvenli seyrinden sorumlu olmaya devam edecektir; 

(iii) Güvenlik açısından alacağı önlemlerde herhangi bir şüphesi olduğunda 
' kaptana bilgi verecektir; 

(iv) Kendinden sonra nöbet sırası gelen za'bitin etkili olarak görev yapama
yacağını açıkça gösteren inandırıcı sebep var ise, vardiyayı ona devret
meyecek ve durumu kaptana bildirecektir. 
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(b) Vardiyayı devir alırken, vardiyayı alan zalbit, geminin tahmini veya hakikî 
mevii hakkında tam bir kanıya varacak, genel rota, rota ve hızı gerçekleyerek vardiya 
sırasında rastlanabilecek bütün seyir tehlikelerini not edecektir. 

(c) Vardiyası şurasında geminim seyri dite iilgilıi hareketlerini ve işlemlerin gerektiği 
gibi kaydımı tutacaktır. 

9. «Gözcülük 
Durumun ve çatışma, oturma ve diğer seyir ıtehHikalertinin itam değerlen,dirmesıini 

yapmak maksadı ide gereğince yürütülecek olan gözcülüğe dılıavıe oJaırak gözcülük gö-
revlıarjı tehlikedeki gemilerin veya uçakların, kazaya uğraımış kimselerin, 'batık gemdiler 
ve enkaz parçalarımın araştalmasımı içerecektir. Gözcülük yapılırken aşağıdakilere uyu
lacaktır : 

(a) Gözcü bütün dikkatimi iyi •bliır gözcülük nöbeti tutmaya vermelidir ve 'bu gö
revi engelleyecek başka fok görev üstlenilmeyecek veya verilmeyecektir; 

(b) Gözcü ile sıerdümem 'görevleri ayrıdır ve dümen mevkiinde her tarafa engel
siz görüş sağlaman ve gece görüşü bozulmayan veya iyi bir gözcülüğün ya-
pimaısına ıbiır engeli bulunmayan küçük gemillar dışımda, serdüıman dümen 
tatarken gözcü olarak kabul1 edilmeyecektir. Vardiya sorumlusu zabtit her 
gözcülük yapışımda aşağıdaikillerim sağlamıması koşulu ile gündüz tek gözcü 
olabilir : 
(i) Dururrii dikkatle değerlemdiriknii'Ş ve böyle yapmamın ıgüvenilıi olduğu 

şüpheye yer vermıeyecek şekilde anlaşılmıştır; 
{İM) Aşağıdakileri içeren fakat bunlarla sınırlı olımayan ilgili bütün faktörller 

dikkatte atamıştır : 
— Hiava durumu, 
— Görüş mesafesi, 
— Trafik yoğunluğu, 
— Seyir tehlikelerinin yakınlığı, 
— Trafik ayırımı düzenleri: içinde veya yakınında seyir ederken gereken 

dikkat; 
(Hıid) Durumdaki bir değişımemim gerektirmesi halimde köprü üstüme hemen 

yardım edilebilecektir. 
10. Gemiye alınmış kılavuz i e seyir 
Bir kıllavuzum gemide bulunuşu onum görev ve yükümlülüklerine rağmen, kapta

nı veya vardiya ısorumılusu zabiti gemimio güvenliğime ait görev ve yükümlülüklerimden 
kuritarmııaz. 'Kapüan ve kılavuz, seyir yömteımıleri, yöresel koşullar ve geminim özellikleri 
hakkımda Ibilgi alışverişimde bulunacaklardır. Kaptan, ve vardiya zabiti kılavuz ile yakın 
işbirliği dçimda olacak ve geminim mevkiini ve hareketlerini doğru olarak kontrol altın
da tatacaMamdiE". 

11. Deniz çevresimin korunması! 
Kaptan ve vardiye sorumlusu zabiıt demiz çevresinin işletme veya kaza ısooucu kir

lenmesinin ciddî etkililerini ıbiilıecekler ve bu tip kirlenmeyi, özellikle iılgii uluslararası 
kuralar ve limanı yönetmelikleri çerçevesinde önlemek içim mümkün olan bütün ön
lemleri! alacaklardır. 
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Kural H/2 

200 ve Oaha Büyük Gros Tonilatoluk Gemilerini (Kaptan ve Birinci Zahitlerinin 
Belgetend'irilmeleri için Zorunlu En Az Gerekler 

1600 ve daha fcüyük gros tonilatoluk gemilerin kaptan ve 'birinci zahitleri 

1. 1600 ve daha hüyük gros tonilatoluk açık deniz gemisi kaptan ve ıbiriınd za-
bMerinin gerektiği şekilde belgeleri bulunacaktır. 

2. Bielge almak dçin her aday : 
(a) Sağlık baıkımından, özellikle göz ve kulak sağlığı hakımından İdarenin koy

duğu şartlara uygun olacaktır; 
(b) 200 ve daha büyük gros 'tonilıatoluık gemilerde seyir vardiyasından sorumlu 

zabitiierin be%dendMlmesine ilişkin geneklerii karşılayacak ve aşağıdaki sü
relerde onaylı açık demiz gemi hizmetini 'bu düzeyde görmüş olacaktur; 
(i) Birimcâ zaibitlik belgesi içlin, en az 18 ay; ibununla iberaber, İdare seyir 

vardiyasından sorumlu1 zabit olarak en ıaz altı aylık hizmete eşdeğerde 
kabul ettiği hiır özel eğitilin istense, bu süre en az 12 aya lindiırlebilir; 

(ii) Kaptanlık belgesi için, en az 36 ay; bununla 'beraber, açık deniız hiz
metlinin en az 12 ayı (birindi zabit olarak yapılmış ise veya İdare hu 
hizmete eşdeğer ıkalbul ettiği bir özel eğitim isterse, bu süre en az 24 
aya indiriliebilir;' 

(c) Gerekli sınavları İdareyi tatmin edecek şekilde vermiş olacaktır. Bu sınavlar 
hu Kuralın Eklentisinde 'belirtilen konuları içerecektir, ancak İdare gerekli 

gördüğü takdirde, yakın-kıyısal seferilerde kulllanıilan sınırlı büyüklükteki ge
mlenin kaptan ve 'birinci zabitleri için, aynı sularda bulunabilecek olan bü
tün gemilerin güvenliği üzerindeki etkisini dikkate alarak hu sınav gefekîe-
nini değiştirebilir. 

200 ile 1600 gros tonilato arasındaki gemilerin kaptan ve birinci zabitleri 

3. 200 ile 1600 gros tonilato arasındaki açık deniz gemisi kaptan ve birinci za
hitlerinin gerektiği şekilde helıgelerli bulunacaktır. 

4. 'Belge almak için her aday : 
(a) Sağlık bakımından, özellikle göz ve kulak sağlığı bakımından idarenin koy

duğu şartlara, uygun: olacaktır; 
(b) (i) Bininci zabitlik 'belgesi içim, 200 ve daha (büyük gros tonilatoluk gemi

lerde seyir vardiyasından sorumlu zabite ait gerekleri karşılayacaktır; 
(iıi) Kaptanlık belgesi için, 200 ve daha büyük gros tonilatoluk gemilerdeki 

seyir vardiyasından sorumlu zabite ait gerekleri karşılayacak ve 36 ay
dan az olmayan bir süre onaylı açık deniz gemi hizmetini hu 'düzeyde 
yapmış olacaktur; ancak, açık deniz gemisi hizmetinin en az 12 ayı 
birinci zabit olarak geçmiş ise veya İdare bu hizmete eşdeğer kabul et
tiği bir özel eğitimi isterse, bu süre en az 24 aya indirilebilir. 

(c) Gerekli sınavları İdareyi tatmin edecek şekilde vermiş olacaktır. Bu sınav Ek
lentide belirtilen konuları içerecektir, ancak, İdare uygun gördüğü taktirde, 
yakın-kıyısal seferlere bağlı gemilerin kaptan ve birinci zabitleri için, ilgili 
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sulara veya gemilere uygulanamayacak olanlarını çıkarmak üzere, aynı sularda 
bulunabilecek olan bütün gemilerin güvenliği üzerindeki etkileri göz önüne 
alarak bu sınav gereklerini değiştirebilir. 

Genel 
5. Eklentide değişik başlıklar altında istenilen bilgi düzeyleri, belgenin kaptan 

veya birinci zabit düzeyinde verilmesine göre ve belge veya belgelerin 1600 ve daha 
büyük gros tonilatodaki gemilere mi veya 200 ile 1600 gros tonilato arasındaki gemi
lere mi uygulanacağına göre, değiştirilebilir. 

KURAL II/2'YE EKLENTİ 
200 ve daha büyük gros tonilatoluk gemilerin kaptan ve birinci 

zabitlerinin belgelendirilmesi için istenilen )en az bilgi 
1. Aşağıdaki müfredat, adayların 200 ve daha büyük gros tonilatoluk gemilerin 

{kaptan veya birinci zabiti olaralk belgelendirilmeleri amacı ile yapılacak sınavlar için 
hazırlanmıştır. Bunlarla, «200 ve daha büyük Gros Tonilatoluk Gemilerde Seyir Var
diyasından Sorumlu Zabitlerin Belgelendirilmesi için Zorunlu En Az Gerekler» başlıklı 
Kural II/4'deki konuların genişliğine ve derinliğine ele alınması amaçlanmaktadır. 
Kaptanın, geminin, yolcularının, personelinin ve yükünün güvenliğinden esas sorum
lu olduğunu ve birinci zabitin bu sorumluluğu üstlenmeye her zaman hazır bir durum
da olacağını hatırda tutarak, bu konulardaki sınavlar, adayların geminin güvenliğini 
etkileyecek olan bütün bilgileri alma yeteneklerini ölçmek üzere düzenlenecektir. 

2. Seyir ve mevki bulma 
(a) Bütün koşullar için sefer planlaması ve seyir : 

(i) Açık deniz genel rota plotlaması için kabul edilebilir yöntemler; 
(ii) Kısıtlı sularda; 
(iii) Buzda; 
(iv) Kısıtlı görüşte; 
(v) Trafik ayırım düzenlerinde; 

(vi) Büyük gel-git etkileri altındaki alanlarda. 
(b) Mevki bulma : 

(i) Güneş, yıldızlar, ay ve gezegenlerin kullanılmasını içeren göksel 
gözlemler ile; 

(ii) İlgili haritalar, denizcilere ilanlar ve elde edilen mevkiin doğruluğunu 
tayine yarayan diğer yayınlarla birlikte, kara işaretleri, fenerler, 
bikınlar ve şamandıralar gibi seyir yardımcılarından alınan kerte
rizleri kullanma yeteneğini de içeren yersel gözlemler ile; 

(iii) Tüm modern gemi elektronik seyir cihazlarını, İdareyi tatmin ede
cek şekilde kullanmak, bunların çalışma prensiplerini, sınırlarını, 
hata nedenlerini, yanlış bilgi vermesi halinde bunun meydana çıka
rılmasını ve doğru mevki tayini için düzeltme usullerini gereği gibi 
bilmek. 

3. Vardiya 
(a) Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kurallarının güvenli seyir ile il

gili ekleri dahil olmak üzere, içeriğinin, uygulamasının ve amacının tamamen bilindiği
nin gösterilmesi, ( 
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(b) «Seyir Vardiyasında Uyulması Gereken Temel Prensipler» başlıklı Kural 
II/1'in bilindiğinin gösterilmesi, 

4. Radar cihazı 
Radarın esasları 'hakkındaki bilginin, çalıştırma, kullanma ve bu cihazdan elde 

edilen 'bilgileri değerlendirme ve analiz etme yeteneğinin ve aşağıda belirtilen hususların 
radar simülatörü veya bu olmadığı zaman manevra levhası kullanılarak gösterilmesi : 

(a) Performansı ve doğruluk derecesini etkileyen faktörler; 
(b) Görüntülerin meydana getirilmesi ve devam ettirilmesi; 
(c) Bilgilerin yanlış gösterildiğinin, yanlış ekoların, deniz ekolarının, vs. nin 

anlaşılması; 
(d) Mesafe ve kerteriz; 
(e) Kritik ekoların tanınması; 
(f) Diğer gemilerin rota ve hızı; 
(g) Aykırı geçen, pruva pruvaya gelen veya yetişen gemilerin en yakın yak

laşma zamanı ve mesafesi; 
(h) Diğer gemilerin rota ve hız değiştirmelerinin saptanması; 
(i) Kendi gemimizin rota veya hızındaki veya her ikisindeki değişmenin etkisi; 
(j) Uluslararası Denizde Çatışmayı önleme Kurallarının uygulanması. 

5. Pusulalar - manyetik ve cayro 
Manyetik ve cayro pusulaların hatalarının saptanması ve düzeltilmesi yeteneği 

ve bu hataları düzeltme yöntemleri bilgisi. 
6. Meteoroloji ve oşinografi 

(a) Yöresel hava koşullarını dikkate alarak sinoptik haritayı anlama, yorum
lama ve bölgesel hava tahmini yapma yeteneğinin gösterıltmesi, 

(ib) Değiş'ilk hava siısitemlferiınlin kariaikterisitlik'llerîi, 'tropik döner fırtınalar, fırtına 
merkezlerinden ve tehlikeli çeyreklerden kaçınma bilgisi. 

(c) Okyanus akıntı sis'tıemlerli ıbMgisi. 
(d) Gel - git ve akıntılar h'alklkındalki bütün gereküi seyir yayıniLarını, İngilizce 

diltindek'ifer dahliıl, kul'lanma yeteneği. 
(e) Gel - git durumlarını hesaplama yeteneği. 
7. Gemi manevrası ve kulanıfaıası: 
Aşağıdakileri içermek üzere, her koşul: altında geminin manevrası ve kullanılması; 
(a) Hava koşulları, gel - git, rüzgâr üstüne giiıtme ve durma mesafelerini dikkate 

alaralk, 'kılavuz 'tdknıelerine veya istasyonllarına yaklaşırlken yapılacak manevralar; 
(b) Akıntı, rüzgâr ve kısıtlı suyun dümen üzerindeki etkilerini hesaba katarak nehir

lerde, nehir ağızları vs. yerlerde gem'in'iın kullanılması; 
(c) Çökme (ı), yalpa ve baş, kıç iharelkötileri sebebiyle omurga dip açıklığının 

azalma durumunu da içererek sığ sularda manevra; 

(1) Çökme : Gemi su içinde hareket ederken suya biraz gömülmesi ve trim de
ğişmesi sonucu gemi altından dibe olan açıklığın azalması. Bu etki sığ suda 
çoğalır ve geminin hızı azaldıkça azalır. 
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(d) Birbirinin yatkınından geçen gemiler arasındaki ve ıkendi gemisi ile yakın 
kıyı yapısı arasındaki ötMeşlim (kanal etlk'isi); 

(e) Değişik rüzgâr ve gel - git durumlarında, römorkör ile veya romorkörsüz 
bağlama ve bağlama yerinden ayrılma; 

(f) Demir yerimin seçilmesi; sınırlı demir :yerii olan yerleirde bir veya iki demir 
ile demıirleme ve kulanılacak zincir kaloma milkıtarının saptanması ile ilgili faktörler; 

(g) Demir taraması; çaparızliı demirlerin Ikurtaırılması; 
(m) Hasarlı ve hasarsız geminin fcuiru havuza alınması; 

(i) Ağır hava koşullarında gemilerin idaresi ve kullanılması, tehlikede bulunan 
gemi veya uçağa yardım, yedeğe alma, kumanda altında bulunmayan bir geminin de
nizlere ikarşı idaresi yön'temıle'ri, düşmenin azaltılması ve yağ kullanma; 

(j) Kötü 'havada fillika veya can sallarının denize İndirilmesi manevrası için alı
nacak önlemler; 

(k) Can filikaları veya can 'sallarından (kazazedelerin gemiye alınması yöntem
leri; 

(1) Özellikle değişik su çıefcimi ve hızlarda durma masefeleri ve devir dairelerini 
dilkkate alarak başlıca gemi tiplerinin manevra ve makine karakfcerisitlıifclerini saptama 
yeteneği; 

(m) Kendi gemisinin baş veya (kıç dalgasının sebep olacağı hasardan 'kaçınmak 
için azaltılmış hız M e seyrin önemi; 

(n) Buzda ve'ya gemide 'buzlasına 'birikmesi durumlarında seyrederken alınacak 
pratik önlemliler; 

(o) Trafik ayırım düzeninin kuHanılmas'i ve böyle bir düzenin içinde manevra 
yapılması. 

8. Gemi dengesi (2), yapıs-ı ve yara savunma: 
(a) Gemi yapımının temel prensiplerimin, trim ve dengeyi etlkileyen faktörlerin 

ve teorilerin ve güvenli ıtrim ve' dengeyi Ikoırumialk için gerekli önleımilerin öğrenilmiş 
olması. 

(b) Bir bölmemin 'hasana uğraması ve bunun; sonucu olarak su ile dolması duru
munun geminin trim ve dengesi üzerine etkisinin ve buna karşı alınacak önlemlerin 
bilinmesi. 

(c) Tekne gerilmelerini kabul edilebilir sınırlar içinde tutmak maksadı ile uy-
galanan yükleme ve balastlaıma bilgisini de içererek, denge, ıtrim ve gerilim çizelgele
rinin, diyagramlarının ve gerilme hesaplama aletinin kullanılmasının gösterilmesi. 

(d) Bir geımıinin başlıca yapısal elemanları hakkında ve değişik parçaların doğru 
adlanma ait genel bilgi. 

(e) Gemi dengesi 'ile ilgili 1.MCO önerileri bilgisi. 

(2) Küçük gemilerde çalışan kaptan ve birinci zabitler bu gemilerin temel den
ge gereklerini tamamen bileceklerdir. 
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9. Gemi güç Hasisleri., 
(a) Gemi güç tesislerini çalıştırma prensipleri. 
(b) Gemilerin yardımcı makineleri. 
(c) Gemi makine mühendisliği terimleri genel bilgisi. 
10. Yük elleçleme ve israf; 
(a) Gemilerde yük donanımı dahil, yüklerin istifi ve güvenceye alınması. 
(b) Ağır yüklerin yükleme ve boşaltılmalarını özellikle dikkate lalarak, yükleme 

ve boşaltma işleri. 
(c) Yüklerin taşınması, ile 'ilgili uluslararası kurallar ve öneriler, özellikle Ulus

lararası Deniz Tehlikeli Yükler Kodu (IMDG). 
(d) Tehlikeli yüklerin taşınması; yükleme ve 'boşaltıma ılşteımleri esmasında alına

cak önllemler ve sefer sırasında tehlikeli yüklere gösterilecek özen. 
(e) Yürürlükteki ilgili tanker güvenlik rehberlerimin içerikleri ve uygulamaları hak

kında pratik 'bilgi. 
(f) Genellikle kullanılan tanlker ytiMi 'boru ve pompalama düzenleri hakkında 

pratik bilgi. 
'(g) Ham petrol, ara ürünleri, neft yağı gibi çok taşınan petrol 'yüklerinin özel

liklerini açıklamak için kullanılan terim ve tanımlar 
(h) Deniz kirliliği kuralları; safra, tank temizleme ve gazsızlaştırma (gazfri) iş-

temleri. 
(i) Üstüne yükleme usulleri. 
11. Yangın önleme ve yangınla mücadele cihazları: 
(a) Yangın talimlerinin düzenlenmesi, 
(b) Yangının sınıfları ve kimyası. 

(e) Yangınla ımücadele sistemleri. 
(d) Onaylanmış 'bir yangınla mücadele kursuna katılmış olmak. 
ı(e) Yangımla mücadele cihazları ile ilgili 'bilgiler. 
12. Acil durum yöntemleri : 
(a) Bir gemi kıyıya bilerek oturtulurken ailıniacak önlemler. 
(b) Karaya oturmaıdan önce ve oturduktan sonra yapılacak işler. 
(c) Oturmuş 'bir geminin yardım ile ve yardımsız yüzdürülmesi. 
(d) Bir çatışmadan sonra yapılacak 'işler. 
(e) Su giren yerlerin geçidi olarak kapatılması. 
(f) Acil durumlarda yolcular'in ve personelin korunması ve güvenliği için alına

cak önlemler. 
(g) Bir yangın veya patlamadan sonra hasarı sınırlamak ve gemiyi kurtarmak. 
(h) Gemiyi terk. 
(i) Acil durumda dümen tutma, dümen yedek donanımının donatılması ve kul

lanılması ve uygulanabilir olan yerlerde yedek dümen donatma yöntemleri. 
(j) Tehlikede veya hatan h'cr gemiden adam kurtarma. 
(k) Denize adam düştü yöntemleri. 
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13. Sağlık bilgisi : 
Aşağıdaki yayıniıarın içerdiklerinin kullanımı hakkında tam ıbir bilgi: 
(a) Gemler için Uluslararası Sağlık Rehberi veya eş değerde ulusal yayınlar; 
(b)' Uluslararası İşaret Kodunun sağlık bölümü; 
(c) Tehlikeli Yüklerle İlgili Kazalarda Kullanılacak ŞağUk İlik Yardımı Rehberi, 

14. Deniz hukuku: 
(a) Özelikle deniz çevresinin güvenliği ve korunması 'ile ilgili olarak, uluslar

arası anlaşmalar ve sözleşmelerin kaptana verdiği özel yükümlülük ve sorumluluklar 
bakımından uluslararası deniz hukuku bilgisi. Aşağıdaki konular özelikle dikkate alı-
nıacaktır. 

(i) Uluslararası sözleşmelere göre gemide 'bulunması gereken belgeler ve diğer 
evraklar, bunların nasi elde edilecekleri ve yasal geçerlilik süreleri; 

(M) Uluslararası Yükleme Sınırı Sözlteşmesi'nin ilgili gereklerine göre sorumluluk-
Uar; 

(iii) Uluslararası Denizde Caın Güvenliği SÖzleşmeslinlîn ilgili gereklerine gö
re sorumluluklar, 

(iv) Gemililerden yapılan; kirletmetılin lönlenmeslinje ait uluslararası sözleşmelere 
göre ısoramlululklar; 

(v) Deniz sağlık beyannamesi; Uluslararası Sağlık Kurallarının gerekleri; 
<vi) Uluslararası Denlizde Çatışmayı Önleme Kuralları Sözleşımesline göre ®o-

rumlülulklıar; 
(vii) Geminin, yolcuların, ıpersoınelinı ve yükün güvenliği ile ilgili diğer uluslar

arası anlaşmalara göre sorumluluklar. 
(b) Ulusal deniz ıhukuku bilgiıslinlın kapsamı tdarenlitn isteğine bırakılmış loSlmakla 

beraber uluslararası anlaşmaların ve sözleşmelerin uygulanıması ile lilıgiili ulusal dü
zenlemeleri de içerecektir. 

ii'5. (Personel yönetimi ve eğtimi sorumlulukları 
Gemilerde personel yönetlimii, organizasyonu ve eğitimi bilgisi). 

16. Muhabere 
(a) 'Mors ıışığı ile mesaj gönderme ve alma ve Uluslararası İşaret Kodunu kul

lanma yeteneği; 'İdare dalba lalt düzeydeki! beliğe kademelerinde adayları 'bu konu
larda sınav yapmış ise, kaptan belgesi içlin bu konularda tekrar sınıav yapıp yapma
makta serbesttir. 

/(ıb) Telsiz telefon muhaberesinde kullanılan yöntemlere ait bilgi ve özellikle 
tehlike. ivedilik, güvenlik ve seyrüsefer mesajları bakımından telsiz telefonları kul
lanma yeteneği. 

• (c) Telsiz Kuralİaırında belrlendiğıji şekilde' telsiz telgraif acjıil durum tehlike 
işaretlerine ait yöntemler bilgisi. 

17. Can kurtarma 
Can kurtarma cihazları kuraları (Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleş

mesi), gemlîyi terk talimleri organizasyonu, ca)m filikaları, canı sajllao ve diğer can 
kurtarma cihazlarıma ait tam bir bilgi. 
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•18. Arama ve kurtarana 
IMCO Ticaret Gemilisi Arama: ve Kurtarma El Kûtalbı (MERSAR) hakkında 
tam billlgi. 

19. Yeteneğin gösıterilmesd lyönıtemleri. 
(a) Seyir 
Selks'tanıt, pelorus, semit aynası kuiManjlmasıinıittıı ve mevki koyma, rota ve kerte

riz çizme yeteneğinin glöıstertillmesıi. 
(b) Uluslararası Denüzdie Çatışmayı Önleme Kuırallan 

(i) Gereken işaret veya ışıkları gösteren küçük modellerin veya seyir feneri 
simülatörünıün kullanılması; 

•(:§) manevra levhası veya radar silmülatörü. 
(c) Radar 

(i) radar simülatörü; veya 
ı(ii) manevra levhaları!, 

(d) Yangmk mücadele 
Onaylı bir yangınla mücadele kursunla katilmiş oillmak. 

(e) Muhabere 
Uygulamalı görünür ve sesli muhabere sınavı 

(f) Can kurtarlma 
Can filikalarının ve diğer can kurtarma cihazlarının denize dndiriillmesi ve kul

lanılması, can yeleklerinin giyilmesi. 

Kural H/3 

200 Gros Tonilatodan Küçük Gemilerin Seyir Vardiyasından sorumlu Zabitlerinin 
ve Kaptanlarının Belgelendiriimeleri için Zorunlu En Az Gerekler 

1. Yakın-kıyısal seferlerde kullanılmayan gemiler 
(a) Yakın-kıyısal seferlerde kullanılmayan 200 gros tonilatodan daha küçük açık 

deniz gemisinde hizmet gören her kaptan 20>0 ille 1 600 gros tonilato arasındaki gemi
lerde kaptanlık için idare tarafından! tanınan belgeyi taşıyacaktur. 

(b) Yakın-kıyısal seferlere bağlı olmayan 200 gros tonilatodan küçük açık deniz 
gemüısinde hizmet gören seyir vardiyasından sorumlu her zabit 200 ve daha büyük 
gros tonilatodaki gemiler için gereken belgeyi taşıyacaktır. 

2. Yakın kıyısal seferlerde kullanılan gemiler. 
(a) Kaptan 
(i) Yakın-kıyısal seferlerde kullanılan 200 gros tonilatodan küçük gemilerde 

hizmet gören her kaptan gereken bir belgeyi taşıyacaktır. *• 
(ii) Belge alacak her aday : 

0 ) 20 yaşından küçük olmayacaktır; 
(2) seyir vardiyasından sorumlu zabit olarak 12 aydan az olmayan bir süre 

onaylı açık deniz hizmeti görmüş olacaktır; 
(3) çalışacağı gemilerdeki görevlerine uygun ve bu Kuralın Eklentisindeki 

konuları içeren gerekli bilgiye sahip olduğunu idareye kanıtlayacaktır. 
(b) Seyir vardiyasından sonımlkı zabit 
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(i) Yakın-kıyısal .seferlerde kullanüliam 200 gras tonilatodan küçük açıik deniz ge
misinde seyir vardiyasından sorumlu her zabit gereken belgeyi taşıyacaktır. 

'(.ii) Belge a'lacak her aday : 
(1) 18 yaşından küçük olmayacaktır; 
(2) sağlık durumu, özeiüküe göz ve kujalk sağlığı bakımımdan tdare'min ko

şullarını karşılayacaktır; 
(3) aşağıdakileri yapmış olduğuna İdareyi inandıracaktır : 

— İdarenin istediği şekilde yeterli süreli uygun bir açık deniz hizmetini 
içeren özel bir eğitimi başarı ile bitirmiş olacaktır; veya 

— güverte bölümünde üç yıldan az olmayan bir süre onaylı açık deniz 
hizmetini tamamlamış olacaktır; 

'(4) çalışacağı gemilerdeki görevlerine uygun ve Eklentideki konuları içeren 
gerekli bilgiye sahip olduğunu İdareye kanıtlayacaktır. 

3. Eğitim. 
Gerekli bilgi ve ıpratiik deneyimin kazanılması için eğitim, Kural 11/1 «Seyir Var

diyasında Uyulması Gereken Temel Prensipler»e ve uluslararası kurallara ve önerile
re göre yapılacaktır. 

4. İstisnalar 
İdare, eğer geminin büyüklüğü ve seferin koşulları için, bu Kuralın ve Eklenti -

sindeki gereklerimin tam olarak yerine getirilmesinin makuU ve uygulanabilir nitelikte 
olmadığını kabul ederse, aynı sularda seyredecek bütün gemilerin güvenliğini hatırdan 
çıkarmaksiızun, böylle bir gemideki veya ayni! sınıf gemıilerddki Ikaptam ve seyir vardi
yasından sorumlu zabit için bazı gerekleri yeteri kadar eksiltebilir. 

KURAL 11/3'e EKLENTİ 

200 gros tonilatodan küçük gemilerin kaptanlarınnn ve seyiır vardiyasından sorum
lu zabitlerimin beîgeiendidllıme&i için gerekli len az bilgi 

1. (a) Aşağıdaki bilgiler : 
(i) kılavuz seyri, yeter düzeyde göksel seyir; 
(ii) Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kurallar; 
(iii) Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Eşya Kodu (IMDG); 
(iv) manyetik pusula; 
(v) telsiz telefon ve görünür işaret muhaberesi; 
(vi) yangın önleme ve yangınla mücadele; 

(vü) can kurtarma; 
t (viii) acil durum yöntemleri; 

(ix) gemi manevrası; 
(x) gemi dengesi; 

(xi) meteoroloji; 
(xii) küçük gemi güç tesisleri; 
(xiii) ilk yardım; 
(xiv) arama ve kurtarma; 
(xv) deniz çevresinin kirlenmesinin önlenmesi. 
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(b) Alt-paragraf (a) daki gereklere ilave olarak, ilgili gemilerde bulunan bü
tün seyir yardımcılarının ve cihazlarının güvenli bir sekilide çalıştırılması: için yeterli 
bilgi. 

(c) (a) ve (b) alt paragraflarımda 'belirtilen konularda gereiklıi görülecek bilgi dü
zeyi vardiye zabitinin görevlerimi güvenle yürütebilmesi, için yeterli olacaktır. 

2. 200 gros tonilatodan küçük açık deniz germilerinde hizmet gören her kaptan, 
yukarıdaki 1 No.'lu paragraftaki gereklerin dışımda, kaptan, olarak her görevi yerine 
getirecek bilgiye haiz olduğu hususunda idareyi ikna edecektir. 

Kural H/4 

200 Gros Tonilato veya Daha Büyük Gemlerde Seyir Vardiyasından Sorumlu 
Zabitlerim 'Belgelendirilmesi için Zorunlu En Az Gerekler 

1. 200 Gros Tonilato veya daha büyük bir açık deniz gemisinde hizmet gören 
seyir vardiyasından sorumlu her zabit gereken bir belgeyi taşıyacaktır. 

2. Belge alacak her aday : 
(a) 18 yaşından küçük olmayacaktır; 
(b) Sağlık durumu, özellikle göz ve kulak sağlığı bakımından İdarenin koşuları uy

gun olacaktır. 
(c) yetkili bir zabitin gözetimi altında en az altı ay süreli köprü üstü vardiya gö

revlerini içerecek şekilde üç yıldan az olmamak üzere güverte bölümünde 
onaylı,açık deniz hizmeti görmüş olacaktır; ancak, idare bu onaylı açık de
miz hizmetinin iki yılından fazla olmayan bir kısmımın indirilmesine, yerine 
özeli bir eğitim süresinin konulması koşulu ile müsaade edebilir, tdlare böyle 
bir eğitimin, en az yerini aldığı açık deniz hizmeti süresine eş bir değerde ol
duğuna inanmalıdır; 

(d) görevleri içim gerekli teorik ve pratik bilgiye sahip olduğunu uygun bir sınav 
vererek İdareye kanıtlayacaktır. 

3. Kısıtsız görev için belge 
Çalışma alanı bakımımdan kısıtsız görev belgesi verilmesi için, yapılacak sınav bu 

Kuralın Eklentisinde gösterilen konularda adayın teorik ve pratik bilgisinin yeterliğini 
ö İçecekti r. 

4. Kısıtlı belgeler 
Yakiın-kıyısal seferlerde, görev içim kısıtlı belgelerin verilmesinde İdare, aynı su

larda seyredebilecek bütün gemilerin güvenliği üzerindeki etkiyi hatırda tutarak, aşa
ğıdaki konuları Eklentide gösterilerilerden çıkarabilir : 

:(a) göksel seyir; 
(b) elektronik mevki koyma sistemleri ve böyle sistemlerim bulunmadığı sularda 

seyir; 

5. 'Bilgi düzeyi 
(a) Eklentide gösterilen konularda gereken bilgi düzeyi vardiya zabitimin vardiya 

görevlerini güvenle yapabilmesine yeterli olacaktır. Uygun bilgi düzeyi saptanırken, 
İdare Eklentide her konu için belirtilen hususları dikkate alliacaktır. 
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(b) ıGenelklıi teorik bilgi ve pnatilk deneyiirnim ıkazanıliması için eğitim, Kural H/l 
«Seyir Vardiyasında Uyulması Genelken Temel Prensipler» ve lilgilıi uluslararası kural
lar ve önerilere göre yapılacaktır. 

KURAL II/4'e EKLENTİ 

200 gros tonilato veya daha büyük gemilerde seyir vardiyasından sorumlu 
zabitlerin belgelendirilmesi için gereken en az bilgi 

1. Göksel seyir 
Geminin mevkiini ve pusula hatalarını bulmak için gök cisimlerini kullanma ye

teneği. 

2. Yersel seyir ve kılavuz seyri 
(a) Aşağıdakileri kullanarak gemimin mevkiini bulma yeteneği : 
(i) kara işaretleri; 
(li) fenerler, bikınlar ve şamandıraları içeren seyir yardımcıları; 

(iil) rüzgârları, gel-giti, akıntıları, dakikadaki pervane devir sayısına ve parake
teye göre saptanan hızı dikkate alarak parakete seyri. 

(b) Seyir haritalarının ve seyir kılavuzlianı, gel-git çizelgeleri, denizcilere ilanlar, 
radyo seyrisefer uyarlıları ve gemi rotalama bilgilıeni gibi yayımtaıım kullanılması hak
kında tam bilgi ve yetenek. 

3. Radar seyri 
Aşağıdakileri de içermek üzere radara ait temel bilgi, radarın kullanılması ve ça

lış tnrıilmıası yeteneği ve radar ikülilaniaralk elde edilen bilgiledin değerlendirilrnesıi ve 
analizi yeteneği : 

(a) performansı ve doğruluk derecesini etkileyen faktörler; 
(b) görüntüleri meydana getirme ve devam ettirme; 
(e) bilgilerin yanlış gösterıildiğinim, yanlış ekoların, demiz eıkolarımı v.s.'mkı anla

şılması; 
(d) mesafe ve kerteriz; 
(e) Kritik ekoların tanınması; 
(f) diğer gemilerin rota ve hızları; 

(g) aykırı geçen, pruva pruvaya gelen veya yetişen gemilerin en yakın yaklaşma 
mesafesi ve zamanı; 

(h) diğer gemilerin rota ve hız değiştirmelerinin saptanması; 
(i) kendi gemimizin rotasının veya hızının veya her ikisinin değişmesinin etkisi; 
(j) Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kurallarınım uygulanması. 

4. Vardiya 
'(a) Güvenli seyir ile ilgili Ekleri de dahil Uluslararası Denizde Çatışmayı Önle

me Kuralılarının içeriğinim, uygulanmasının ve amacınım tam oliaralk bilindiğinim gös
terilmesi. 

(b) Kural 11/1 «Seyir Vardiyasında Uyulması Gereken Temeli Prensipler»in içe
riğinin bilindiğinin gösterilmesi. 
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5. Elektrondk mevki bulma ve seyir sistemleri 
İdarenin koşullarını karşılayacak şekilde elektronik seyir cihazlarının küll>anılma-

sı ıiile gemi mevkiinin bulunması yeteneği. 
6. Telsiz kerteriz cihazları ve ekolu iskandiller 
Cihazların çalıştırılması ve bilgilerin doğru olanak kufenıllması yeteneği. 
7. Mıeteoroloji 
Gemi meteoroloji aletleri ve kuşanılmaları bilgisi. Değişik hava-sistemlerinin özel

likleri, rapor yöntemleri ve ıkayıt sistemleri 'bilgisi ve elde edilen meteoroloji bilgilerimi 
uygulama yeteneği. 

8. Pusulalar - manyetik ve cayro 
Hataları ve düzeltmeleri de içeren manyetik ve cayro pusulaların prensipleri bil

gisi. Cayro pusulalar ile ilgili olarak, ana cayro kuımıandası altındaki sistemlerim öğre
nilmiş olması ve başlıca cayro pusula tiplerinin çalıştırılması ve bakımı bilgisi. 

9. Otomatik dümenci (Oto-pilot) 
Otomatik dümenci sistemleri ve yöntemleri bilgisi. 
10. Telsiz telefon ve görünür işaret muhaberesi 
(a) Mors ışığı ile mesajların gönderilmesi ve alınması yeteneği, 
(b) Uluslararası İşaret Kodunu kullanma yeteneği, 
(c) Özellikle tehlike, ivedilik, güvenlik ve seyrisefer mesajları bakımından, tel

siz telefon muhaberesinde kullanılan yöntemler bilgisi ve telsiz telefonu kul-
llanma yeteneği. 

11. Yangın önleme ve yangınla mücadele cihazları 
(a) Yangın talimleri düzenleme yeteneği. 
(b) Yangın sınıfları ve kimyası bilgisi. 
(c) Yangınla mücadele sistemleri bilgisi. 
(d) Onaylı bir yangınla mücadele kursu görmüş olmak. 
12. Can kurtarma 
Gemiyi terk talimleri organize etme yeteneği ve donanımları ile beraber can fili

kalarımı, oan sallarımı, yüzer aletleri ve benzerî can kurtarma cihazlıanmıı, taşınabilir 
telsiz cihazını ve acil durum mevki gösteren radyo bikini (EPIRB) çalıştırma bilgisi. 
Denizde sağ kalabilme teknikleri bilgisi. 

13. Acil durum yöntemleri 
ILO/IMCO'nun en son tarihli «Rehber Doküman» yayının ilgili Eklentisinde lis

te ıhıalimde verilen konularım bilinmesi. 

14. Gemi [manevrası ve kullanılması 
Aşağıdaki bilgiler : 
(a) değişik detveytlerim, su çekimimin, tritoıim, hızın ve omurga altı açuklığınnm 

devir daireleri ve durma mesafeleri üzerindeki etkisi; 
i(b) gemi kullanmada rüzgâr ve akıntının etkileri; 
)(c) denize adam düştüğünde kurtarma manevraları; 
(d) çökme, sığ su ve benzerî etkiler; 
(e) demirleme ve bağ!amiıamım doğru yömteimlleri. 
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15. Gemi dengesi 
(a) Denge, trüm ve gerilme çizelgelerini, diyagramlarımı! ve gerilmeyi hesaplama 

aletimi kullanma bilgisi ve uygulamaları. 
(b) Dokunulmamış yüzerliğin kısmen kaybedilmesi halinde alınacak temel önem

lerin öğrenilmiş olması. 

16. İngilizce dili 
Zabitin, haritaları ve diğer denizcilik yayınlarını kullanmasını, meteoroloji bilgi

lerini ve geminin güvendiği ve harekâtı ille liılgii ımiesaj'arı anlamasını, dliğer gemilerle 
ve kıyı istasyonları ile muhaberesinde maksadını açıkça anlıatmasını sağlayacak yeterli 
İngilizce dili bilgisi, IMOO Standard Deniz Seyir Sözlüğünü ahlama ve kullanma ye
teneği. 

17. Gemi yapısı 
Bir geminin başlıca yapısal bölümleri ve değişik parçalarının doğru isimleri hak

kında genel bilgi. 

18. Yük elieçleme ve istif 
Yüklerin güvenli elleçlenmesiyle, istif bilgisi ve bu faktörlerin geminin güvenliği 

üzerindeki etkisi. 

19. Sağlık 
Sağlık rehberlerimin ve telsiz ile verilen tavsiyelerin pratik uygulaması, gemide ol

ması muhtemel kaza veya hastalık durumunda bu bilgilere dayanarak etkili önlem al
ma yeteneği. 

20. Arama ve kurtarma 
IMCO Ticaret Gemisi Arama ve Kurtarma El Kitabı (MERSAR) bilgisi. 
21. Deniz çevresinin kirlenmesinin önlenmesi 
Deniz çevresinin kirlenmesinin önlenmesi için alınacak önlemler bilgisi. 

Kural H/5 

'Kaptanlar ve Güverte Zabitleri İçin Yetenek Devamlılığı ve Biligi Yenilenmesini 
Sağlamak Üzene Zorunlu En Az Gerekler 

1. Denizde çalışmakta olan veya karada 'bir süre ıkalldıktan sonra tekrar denize 
çıkmak niyetinde olan belge sahibi her kaptan ve her güverte zabitinden, açık deniz 
hizmeti için yeterliklerimin devamımı sağlamak üzere beş yılı geçmeyen düzgün aralık
larla aşağıdaki hususlarda İdareyi ikna etmeleri istenecektir : 

(a) sağlık durumu, özellikle göz ve kulak sağlığı bakımından; ve 
'(b) meslekte yeterlik : 

(i) son beş yııl içinde en az bir yıl süre ile kaptan veya güverte zabiti olarak 
onaylı açık deniz hizmeti yapmış olacaktır; veya 

(ii) elindeki belge derecesine uygun görevlerle ilişkili olarak yapmış olduğu ça
lışmaların en az paragraf l!(b) (i) de istenilen açık deniz hizmetine eşdeğer 
olduğu kabul edilmiş olacaktır; veya 

(iii) aşağıdakilerden birini yapacaktır : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 158) 



— 41 — 

— onaylı bir sınav geçirmek; veya 
— onaylı bir kursu veya kursları başarı ile tamamlamak; veya 
— belgesi ile hak kazandığı rütbeyi almadan önceki üç aydan az olmayan bir sü

re için güverte zabiti olarak onayiluı açılk deniz hizmetini daha üst derecede bir 
yetenek ile tamamlamış olmak. 

2. İdare, ilgililerle görüştükten sonra, denizde hizmette bulunan kaptanlar ve 
güverte zabitleri için, özellikle açık deniz hizmetime tekrar çıkanlar içim, hangisi gere
kirse gönüllü veya zorunlu olarak, tazeleme ve yenileme kursları açacak veya açılmasını 
destekleyecektir. İdare, ilgili bütün kişilerin deneyim ve görevlerine uygun olanalk bu 
kurslara katılabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlayacaktır. Bu gibi 
kurslar İdare tarafın dan onaylanacak ve denizde can güvenliği ve deniz çevresinin ko
runması ile ilgili olarak denizcilik teknolojisinde meydana gelen, uluslararası kurallar
da ve önerilerde yapılan değişiklikleri içerecektir. 

3. Her kaptan ve güverte zabiti, özel eğitimi gerekleri uluslararası olarak kabul 
edilmiş olan gemilerde açık deniz hizmetine devam1 edebilmek için, ilgili onaylı eğitimi 
başarı ile tamamlayacaktır. 

4. İdare, denizde can güvenliği ve deniz çevresimin korunması ile i'lgiıii uluslara
rası kurallardaki son değişikliklerin kendi yasama yetkisi altındaki gemilere verilmesini 
sağlayacaktır. 

Kural H/6 
Bir Seyir Vardiyasına Dahil Olan 

Tayfalar için Zorunlu En Az Gerekler 

1. 200 gros tonilato veya daha 'büyük bir ıaçık deniz gemisinde bir seyir vardiya
sına dahil olan bir tayfa için en az gerekler paragraf 2'de verilmiştir. Bu gerekler usta 
gemicinin (x) belgelendirilmesi için değildir, 'bir sınıra kadar küçük gemiler dışımda, 
bir seyir vardiyasının tek tayfası olmak zorundaki bir tayfaya ait en az gerekler de 
değildir. İdareler bir seyir vardiyasının tek tayfası olacak bir tayfa için ilâve eğitim ve 
yetenekler isteyebilir. 

2. 200 gros tonilato veya daha büyük bir geminin bir seyir vardiyasına dahil olan 
her tayfa* : 

(a) 16 yaından küçük olmayacaktır; 
(b) sağlık bakımından, özellikle göz ve kulak sağlığı bakımından İdarenin koşul

larını karşılayacaktır; 
(c) aşağıdaki özelliklere sahip olduğuna İdareyi inandıracaktır : 

(i) özellikle seyir vardiya görevleri ile yakın ilişkili olarak en az altı ay deniz 
deneyimi içeren onaylı açık deniz hizmetini .tarnıamliamış olmak; veya 

(ii) iki aydan az ollımamak üzere İdare tarafından istenen uygun süreli bir açık 
deniz hizmetini içeren özel bir eğitimi, deniz öncesinde veya gemide başarı 
ile geçirmiş olmak; 

(x) İLO'nun usta Gemicilerin Belgelendirilmesi 1946 Sözleşmesi veya daha son
raki aynı konulu sözleşmeler hatırlatılır. 
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(d) aşağıdaki deneyime sahip veya eğitimden geçmiş olacaklardır : 
(i) yangınla mücadele, ilk yardım, kişisel sağ kalabilme teknikleri, sağlık teh

likeleri ve kişisel güvenildik temel prensipleri; 
(;iij görevine ilişkim konularda emideri anlama ve vardiya zabitine kendisimi 

anlatabilme yeteneği; 
(iii) dümen emirlerine uyma ve dümen tutma yeteneği, bu görevlerin yerine ge

tirilmesi için manyetik ve cayro pusulaları hakkında yeterli bilgi; 
(iv) görme ve işitme ile iyi bir gözcülük yapma ve bir ses işaretinin, fenerin 

veya diğer maddelerin derece veya kerte olarak yaklaşık kerterizini rapor 
etme yeteneği; 

(v) otomatik dümenciden el ile dümen tutmaya ve tersine geçişleri bilmek; 
(vi) gereken dahilî muhabere ve alarm sistemlerini kullanma bilgisi; 
(vii) piroteknik tehlike işaretleri bilgisi; 
(viü) kendine ait acil durum görevleri bilgisi; 
!(ix) görevinin gerektirdiği gemi terimleri ve tanımları bilgisi. 

3. 'Paragraf 2 (c) ve (d) de istenen deneyim, hizmet veya eğitim, seyir vardiyası 
ite yakam ilişlkiıli görevlerin yerlime getirillıme&i sırasında ve lamcaık bu gibi görevlerim sa
dece kaptanın veya seyir vardiyasından sorumlu zabitin veya uzman bir tayfanın doğ
rudan gözetimi altımda uygulanması koşulu lilie kazandrılabilir. 

4. idare, bir seyir vardiyasımım parçasını oluşturan bir tayfa olarak hizmet gör
mek üzere, bu Kural uyarınca, deneyim ve eğitim kazanmış her gemi adamına bir yet
ki belgesinin venilimesimi veya omum varolan belgesimim gereğince omaylianmasımı sağla-
yacaktür. 

5. Bir gemi adamı, İdare için SözJleşmendn yürürlüğe girmesinden önceki som 'beş 
yıl içinde bir yıldan az olmayan bir süre için güverte bölümünde gerekli düzeyde hiz
met görmüş ise, İdare tarafımdan omum 'bu Kurallım gereklerini Ikıaırşı'larnış olduğu ka
bul edilebilir. 

Kural H/7 
Liman Vardiyasında Uyulması Gereken Temel Prensipler 

î . Normal koşullar altımda limanda güvenli olarak demirlli veya güvenli oîarıafc 
bağlı her gemide, kaptan güvenlik maksadı ite devam ettirilecek uygun ve etkili bir 
vardiya düzeni kuracaktır. 

2. Vardiya'Ları düzenılerken, 1978, Gemi Adamlarıımım Eğitimi ve Belgelendirillme-
ıleri Hakkında Uluslararası Konferans'da kabul edilen «Limanda Vardiyadan Sorumlu 
Güverte Zabitleri için 'Prensipler ve Çalışma Tailiiımatı Önerisi» ve «Limanda Makime 
Vardiyasından Sorumlu Mühendis Zabitler için, Prensipler ve Çalışma Talimatı Öne
risi» dikkate alınacaktır. 
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Kural n/8 

Tehlliikelıi Yük Taşıyan Gemilerde Liman 
Vardiyası için Zorunlu En Az Gerekler 

1. Tehlikeli dökme yük taşıyan her gemimin kaptanı, -taşımanı yük, patlayıcı, 
parlayıcı, zehirli, sağlığa zararlı veya çevreyi kirleten ise veya böyle olabilecek ise-, ge
mi ılimanda güvenli oilarak bağlamış veya güventli dlarak demirlemiş olsa da, tam ye
tenekli bir zabit veya zabitleri, gerektiğinde tayfaları gemide her an hazır bulundura
rak güverte güvenlik nöbeti ve makine güvenlik nöbeti tutulmasını sağlayacaktır. 

2. Dökme olmayan tehlikeli yük taşıyan her geminin kaptanı, -taşınan yük, pat
layıcı, paıilayıcı, zehirli, sağlığa zararlı veya çevreyi kirleten ise veya olabilecek ise-, 
güvenlik vardiyalarını düzenlerken, tehlikeli yükün yapısını, miktarını, ambalajını, is
tifini ve gemide, denizde ve ıkıyıida bülonabffieeek özel durumları tamamen dikkate ala
caktır. 

3. Vardiyaları düzenlenirken 1978, Gemi Adamlarının Eğitimi ve Bdgelendiırıii-
meleri Hakkında Uluslararası Konferans'da kabul edilen «Limanda Vardiya'dan So
rumlu Güverte Zabitleri için Prensipler ve Çalışma Talimatı Önerisi» ve «Limanda 
Makime Vardiyasından Sorumlu Mühendis Zabitleri için Prensipler ve Çalışma Tali
matı Önerisi» tamamen dikkate alınacaktır. 

BÖLÜM III 
MAKİNE BÖLÜMÜ 

Kural III/I 

Makine Vardiyası Tutulurken Uyudmalsı Gereken 
Temel Prensipler 

1. Taraflar her zaman güvenli bir makine vardiyası tutulmalsını sağlamak için uyul
ması gereken aşağıdaki ilkelere gemi sahiplerinin, gemi işletmecilerinin kaptanların, baş
mühendislerin ve/veya personelinin dikkatini çekecektir. 

2. Bu Kuralıda kullanılan «vardiya» sözcüğü, ya vardiyayı teşkil eden «personel 
v grubunu» yahut fiziksel olarak makine dairesinde bulunması gerekebilen veya gerekme-
yelbilen mühendis zalbitin «sıorumluluk süresini» ifade eder. 

3. Aşağıdakileri içeren, fakat aşağıdaJkilerle (sınırlı olmayan temel ilkeler bütün ge
milerde dikkate alınacaktır. 

4. Genel 
(a) Her geminin baş mühendisi güvenli bir vardiyanın temini için gerekli düzen

lemeleri sağlamak üzere kaptana danışarak tedbirler almak zorundadır. Uygun maki
ne müıettelbaltının dahi! olduğu vardiyayı teşkil ederken aşağıdaki hususları düklkalte ala
caktır 

(i) Geminin tipli; 
(ii) 'Makinenin tipi ve durumu; 

(iii) Hava, buz, kirli su, sığ su, acil durumlar, hasar yahut kirliliğin azaltıl
ması gibi durumların etkilediği özel çalışma yöntemleri; 
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(iv) 'Vardiya yeterJjikleri ve deneyimi; 
(v) Can, gemi, yük ve liman güvenliği ve çevrenin korunırnaisı; 

ı(Vi) 'Uluslararası, ulusal ve yerel kurallara uyulması; 
(vii) Geminin normal çalışmasının devam eltltirilmesi. 

(b) IDaış mühendisin yönetimi altındla, vardiya sorumlusu olan mühendis zabit tüın 
malzeme ve donanımın denetiminden çalıştırılmasından ve tesit edirnesinden sorumlu 
olacaktır. Vardiya sorumlusu mühendis zabit baş mühendisi temsil eder ve onun sorum
luluğu, geminin güvenliğini elkileyien maikinenin güvenli, verimli ve bakımlı çalışmasını 
sağlamak ve onu sürdürmektir. 

(c) !Baş mühendis, kaptanla görüşerek çıkılacak sefere ait yakıt, su, yağlama yağı, 
kimyasal maddeler, müstehlik ve diğer yeidelk parçalar, afetler, ikmal maddeleri gibi 
ihtiyaçları ve diğer gereksinimleri önceden saptayacaktır. 

5. İşletme (Operasyon) 
a) Vardiya sorumlusu mühenidis zabit, kurulmuş olan vardiya düzenlenmesini 

sağlayacaiktır. Onun genel yönetimi altında makine tayfası, eğer vardiyaya dahilse ana 
makine ve yardımcı donanımın güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasına yardım ede
cektir. 

('b) Makine vardiyasının başlanıgıcınlda tüm makinelerin çalışma parametreleri ve 
durumu tahkik edilecektir. Düzgün çalışmayan, arıza yapması tahmin edilen veya özel 
batkım gerektiren herhangi bir makine alınmış olan önfemlerle beraber not edilmelidir. 
Eğer gerekli ise daha ileri önlemler için plan yapılmalıdır. 

(e) ıVarldiyaldan sorumlu mühendis zabit, ana malkine ve yardımcı sistemlerin sü
rekli gözetim altırida tutulmasını, malkine ve dümen dairelerinin uygun zaman aralık
larında kontrol edilmesini ve düzgün çalışmayan makineler için uygun tedbirler alın
masını sağlayacaktır. 

(d) 'Makine daireleri personelli olduğu zaimıan, vardiya siorumlulsu olan mühendis 
zabit, ana makine ve donanımın devir sayısı ve çalışma yönünün 'değişimi için gerekli 
çalıştırmaya her an cevap verebilecek şekilde hazır clmahdır. Malkine dairesi peryiodik 
olarak personelsiz durumda olduğu zaman vardiyada görevlendirilmiş mühendis zabit 
makine blöllümlerine bakmak için çağrılmak üzere hazır bulunacaktır. 

(e) Köprü üstü emirleri derhal yerine getirilecektir. Ana maikinenin devir sayısı 
ve yönünün değişimi kaydedilmelidir, ancak bunun pratik olmadığı boyut ve özellik
teki gemileri idare tespit edecektir. Vardiya sorumlusu olan mühendis zabit, ana ma
kine kontrol ünitelerinin elle çalıştırılması gerektiği zaman, hazır ol ve manevra durum
larında devamlı olarak adam bulunmasını sağlayacaktır. 

i(f) Vardiyadan sorumlu mühendis zabit, ana-ve yardımcı makine ve sistemlerin
deki kontrol işini engelleyecek başka görevler alamaz ve kendisi görevini başkasına tes
lim edinceye kadar ana ve onun yardımcı donanımının sürekli gözetim altında tutulma
sından sorumlu olacaktır. 

(g) Mekanik, elektrikli, hidrolik ve pnömatik sistemler dahil bütün makineler, on
ların kontrol cihazları ve ilgili güvenlik teçhizatı, tüm yaşalma yerlerinin servis sistem
leri ve mağzada kayıtlı yedek parça ve aletlerin bakım tutumlarına azamî dikkat gös
terecektir. 
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(h) Vardiya sorumlusu elan mühendis zaibiit tarafından vardiyada yapılacak tüm 
bakım - tutum, hasar kontrol, veya onarım çalışmaları hakkında baş mühendis tarafın
dan kendisine bilgi verilmelidir. Vardiya sorumlusu olan mühendis zalbit, kendi sorum
luluğu altında tüm mainelerin ayrılmasından, iştirak ettirilmesinden, ayarlarından, ya
pılan işlerden ve bunların kayınlarından sorumlu olacaktır. 

(i) Vardiyadan scrumlıu mühendis zaibit, görevden ayrılmadan önce ana ve yar
dımcı makinelerle ilgili tüm olayların düzgün biçlimde kayıt edildiğine emin olacaktır. 

(j) Gemi ve onun personelinin (güvenliğini tehlikeden korumak üzere vardiyadan 
sorumlu mühendis zabit, yangın çıktığında, maıkine dairesinde geminin 'hızını azaltacak 
herhangi 'bir olay başlangıcında, meydana gelebilecek dümen arızası, gemi ana makine
sinin stop etmesi veya elektrik enerjisi üretimindeki değişiklik veya (güvenliği tehdit eden 
benzer konularda derhal köprü üstünü haberdar edecektir. Muhtemel bir deniz kazasını 
önlemek üzere azamî zaman kazandırılabilmesi için, köprü üstüne mümkün olduğu ka
dar çabuk uyarı yapılmalıdır. 

(k) Makine dairesi hazım! durumda tutulduğu zaman, vardiyadan sorumlu mü
hendis zabit manevra sırasında kullanılabilecek tüm makine ve donanımların derhal 
devreye girecek biçimde hazır olduğundan ve dümen donanımı ve diğer ihtiyaçlar 
için uygum yedek güç bulunduğundan emin olmalıdır. 

6. Vardiya Gerekleri! 
(a) Vardiyanın her mensubu vardiyada kendisine taıhsiıs edilmiş görevi iyi bilme

lidir. Buna ek olarak, gemi hakkında aşağıdaki bilgilere de sahip olmalıdır: 
(i) Dahilî halberleşime 'sistemlerinin kullanılmasına ilişkin bilgi; 

(ti) Makine dairesinden kaçış yolları hakkımda bilgi; 
(iii) Makine dairesi alarm sistemleri hakkında Ibiîgi, C 0 2 alarmına özellikle 

değinerek değişik alarmları ayırabilme yeteneği; 

(b) Seyir sırasında vardiyayı teşkil eden personel geminin operasyonunu etkile
yen tüm makinelerin hem otomatik kontrollü hem elle kontrollü olarak güvenli bir bi
çimde her zaman işletilmesini sağlayacak yeterlikte olacaktır. Bunu 'başarabilmek iç'in 
aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması gerekir : 

(i) Geminin güvenci işletilmesini etkileyen tüm makinelerin her zaman ye
terli gözetimi; 

(ii) Otomatik olarak kontrol edilen ana 'makine ve dümen donanımı ve bun
ların kontrolları, kontrol yerlerinin durum ve güvenirliği ve arıza veya 
acil durumlarda elle çalıştırma yöntemleri; 

(\ı'ü) Sabit yangın ihbar, yangın söndürme veya yangını kontrol altında tut
ma cihazlarının yerleri ve çalıştırılmaları; 

(iv) Geminin güvenli seyir, demirleme veya yanaşma rnanövralarını etkileyen 
yardımcı, hazırol ive acil 'durum donanımlarının kullanılması ve çalışma 
durumları; 

(v) Geminin her çeşit işletilmesi esnasında makine tesislerinin verimli çalış
masından emin olmak maksadı ile durumlarının korunması için gerekli 
işler ve yöntemleri; 
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(vi) özel işletme durumları sonucu olarak vardiyada meydana gelebilecek di
ğer istekler. 

(e) iAlçık 'demir yerlerinde (baş mülhendits seyir vardiyası tultudbp tutulmayacağı ko
nusunda kaftana danışmalıdır. 

7. Göreve Uygunluk 
Vardiya sistemi, yorgunluk nedeniyle vardiya verimini düşürmeyecek nitelikte ol

malıdır. Görevler baş mühendis tarafından o şekilde orgaınıize edilmelidir ki, seferin baş
langıcındaki ilk vardiya ve onu Meyen vardiyalar 'yeterince dinlendirilsin ve her bakım
dan hazır olsunlar. 

8. Deniz Çevresinin Korunması 
Tüm mühendis zabitler «vıe makine tayfası işleten© veya kaza sonucu oluşan ve ciddî 

sonuçları olan deniz kirienmeslin© karşı son derece dikkatli olacak ve kirlenmeye karşı 
Özellikle ilgili uluslararası ve liman kürailları çerçevesinde tüm önlemleri alacaktır. 

Kural ni/2 

Ana Makine Gücü 3 000 kw ve Daha Büyük Olan Gemilerin Baş Mühendis 
Zabit ve 2. Mühendis Zabitlerin Belgelendirilmesi için 

Zorunlu En Az Gerekler) 

1. Ana makine gücü 3 000 kw veya ıdlalhia Ibülyük olan açık deniz gemilerinde gö
revli Baş Mühendis ve fflkinoi MülheridMer geçerli (bir belge taşıyacaktır. 

2. Her belge alacak adaiy : 
(a) Sağlık bakımımdan, özellikle göz ve kulak sağlığı bakımından İdarenin ko

şullarına uyacaktır; 
(b) Vardiya sorumlusu olan bir mühendis zabitin IbelgelerMrilmıesıi gerekle

rine uyacaktır; ye 
(i) Mcinıci mühendis belgesi alabilmek için 12 aydan az olmayan onaylı 

açık (deniz gemi hizmetini yardımcı mühendis zabit veya mühendis 
zabit olarak geçirmiş olacaktır; 

(ii) Baş mühendis belgesi alabilmek için 316 aylık onaylı açık deniz gemi 
hizmetini yapmış olmak ve bumun 12 aydan fazla kısmında ikinci mü
hendis olarak hizmet görmüş, tbir mühendis zabilt olarak, sorumlu bir 
mevkide geçirmiş bulunacaktır; 

(c) Onaylı bir yanığınla mübadele kursuna fkiatılmış olacaktır; 
(d) İdarenin tatmin olacağı uygun bir sınavı vermiş olacaktır. Bu sınavlar bu 

Sözleşmenin Eklenmesinde belirtilen müfredatı içerecektir, ancak İdare 
bü sınav şartlarını, eğer gerekli bulursa, kıyı yakını söfer yapan makine 
gücü sınırlı gemilerin zabitleri için aynı sularda çalışan bütün gemilerin 
güvenliği üzerindeki etkisini göz önünde tutarak değiştirebilir. 

3„ Gerekli 'teorik (bilgi ve pratik tecrübeyi kazandırmak için eğitimde ilgili ulus
lararası kural ve öneriler dikkate alınacaktır. 

4. Eklentinin çeşitli paragraflarında belirtilen bilgi düzeyi istenilen belgenin baş 
mühendis veya ikinci mühendis düzeyinde, oluşuna bağlı olarak değiştirilebilir. 
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KURAL III/2'ye EKTENTÎ 

Gücü 3 000 kw veya daha fazla olan ana makinelerle donatılmış 
gemilerin baş mühendis ve ikinci mühendislerinin belgelendirilmesi 

için gerekli en az bilgi 

1. Aşağıda verilen müfredat, ana makinesinin gücü 3 000 kw veya daha fazla olan 
gemilerin baş mühendis veya ikinci mühendis adaylarının sınavları için düzenlenmiştir1,, 
Bir ikinci mühendisin herhangi bir zaman baş mühendis sorumluluğunu yüklenecek du
rumda olması gerektiğini göz önünde tutarak, sınavlardaki konular, adayların gemi ma
kinelerinin güvenli çalıştırılmasını etlkileyen bütün bilgileri toplayacak şekilde düzenlen
melidir. 

2. İdare, verilecek olan belgenin geçerli olacağı makine tesisleri dışında kalan ana 
makine tiplerine ait bilgi gereklerini, aşağıda 4 (a) paragrafındaki ana makine türlerin
den çıkarabilir. Bu şekilde verilmiş olan bir belge, idarenin, tatmin olacağı şekilde bu 
konularda mühendis zabitin sınava girip başarılı olduğunu gösterinceye kadar, çıkarıl
mış olan makine türleri için geçerli olmayacaktır. Böyle bir sınırlama belgede belirtile
cektir. 

3. Her aday aşağıdaki konularda teorik, bilgiye sahip : 
(a) Termodinamik ve ısı geçişi; 
(b) Mekanik ve hidromekanik; 
(c) Gemi güç tesisleri (dizel, buhar ve gaz türbini) ve soğutmaya ilişkin işlet-

letme ilkeleri; 
(d) Yağlama yağı ve yakıtların fiziksel ve kimyasal özellikleri; 
(e) Malzeme teknolojisi; 
(f) Yangın ve söndürme maddelerinin fizik ve kimyası; 
(g) Gemi elektro teknolojisi, elektronik ve elektrik cihazlar; 
i(h) Otomasyon, ölçüm ve kontrol sistemleri temel bilgisi; 
(i) Gemi inşa mühendisliği ve gemi yapısı, hasar kontrol dahil; 

4. Her aday en az aşağıdaki konularda yeterli pratik bilgiye sahip olacaktır: 
(a) işletme ve bakım tutum : 

(i) Gemi diesel makineleri; 
(ii) Gemi buhar tesisleri; 
(iii) Gemi gaz türbinleri; 

(b) Pompalama ve boru sistemleri, yardımcı kazan ve dümen donanımı sis
temlerini de içeren yardımcı makinelerin işletme ve bakım tutumu; 

(c) Elektrik ve kontrol cihazlarının çalıştırma, ölçüm ve bakım tutumu; 
(d) Güverte makineleri ve yük elleçleme donanımının işletme ve bakım tutu

mu; 
(e) İyi çalışmayan makinelerin anlaşılması, arızaların yerinin bulunması, ha

sarı önleme işi; 
(f) Emniyetli bakım tutum ve onarım usullerinin düzenlenmesi; 
(g) Yangın önleme, saptama ve söndürme metot ve cihazları; 
(h) Çevre ve denizin gemi tarafından kirletilmesinin önlenmesi metot ve ci

hazları; 
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(i) Deniz kirlenmesinin önlenmesi, için uyulacak kurallar; 
(j) Deniz kirliliğinin çevreye etkileri; 
(k) Makine dairelerinde rastlanabilecek yaralanmalara ilişkin ilk yardım ve ilk 

yardım malzemesinin kullanılması; 
(1) Can kurtarma cihazlarının fonksiyon, çalışma ve kullanımları; 

(m) Hasar kontrol yöntemleri; 
(n) Güvenli çalışma uygulamaları. 

5. Her aday makine bölümünün özel sorumluluk ve yükümlülüklerini etkileyen, 
bilhassa deniz çevresinin korunmasMu ve güvenliğini ilgilendiren ve uluslararası anlaşma 
ve sözleşmeleri içine alan uluslararası deniz ticaret hukuku hakkında bilgiye sahip olma
lıdır. Ulusal deniz tioaıret hukuku hakkındaki bilgü idarenin yetkisine bırakılmakla bir
likte, uluslararası antlaşma ve sözleşmeleri kapsayacak biçimde düzenlenmelidir. 

6. Her aday personel yönetimi, organizasyonu ve gemide eğitim bilgilerine sahip 
olmalıdır. 

Kural HI/3 

Gücü 750 ile 3 000 kw Arasında Olan Ana Makineler Tarafından 
Yürütülen Gemilerin Baş Mühendis ve İkinci Mühendislerin 

Belgelendirilmesi İçin Zorunlu En Az Gerekler 

1. Gücü 750 kw ile 3 000 kw arasında olan ana makinelerle donatılmış açık deniz 
gemilerinin her baş mühendis ve ikinci mühendisleri uygun bir belgeye sahip olacaktır. 

2. Belge, alacak her aday aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır; 
(a) Sağlık bakımından, özellikle göz ve kulak sağlığı bakımından İdarenin ko

şullarına uygun olma; 

(b) Bir vardiye sorumlusu mühendis zabit olarak gerekleri yerine getirmesi; 
ve 
(i) İkinci mühendis olarak belgelendirilmesi için 12 aydan fazla yar

dımcı mühendis zabit veya mühendis zabit olarak onaylanmış açık 
deniz gemisi hizmetinin bulunmuş olması; 

(i i) Baş mühendis olarak belgelendirilmesi için, en az 24 aylık onay
lanmış açık deniz gemi hizmetinin bulunması ve bunun en az 12 
ayını, ikinci mühendis zabit yeterliği ile görev alarak geçirmiş ol
ması ; 

(c) Onaylı uygulamalı bir yangınla mücadele kursuna katılmış olmak; 
(d) İdarenin tatmin olacağı bir uygun sınavı başarı ile vermiş olmak. Bu sı

nav bu Kuralın Eklentisinde belirtilen müfredatı içermelidir, ancak ida
re yakın kıyısal seferde çalışmak üzere tahsis edilen gemilerin zabitleri
nin açık deniz gemisi hizmet ve sınav gereklerini değiştirebilir ,bu yapı
lırken bu gemilere otomatik ve uzaktan kumanda aletlerin takılmış ola
bileceği ve değişikliğin aynı sularda çalıştırılan gemilerin tümünün güven
liği üzerindeki etkisi unutulmamalıdır. 
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3. Gerekli teorik bilgi ve pratik tecrübeyi kazanmak için eğitimde uluslararası 
kurallar ve tavsiyeler dikkate alınmalıdır. 

4. Eklentinin çeşitli paragraflarında belirtilen gerekli bilgi düzeyi, istenen belge
nin baş mühendis veya ikinci mühendis düzeyinde oluşuna göre değiştirilebilir. 

5. Gücü 3000 kW veya daha büyük olan ana makinelerle yürütülen gemilerde 
ikinci mühendis hizmeti için yeterlikli her mühendis zabit, sorumlu durumda bir mü
hendis zabit olarak en az onaylı 12 ay açık deniz gemi hizmeti yapmış olmak koşulu 
ile, ana makinesinin gücü 3000 kW'tan küçük olan gemilerde baş mühendis olarak 
görev yapabilir. 

KURAL III/3'e EKLENTİ 

Gücü 750 kW ile 3000 kW değerleri arasında olan ana makinelerle yürütülen gemilerde 
ikinci mühendis ve baş mühendislerin belgelendirilmeleri için gerekli en az bilgi 

1. Aşağıda verilen müfredat, gücü 750 kW ile 3000 kW arasında olan ana ma
kinelerle yürütülen gemilerin ikinci mühendis ve baş mühendis adaylarının belgelen
dirilmesi için yapılan sınav için düzenlenmiştir. İkinci mühendisin her zaman baş mü
hendisin sorumluluklarını taşıyacak durumda olacağı hatırda tutularak, sınav, geminin 
makinelerinin güvenli çalışmasını etkileyecek bilginin aday tarafından öğrenilip öğre
nilmediğinin kontrolünü sağlayacaktır. 

2. idare, verilecek belgenin geçerli olacağı makine tesisleri dışında kalan ana 
makine tiplerine ait bilgi gereklerini, aşağıda 3 (d) ve 4 (a) paragraflarındaki ana ma
kine türlerinden çıkarabilir. Bu şekilde verilmiş olan bir belge, İdarenin tatmin ola
cağı şekilde bu konularda mühendis zabitin sınava girip başarılı olduğunu gösterin-
ceye kadar, çıkarılmış makine türleri için geçerli olmayacaktır. Böyle bir sınırlama 
belgede belirtilecektir. 

3.1 Her aday aşağıdaki konulardaki temel prensipleri anlamak için yeterli teorik 
bilgiye sahip olacaktır : 

(a) yanma olayları; 
(b) ısı geçişi; 
(c) mekanik ve hidromekanlk; 

(d) (i) gemi dizel makineleri; 
(ii) gemi buhar makineleri tesisleri; 

l(iii) gemi gaz türbinleri; 

(e) dümen donanımı sistemleri; 
(f) yağlama yağı ve yakıtların özellikleri; 

ı(g) malzemenin özellikleri; 
ı(h) yangın söndürme maddeleri; 
(i) gemi elektrik cihazları; 
(j) otomasyon, ölçüm ve kontrol sistemleri; 

(k) hasar kontrol dahil gemi yapısı; 
(1) yardımcı sistemler. 
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4. Her aday en az aşağıdaki konularda yeterli pratik bilgiye sahip olacaktır : 
(a) işletme ve bakım tutum : 

ı(i) gemi dizel motorları; 
ı(ii) gemi buhar makineleri tesisleri; 

ı(iii) gemi gaz türbinleri; 
(b) dümen donanımı sistemleri dahil yardımcı makine sistemlerinin bakım 

tutum ve işletilmesi; 
(c) elektrik ve kontrol donanımının bakım tutumu, çalıştırılması ve kontrol 

edlimesi; 
(d) igüvetre makineleri ve yük eileçleme donanımının bakım tutum ve çalış

tırılması; 
(e) düzgün çalışmayan makinelerin tespiti, arıza yerinin bulunması ve hasar

dan koruma faaliyeti; 
(f) güvenli bakım tutum düzeni ve onarım yöntemleri; 
(g) yangın tespiti, önlenmesi, ve söndürülmesi yöntem ve cihazları; 
ı(h) deniz çevresinin kirlenmesine ilişkin kurallar ve bu tür kirlenmeye karşı 

korunma yöntemleri ve cihazları; 
(i) makine dairesinde meydana gelebilecek yaralanmalara karşı ilk yardım 

ve ilgili malzemenin kullanılması; 
(j) can kurtarma cihazlarının görev ve kullanılmaları; 
(k) deniz suyunun makine dairesine girmesi halinde yapılacak işleri özellikle 

ele alarak, hasar kontrol yöntemleri; 
(1) güvenli çalışma uygulamaları. 

5. Her aday makine bölümünün özel yükümlülük ve sorumluluk alanını etkile
yen, özellikle deniz çevresinin güvenliği ve korunması konularını içeren uluslararası 
antlaşma ve sözleşmelerin oluşturduğu uluslararası deniz hukuku hakkında bilgiye sa
hip olacaktır. Ulusal deniz ticaret hukuku hakkındaki bilgi İdarenin yetkisine bırakıl
mıştır. Ancak bu, uluslararası antlaşma ve sözleşmelerin uygulanması için gerekli ulu
sal düzenlemeleri içerecektir. 

6. Her aday personel yönetimi, organizasyonu ve gemide eğitim bilgisine sahip 
olmalıdır. 

Kural III/4 

Geleneksel Olarak Personelli bir Makine Dairesinde Vardiye Sorumlusu Olan 
Mühendis Zabitlerin veya Periyodik Olarak Personelsiz Bırakılan Makine 

Dairesinde Görev Yapmak Üzere Tayin Edilen Mühendis Zabitlerin 
(Belgelendirilmesi İçin Zorunlu En Az Gerekler 

1. Gücü 750 kW veya daha yüksek olan ana makine ile yürütülen açık deniz 
gemilerinin periyodik olarak personelsiz bırakılan makine dairelerinde görev yapmak 
üzere tayin edilen veya geleneksel olara'k personelli makine dairelerinde vardiye ile 
görevli her mühendis zabitin uygun bir belgeye sahip olması gerekir. 
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2. Belgelendirme için her aday : 

(a) 18 yaşından küçük olmamak; 
(b) İşitme ve görme gücü dahil sağlığının yerinde olduğuna dair İdareyi tat

min etmek; ı 
(c) Toplam üç yıldan az olmamak üzere deniz makine mühendisliği görevine 

ilişkin onaylanmış öğretim veya eğitimi olmak; 
(d) ı(c) alt paragrafında belirlenen üç yılkk süre içinde olabilecek yeterli süre 

açılk deniz hizmetini tamamlamış olmak; 
(e) idareyi bir mühendis zabitin görevine uygun olarak gemi makinelerinin 

bakım tutum ve çalıştırılması ile ilgili teorik ve pratik bilgisi olduğuna 
inandırmak; 

(f) Onaylanmış, uygulamalı bir yangınla mücadele kursu geçirmiş olmak; 
(g) Güvenli çalışma. 

İdare, 3000 kW'dan küçük güçde ana makine ile donatılmış yakın kıyısal sefer 
yapan gemilerde görev yapan mühendis zabitler için (c) ve (d) alt paragraflarında 
belirtilen gerekleri, aynı sularda seyreden bütün gemilerin güvenliğine olan etkisini 
göz önüne alarak değiştirebilir. 

3. Her aday, düzenlemeler ile ilgili konular da dahil olmak üzere ana ve yar
dımcı makinelerin bakım tutum ve çalıştırılmasına ilişkin ve aynı zamanda aşağıdaki 
özel maddeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır : 

(a) vardiya tutma usulleri 
(i) bir vardiyanın teslim alınması ve kabul edilmesine ilişkin görevler; 

(ii) vardiya sırasında yüklenilen normal görevler; 
(iii) makine dairesi jurnalinin tutulması ve kayıt edilen değerlerin öne

mi; 
(iv) vardiyanın teslim edilmesine ilişkin görevler; 

(b) ana ve yardımcı makineler 
l(i) ana ve yardımcı makinelerin işletmeye hazırlanmasına yardım et

me; 
(ii) yanma sistemi dahil buhar kazanlarının çalıştırılması; 

(iii) buhar kazanlarında su seviyesini denetleme yöntemleri ve eğer se
viye anormal ise yapılması gerekli işler; 

(iv) makine ve kazan dairelerinde, makine ve tesisin mutat arıza yer
leri ve hasarı önlemek için yapılması gereken işler. 

(c) pompalama sistemleri 
(i) normal pompa çalıştırma işlemleri; 

(ii) sintine, safra ve yük pompalama sistemleri. 
(d) Elektrik üretme tesisi 

Alternatör veya jeneratörlerin hazırlanma, ilk hareket bağlama ve değiştirilmeleri. 
(e) Güvenlik ve acil durum yöntemleri 

(i) bir vardiya sırasında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri ve 
özellikle petrol sistemlerinde yangın veya kaza sırasında yapılması 
gereken acil işler; 
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(ii) elektrik ve diğer tesislerin ve gerekli cihazların personelin çalışma
sına müsaade edecek şekilde yalıtımı. 

(f) Kirlenmeye karşı yöntemler 
Çevrenin petrol, yük kalıntısı, pis su, duman ve diğer kirletici maddeler tarafından 

kirletilmesine karşı önlemler, petrollü su seperatörleri çamur tank sistemleri ve pis su 
yok etme tesisi dahil kirlenmeyi önleyici donanımın kullanılması. 

(g) tik yardım, 
Makine dairesinde karşılaşılacak yaralanmalara ilişkin temel ilk yardım. 
4. Buhar kazanlarının makine sistemine dahil bulunmadığı gemiler için idare, 

3 (b) (ii) ve (iü) paragraflarında belirtilen bilgi gereklerini eksiltebilir. Böyle verilen 
belgeler, buhar kazanlarının makine sistemine dahil olduğu gemlilerde, mühendis zabit 
çıkarılan konuları bildiğini idareye ispat etmedikçe geçerli olamaz. Bu gibi sınırlama
lar belgede beyan edilecektir. 

5. Gerekli teorik bilgi ve tecrübeyi kazandıran eğitimde uluslararası kurallar ve 
tavsiyeler dikkate alınmalıdır. 

Kural ffl/5 
Mühendis Zabitlerinin Yeterliklerinin Devamını ve Bilgilerinin Yenilenmesini 

Sağlamak tçin Zorunlu En Az Gerekler 

1. Denizde sefer yapan veya karada geçirdiği bir süre sonunda deniz seferine 
dönecek olan belge sahibi her mühendis zabit, belgesine uygun bir rütbe ile açık deniz 
seferine devam etmek için beş yıl geçmeyen düzenli aralıklarla idareye aşağıdaki hu
suslara sahip olduğunu kanıtlamak zorundadır. 

i(a) Sağlık bakımından, özellikle göz ve kulak sağlığı bakımından idarenin koşul
larını karşılayacaktır; 

(b) Meslekî yeterliliğini; 
,. (i) Son beş yıl süresince en azından bir yıllık bir mühendis zabit olarak 

onaylanan hizmeti ile; veya 
(ii) Belgesinin derecesine uygun görevlerle ilişkili olarak en az paragraf 1 

(b) (i)'de öngörülen açık deniz gemi hizmetine eş değerde olduğu kabul 
edilen çalışmalar yapmış olmasıyla; veya 

(iii) Aşağıdakilerden biri ile: 
— Onaylı bir sınavı vermek; veya 
— Onaylı bir kursu veya kursları başarı ile tamamlamak; veya 
— Belgesi ile hak kazandığı rütbeyi almadan hemen evvel üst derece ile 

veya taşıdığı belgenin altındaki bir derece ile üç aydan az olmayan 
bir süre için bir mühendis zabit olarak onaylı bir açık deniz gemi 
hizmetini tamamlamış olmak. 

2. Paragraf 1 (b) (iii)'de sözü edilen kurs ve kurslar, özellikle denizde can gü
venliği ve deniz çevresinin korunması konusundaki uluslararası kurallar ve önerilerde-
ki değişiklikleri kapsayacaktır. 

3. tdare, yetkisi alanına giren gemilerde denizde can güvenliği ve deniz çevresi
nin korunmasına ilişkin uluslararası kuralların son değişikliklerini içeren metinlerin 
bulunmasını sağlayacaktır. 
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Kural m/6 

Makine Dairesi Vardiyasına Dahil Olan Tayfalar 
İçin Zorunlu En Az Gerekler 

1. Bir makine vardiyasına dahil olan tayfa için en az gerekler paragraf 2'de be
lirtilmiştir. Bu gerekler; 

(a) Vardiya sorumlusu mühendis zabite yardımcı olarak görevlendirilen bir tay
fa; (*) 

(b) Eğitimde bulunan bir tayfa; 
l(c) Görevi yetenek gerektirmeyen vardiyadaki tayfa; için aranmaz. 
2. Bir makine dairesi vardiyasına dahil olan her tayfada şu özellikler buluna

caktır; 
(a) 16 yaşından küçük olmayacaktır; 
(b) Sağlık bakımından, özellikle göz ve kulak sağlığı bakımından idarenin ko

şullarını karşılayacaktır. 
(c) İdareyi, aşağıda belirtilenler hususunda tatmin edecektir; 
(i) Yangınla mücadele, temel ilk yardım, kişisel sağ kalabilme teknikleri, sağlık 

tehlikeleri ve personel 'güvenliği konularında tecrübe ve eğitim; 
(ii) Emirleri anlama ve görevine ilişkin hususlarda maksadını anlatma yeteneği; 
(d) Aşağıdaküere sahip olduğu konusunda idareyi tatmin edecektir: 
l(i) İdare tarafından gerekli görülen yeterli açık deniz gemi hizmet süresi ile ta

mamlanmış açık deniz hizmeti ile ilgili kıyı tecrübesi; veya 
(ii) İdarece gerekli görülen ve yeterli bir süre açık deniz gemi hizmeti kapsayan 

gemi veya deniz öncesi özel eğitiminden geçmesi; veya 
(iii) En az altı aylık onaylı açık deniz gemi hizmeti. 

3. Her tayfa aşağıdaki bilgilere sahip olacaktır. 
(a) Makine dairesinde vardiya tutma usulleri ve normal vardiya görevini başar

ma yeteneği; 
(b) Makine dairesi çalıştırmalarına ilişkin güvenli çalışma uygulamaları; 
(c) Makine tesisinde kullanılan terimler ve görevine ait makinelerin ve teçhizatın 

isimleri; 
(d) Temel çevre korunması işlemleri. 
4. Kazan vardiyiaısı tutması liısıteniilen her jtayfa kazanların güvenli çalıştırılması bil

gisine sahip ve doğru su seviyelerini ve buhar basıncını sürdürecek yetenekte olacak
tır. 

5. . Bir makine dairesi vardiyasına dahil olan her tayfa, hizmet ettiği geminin 
makine dairesinde tutulan vardiya görevini bilecektir, özellikle o gemi ile ilgili olarak 
tayfa: 

ı(a) Dahili muhabere sistemlerinin kullanılması hakkında bilgiye; 

(*) Karar 9'a bakınız. Uluslararası Gemi Adamları İçin Eğitim, Sertifika ve Var
diya Standartları 1978 Konferansı tarafından kabul edilen «Vardiya sorumlusu mühen
dis zabite yardımcı olarak görevlendirilen bir tayfa için en az gerekler Önerisi». 
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(b) Makine dairesinden kaçış yolu hakkında 'bilgiye; 
(c) Makine dairesi alarnı sistemleri hakkında bilgiye ve özellikle gazla söndürü

len yangın alarmları dahil çeşitli alarmları birbirinden ayırt etme yeteneğine; 
(d) Makine dairesindeki yangınla mücadele cihazlarının kullanılması ve yeri hak

kında bilgiye sahip olacaktır. 

6. !Bir gemi adamı, idare için bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önceki beş 
yıl içinde bir yıldan az olmayan bir süre makine bölümünde, ilgili düzeyde hizmet 
etmişse bu kuralın gereklerini karşılamış olduğu idarece kabul edilebilir. 

BÖLÜM IV 

TELSİZ BÖLÜMÜ 
TELSİZ VARDİYASI VE BAKIM TUTUMU 

Açıklayıcı not : 

Telsiz vardiyasında uyulması zorunlu hükümler Telsiz Kurallarında verilmekte ve 
güvenlik telsiz vardiyası ve bakım tutum hükümleri, Uluslararası Denizde Oan Güvenliği 
Sözleşmesinde ve Telsiz Kurallarında belirtilmektedir, bu iki seri Kurallar yürürlüktedir 

ve değiştirilebilir. Ayrıca Gemiadamlarının Eğitim ve Belgelendirilmeleri hakkında 
Uluslararası [Konferansı 1978'de kabul edilen ilgili kararlar da dikkate alınmalıdır. 

Kural IV/I 
Telsiz Zabitlerinin Belgelendirilmesi için Zorunlu En Az Gerekler 

1. Bir gemide telsiz görevlerinden sorumlu olan her telsiz zabiti, Telsiz Kural
larının hükümleri uyarınca idare tarafından verilmiş veya tanınmış uygun bir belge 
yıeya belgelere sahip olacak ve bu nitelikte görev verecektir. 

2. Ayrıca, telsiz zabiti : 
(a) 18 yaşından küçük olmayacaktır; 
(b) Sağlık bakımından, özellikle görme, işitme ve konuşma bakımlarından 

idarenin koşullarını karşılayacaktır; 
(c) Bu Kuralın Eklentisindeki gerekleri karşılayacaktır. 

3. Belge alacak her aday ilgili idarenin koşullarına göre sınav veya sınavları ve
recektir. 

4. Belgelendirme için gerekli bilgi düzeyi, telsiz zabitinin telsiz görevlerini gü
venli ve etkin bir şekilde yerine getirmesi için yeterli olacaktır. Uygun bilgi düzeyini ve 
bu bilgi ve pratik yeteneğini kazanmak için gerekli eğitimi, saptarken, İdare, bu Kuralın 
Eklentisini ve Telsiz Kurallarının gereklerini göz önüne alacaktır, idareler, aynı zaman
da Gemiadamlarının Eğitim ve Belgelendirilmeleri hakkında Uluslararası Konferans, 
1978'de kabul edilen ilgili kararları ve ilgili IMCO önerilerini de göz önüne alacaktır. 
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KURAL IV/I'e EKLENTİ 
Telsiz Zabitleri için Bn Az Ek Bilgi ve Eğitim Gerekleri 

Telsiz Kurallarına uygun belge verme gerekleri karşılanmakla beraber, telsiz 
zabitleri, uygulamalı eğitimi de içerecek şekilde aşağıdaki konularda bilgili ve eğitim 
görmüş olacaklardır : 

(a) Aşağıdakiler dahil, acil durumlarda telsiz hizmetlerinin verilmesi : 
(i) Gemiyi terk; 

(ii) Gemide yangın; 
(iii) Telsiz istasyonunun bazı bölümlerinin veya tamamının çalışmaz hale 

gelmesi; 
(b) Gan filikalarının, can sallarının, yüzer cihazların ve bunların donanım

larının, özellikle can filikasına ait taşınabilir ve sabit telsiz cihazının ve acil 
durum mevki gösteren bikmların kullanılmaları ve çalıştırılmaları; 

(c) Denizde sağ kalabilme; 
(d) tik yardım; 
(e) özellikle telsiz tesisleri ile ilgili olarak yangın önleme ve yangımla mü

cadele; 
(f) Elektrik, radyasyon, kimyasal ve mekanik tehlikeler dahil, telsiz tesislerine 

ilişkin tehlikelerle bağlantılı olarak, gemi ve personelin güvenliği için ön
leyici önlemler; 

(g) Özellikle telsiz muhaberesi bakımından IMCO Ticaret Gemisi Arama ve 
Kurtarma Elkitabı (MERSAR)'ın kullanılması; 

(h) Gemi mevki raporu verme sistemleri ve işlemleri; 
(i) Uluslararası İşaret Talimatının ve IMCO Standard Deniz Seyir Sözlüğünün 

kullanılması; 
(j) Telsiz sağlık sistemleri ve işlemleri. 

Kural IV/2 

Telsiz Zabitlerinin Yeterliklerinin Devamını ve Bilgiîerinin Yenilenmesini Sağlamak için 
Zorunlu En Az Gerekler 

1. idarenin verdiği veya tanıdığı belge veya belgelere sahip her telsiz zabitinin, 
açık deniz gemisi hizmeti için yeterli olmaya devam edebilmesi maksadı ile, aşağıdaki
ler bakımından, İdarenin koşullarını karşılaması istenecektir : 

(a) Sağlık bakımından, özellikle görme, işitme ve konuşma bakımından beş 
yılı geçmeyen düzenli aralarla yapılacak muayenelerde idarenin koşullarını 
karşıladığı görülecektir; ve 

(b) Meslekte yetenek : 
(i) Beş yılı geçen hiçbir hizmet kesintisi bulunmayan bir telsiz zabiti 

olarak onaylı telsiz muhabere hizmeti görmüş olacaktır. 
(ii) Böyle aralardan sonra, denizde can güvenliği ile doğrudan ilişkili 

konuları ve modern telsiz muhabere cihazlarını içerecek olan ve 
elektronik seyir cihazlarını da içerebilen onaylı bir sınavı veya onaylı 
kurs veya kursları denizde veya karada başarı ile tamamlayacaktır. 
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2. idare, bayrağını taşıma hakkına sahip gemilerde yeni kullanış şekilleri, cihaz
lar veya uygulamalar getirildiği zaman, telsiz zabitlerinin, denizde veya karada, özellik
le güvenlik görevlerine ağırlık veren onaylı bir sınavı geçmesini veya uygun bir eğitim 
içeren kurs veya kursları başarı ile tamamlamasını isteyebilir. 

3. Her telsiz zabiti, özel eğitim gerekleri uluslararası olarak kabul edilmiş özel 
tip gemilerde açık deniz gemisi hizmeti için yeterliğini devam ettirebilmek maksadı 
ilıe, onaylı ilgili eğitimi veya ilgili uluslararası kuralları ve önerileri göz önünde tutan 
sınavları başarı ile tamamlayacaktır. 

4. İdare, denizde can güvenliğine ait telsiz muhaberesi ile ilgili uluslararası ku
rallardaki son değişme metinlerinin yasama yetkisi altındaki gemilerde bulundurulmasım 
sağlayacaktır. 

5. İdareler, denizde hizmet görmekte olan ve özellikle açık deniz gemisi hizmeti
ne tekrar giren telsiz zabitleri için, hangisi uygun ise gönüllü veya zorunlu olacak şekil
de, denizde veya karada, tazeleme ve yenileme kursları açmak üzere ilgililerle danışarak 
hazırlık yapmaları veya böyle bir hazırlığı geliştirmeleri için teşvik edilir. Bu kurs veya 
kurslar telsiz görevlerini doğrudan ilgilendiren konuları ve denizde can güvenliğine iliş
kin deniz telsiz muhabere teknolojisindeki ve ilgili uluslararası kurallar ve önerilerdeki 
(+) değişiklikleri de içerecektir. 

Kural IV/3 
Telsiztelefon Operatörlerinin Belgelendirilmesi İçin Zorunlu En Az Gerekleri 

1. Bir gemide telsiz görevlerinden sorumlu olan her telsiztelefon operatörü, Tel
siz Kurallarının hükümleri uyarınca İdare tarafından verilmiş veya tanınmış uygun bel
ge veya belgelere sahip olacaktır. 

2. Ayrıca, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesine göre üzerinde bir 
telsiz istasyonu bulunması gereken bir geminin telsiztelefon operatörü : 

(a) 18 yaşından küçük olmayacak; 
(b) Sağlık bakımından, özellikle görme, işitme ve konuşma bakımlarından 

idarenin koşullarım karşılayacaktır; 
(c) Bu Kuralın Eklentisindeki gerekleri karşılayacaktır. 

3. Belge alacak her aday ilgili idarenin koşullarına göre bir sınav veya sınavlar 
verecektir. 

4. Belgelendirme için gerekli bilgi düzeyi, telsiztelefon poratörünün telsiz 
görevlerini güvenli ve etkin şekilde yürütebilmesi için yeterli olacaktır. Uygun bilgi 
düzeyini ve bu bilgiyi ve pratik yeteneği kazanmak için gerekli eğitimi saptarken, İda
re, bu Kuralın Eklentisini ve Telsiz Kurallarının gereklerini göz önüne alacaktır, ida
reler, aynı zamanda 1978 Gemiadamlarının Eğitimi ve Belgelendirilmesi hakkında 
Uluslararası Konferansta kabul edilen ilgili kararları ve ilgili IMCO önerilerini de dik
kate alacaktır. 

( + ) Deniz tehlike sisteminin gelişmesi ile ilgili bütün IMCO önerileri dahil. 
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Kural IV/3'e Eklenti 
Telsiztelefon Operatörleri tçin En Az Ek Bilgi ve Eğitim Gerekleri 

Telsiz Kurallarına uygun belge verme gereklerinin karşılanması ile beraber, 
telsiztelefon operatörleri aşağıdalki konularda, uygulamalı eğitimi de içerecek şekilde 
bilgili ve eğitim görmüş olacaktır : 

(a) Aşağıdakiler dahil, acil durumlarda telsiz hizmetlerinin verilmesi : 
(i) Gemiyi terk; 
(ii) Gemide yangın; 

(iii) Telsiz istasyonunun bazı bölümlerinin veya tamamının çalışmaz 
hale gelmesi; 

(b) Can filikalarının, can sallarının, yüzer cihazların ve bunların donanım
larının, özellikle can filikasına ait taşınabilir ve sabit telsiz cihazının ve 
acil durum mevki gösteren radyo bikısıların kullanılması ve çalıştırılması; 

(c) Denizde sağ kalma; 
(d) İlk yardım; 
(e) özellikle telsiz tesisleri ile ilgili olarak yangın önleme ve yangınla müca

dele; 
(f) Elektrik, radyasyon, kimyasal ve mekanik tehlikeler dahil, telsiz tesisle

rine ait tehlikelerle ilgili olarak, gemi personelinin güvenliği için önleyici 
önlemler; 

(g) özellikle telsiz muhaberesi bakımından, IMCO Ticaret Gemisi Arama 
ve Kurtarma Elkitabı (MERSAR)'ın kullanılması; 

(h) Gemi mevki raporu verme sistemleri ve işlemleri; 
(i) Uluslararası işaret Talimatının ve IMCO Standard Deniz Seyir Sözlüğü

nün kullanılması; 
(j) Telsiz sağlık sistemleri ve işlemleri. 

BÖLÜM V 
TANKERLER İÇlN ÖZEL GEREKLER 

Kural V/l 
(Petrol Tankerlerindi! Kaptan, Zabit ve Tayfalarının Eğitim ve Nitelikleri için 

Zorunlu En Az Gerekler 

1. Petrol tamıkerlerıindefci yük ve yük donanımları ile ilgili özel görevler ve t>u 
görevlerle ait ısorıumlulukılar alacak olan ve normal personel (kadrosuna dahil olarak 
bir petırol tankerinde hizmet görmemiş bulunan zabitler ve tayfalar, bu görevlerde 
çalışmaya ıbaşllaımadan önce, ıbir kıyı tesisimde uygun bir yangınla mücadele kursunu 
tamamlamış olacaktır; ve. 

(a) Güvenli işletme uygulamaiları hakkında yeterli 'bilgi kazanmak maksadı ile 
gözetim altımda uygun süreli *bir gemi 'hizmeti tamamlamış olacaktır; veya 

(b) Temel güvenlik ve kirlenmeyi önleme önlemleri ile istemleri, değişik tipte pet
rol tanıkerierimin! planları, yük tipleri:, tehlikeleri ve elleçleme donanımları, 
genel (istetme sırası vs petrol tankeri terimlerini içeren onaylı bir tanker 
tanıtma kursunu tamıamllamış olacakıtur. 
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2. Kaptanlar, baş mühendis zaibiitlıer, birimci zabitler ikinci mühendis zabitler 
ve bunların dışında olup yüküm taşınması veya eleçlenmesimde yüklemıe, boşaltma ve 
ibakım sorumluluğumu doğrudan doğruya taşıyan bütün kişiiler, paragraf Via hüküm
lerinle ek olarak, aşağıdaki özeli'Meri taşıyacaktır; 

(a) 'Petrol tankerlerıiındeki görevlerine uyan deneyime sahip 'bulunacaktır; ve 
(!b) 'Petrol ıtanikeri güvenliği, yangın (güvenliği önlemleri ve sistemleri, ıkirlkınme-

nim önlenmesi ve Ikomtrolü, 'ilgili kanunlar ve kuralara göre işlettim© uygu
lamaları ve yükümlülükleri konularını içeren, .görevlerine uygun özeli 'bir 
eğitim programını tamamlamış olacaktır. 

3. Sözleşmemin bir Taraf liçin yürürlüğe girişinden sonra iki yıl içinde, eğer bir 
gemi adamı geçmiş son beş yıl içimde 'bir yıldan az almayan ıbir «üre petrol tanker
lilerinde ilgili düzeyde hizmet etmiş ise, o ıgemi adamının paragraf 2 (b)'nin gerekle
rini (karşılamış olduğu Ikalbuf edilebilir. 

Kural V/2 

Kimyasal Tıankerlerin Kaptan, Zabit ve Tayfalarınım Eğitim ve Nitelikleri' için 
Zorunlu En Az Gerekliler 

1. 'Kimyasal tankerlerdeki yük ve yük donanırnllan ile ilgili özel görevler ve 
bu görevierıe ait sorumluluklar alacak olan ve ınanmaıl personel kadrosunun parçası 
•olarak: 'bir kimyasal tankerde Ihiztmıet görmemiş ibulonan zahitler ve tayfalar, bu gö
revlerde çalışmaya başlamadan önce (bir kıyı tesisimde uygun bir yangınla mücadele 
ıkursunu ıtamaımlamış odacıalkltır; ve 

(a) Güvenli lişletime uygulamaları hakkımda yeterli bilgi kazanmak maksadı ile 
gözetim allıtımda uyıgun süreli biır gemi hizmeti tamamlamış olacaktır; veya 

(b) Temel (güvenlik ve ıkirlemmeyi önleme önlemleri ve işlemleri, değişik tipte 
kimyasal1 tamkerleriın planları, yük tipleri, tehlikeleri ve elleçleme domanıım-
iları, ıgenel işileıtme sırası ve kimyasal tanker terimlerini içeren onaylı bir 
kimyasal tamikler tanıtıma kursunu tamamlamış oâacakıtnr, 

2. Kaptanlar, ıbaş mühendis zabitler, ibirinci zabitler, ikinci mühendis zaibitler 
ve 'bunların dışımda olup yükün taşınması veya elleçlıenmesiinde yükleme, boşaltma ve 
ibakım sorumluluğumu doğrudan doğruya taşıyan bütün kişiler, paragraf l'in hüküm -
lenine ek olarak aşağıdaki özelikleri taşıyacaktır : 

(a) Kimyasal! tankerlerdeıkli görevlerine uyan deneyime sahip bulunacaktır; ve 
(b) Kimyasal (tanker ıgüvenlıiği, yangın .güvenliği öınilemlerii ve sistemleri, kıir-

(lenmeniim önlenmesi ve kontrolü, ilgili kaınunllar ve kurallara ıgöre işletme 
uygulamaları ve yükümlülükleri! konularını içeren, görevlerine uyan özel 
bir eğitim programını tamamlamış olacaktır. 

3. Sözleşmemıiın Ibir Taraf içim yüürlüğe gliırişimden sonra iki yıl içinde, eğer bir 
gemi adamı geçmiş son beş y i içlimde ibir yıldan az olmayan bir süre kim
yasal tankerlerde lilgüli düzeyde hizmet etmiş ise, o gemi adamınım paragraf 

2 (b)'min (gereklerimi ıkarşiamış olduğu ka'bul edilebilir. 
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Kural V/3 
Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinin Kaptan, ZaJbit ve Tayfalarının Eğitim ve 

Nitelikleri İçin Zorunlu En Az Gerekler 

.1. Sıvılaştırılmış ıgaz tankerierıkıdekiı yük ve yük donanımları ile ilgili özel gö
revler ve bu görevlere ait sorumluluklar alacak olan ve normal personel kadrosuna 
dahil olarak biir sıvılaştırılmış gaz tankerinde hizmet görmemiş bulunan zabitler ve 
tayfalar, bu görevlerde çalışmaya Ibaşiamadan önce :bir kıyı tesisinde uygun bir yan
gınla mücadele kursunu tamamlamış olacaktır; ve 

(a) Güvenli işletme uygulamaları hakkında yeterli bilgi kazanmak maksadı ile 
gözetim 'altında uygun süreli bir gemi hizmeti tamamlamış olacaktır; veya 

(b) Temel 'güvenlik ve kirlenmeyi önleme önlemleri ve işlemleri, değişik tipte 
sıvılaştırılmış gaz tankerlerinin planları, yük «ipleri, tehlikeleri ve elleçleme 
donanımları, genel işletme sırası ve sıvılaştırılmış gaz .tankeri terimlerini 
içeren onaylı bir sıvılaştırılmış ıgaz tankeri tanıtma kursunu tamamlamış ola
caktır. 

2. 'Kaptanlar, ıbaş mühendis zabitler, bininci zabitler, ikinci mühendis zabitler 
ve bunların dışında olup yükün taşınması veya elleçlenmesinde yükleme, boşaltma ve 
bakım sorumluluğunu doğrudan doğruya taşıyan bütün kişiler, paragraf l'in hüküm
lerine ek olarak, aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır : 

(a) Sıvılaştırılmış gaz ıtankerlerindeki görevlerine uyan deneyime sahip buluna
caktır; ve 

(b) Sıvılaştırılmış gaz tankeri güvenliği, yanığın 'güvenliği önlemleri ve sistem
leri, kirlenmenin önlenmesi ve kontrolü ilgili kanunlar ve kurallara göre 
İşletme uygulamaları ve yükümlülükleri konularını içeren, görevlerine uyan 
özel bir eğitim programını tamamlamış olacaktır. 

3. Sözleşmenin bir Taraf için yürürlüğe girişinden ısomrıa iki yıl içinde eğer bir 
gemi adamı geçmiş son beş yıl içinde bir yıldan az olmayan 'bir süre sıvılaştırılmış 
gaz tankerlerinde ilgili düzeyde hizmet etmiş ise, o ıgeıml adamınım paragraf 2 (b) n'n 
gereklerini karşılamış olduğu kabul edilebilir. 

BÖLÜM VI 

CAN KURTARMA ARACI KULLANMADA YETERLİK 

Kural VI/1 

Can Kurtarma, Aracı Kullanmada Yeterlik Belgeleri için 
Zorunlu En Az Gerekler 

Can kurtarma aracı için bir yeterlik belgesi alacak olan her gemiadamı : 
(a) 174 yaşından küçük olmayacaktır; 
(b) Sağlık bakımından İdarenin koşullarını karşılayacaktır; 
(c) 12 aydan az olmayan onaylı açık deniz gemisi hizmeti görmüş olacak veya 

onaylı bir eğitim kursu ve dokuz aydan az olmayan onaylı bir açık deniz ge
misi hizmeti görmüş olacaktır; 
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(d) Bu Kuralın Eklentisinin içeriğindeki bilgilere sahip olduğunu sınav ile veya 
onaylı bir eğitim kursu görürken yapılan devamlı değerlendirmeler ile İdareye 
kanıtlayacaktır; 

(e) Sınav ile veya onaylı bir eğitim kursu görürken yapılan devamlı değerlen
dirmeler ile, aşağıdakileri yapma yeteneğine sahip olduğunu idareye göstere

cektir : 
(i) Can yeleğini doğru giymek; güvenli bir şekilde yüksekten suya atlamak; 

can yeleği giymliş olarak sudan can kurtarma aracına binmek; 
(ii) Suda ters dönmüş bir can salını can yeleği giymiş olarak doğrultmak; 

(iii) Taşınmasına müsaade edilecek kişi sayısı bakımından can aracı üzerindeki 
markaların (işaretlerin) anlamlarını bilmek; ' 

(iv) Can kurtarma aracını denize indirme ve araca girme, gemiden açma, aracı 
kullanma ve karaya çıkma için gereken doğru komutları vermek, 

(v) Can kurtarma aracını güvenli olarak hazırlamak ve suya indirmek ve gemi
nin bordasından çabuk ayrılmak; 

(vi) Gemiyi terk ederken ve terk ettikten sonra yaralı kişilerin bakımını yap
mak; 

(vii) Kürek çekmek ve dümen tutmak, bir direk dikmek, yelkenleri açmak, yel
kenli bir filikayı yönetmek ve pusla ile dümen tutmak; 

(viii) İşaret cihazlarını, fişekli işaret aletleri dahil kullanmak; 
(ix) Can kurtarma aracına ait taşınabilir telsiz cihazını kullanmak. 

Kural VI/1'e Eklenti 

Can Kurtarma Aracı Kullanmada Yeterlik Belgeleri için 
Gerekli En Az Bilgiler 

1. Meydana gelebilecek çatışma, yangın ve batma gibi acil durum çeşitleri. 
2. Can kurtarma ilkelerinin içerikleri: 

(a) Eğitim ve talimlerin önemi; 
(b) Her acil durum için hazır olma gereği; 
(c) Can kurtarma aracı role yerlerine çağrılma olduğu zaman yapılacak işler; 
(d) Geminin terk edilmesi istendiğinde yapılacaklar; 
(e) Suda iken nasıl hareket edileceği; 
(f) Can kurtarma aracında iken yapılacak işler; 
(g) Kazazedeleri bekleyen esas tehlikeler. 

3. Bütün personeli can kurtarma aracı yerlerine çağıran işaret ile yangın yerle
rine çağıran işaret arasındaki farkı da içermek üzere, role listesinde gösterildiği gibi, 
gemi personelinin her birine verilen özel görevler; 

4. Gemilerde normal olarak taşman can kurtarma cihazlarının tipleri. 
5. Can kurtarma araçlarının yapısı ve denizde kullanılan gereçleri ve onların 

parçaları. 
6. Can kurtarma aracının özellikleri ve sağladığı kolaylıklar. 
7. Can kurtarma aracını denize indirmek için kullanılan değişik donanım tipleri. 
8. Denizli havada can kurtarma aracının denize indirilmesi yöntemleri. 
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9. Gemiden ayrıldıktan sonra yapılacak işler. 
10. Denizli havada can kurtarma aracının idaresi. 
11. Parima haladının, deniz demirinin ve bütün diğer teçhizatın kullanılması. 
12. Can kurtarma aracında gıda ve suyun dağıtımı. 
13. Helikopter ile kurtarma yöntemleri. 
14. İlk yardım aletlerinin ve hayata döndürme tekniklerinin kullanılması. 
15. Acil durum mevki - gösteren radyo bikınlaf dahil, can kurtarma aracında 

taşınan telsiz cihazları. 

16. Vüvut sıcaklığının normalden fazla düşmesinin etkileri ve bunun önlenmesi; 
koruyucu örtüler ve giysilerin kullanılması. 

17. Bir can kurtarma aracının motorunun ilk hareket ve işletilmesi yöntemleri, 
onun donanımı ile birlikte yangın söndürücü cihazların kullanılması. 

18. Can sallarının düzenli şevki, kazazedelerle denizdeki insanların kurtarılması 
için acil durum filikalarının ve motorlu can filikalarının kullanılması. 

19. Can kurtarma aracını sahile çıkarmak. 

BAĞLISI 2 
KONFERANSTA KABUL EDİLEN KARARLAR 

Karar 1 

Seyir Vardiyasından Sorumlu Zabitler için Çalışma Talimatı 
KONFERANS, 
Denizde can ve mal güvenliği ve deniz çevresinin kirlenmesinin önlenmesi için 

güvenli ve etkili bir seyir vardiyasının önemini BİLEREK, 
Gemiadamilarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları hakkında Ulus

lararası Sözleşmesi, 1978'in bir parçası olan Seyir Vardiyasında Uyulması Gereken 
Temel Prensipleri HATIRDA TUTARAK, 

Seyir Vardiyasından Sorumlu Zabitler için Çalışma Talimatı 
KABUL EDEREK, 

Aşağıdaki hususları KARARLAŞTIRMIŞTIR. 
(a) Bu Karara ekli Seyir Vardiyasından Sorumlu Zabitler için Çalışma Talimatı 

Önerisini kabul ötmeyi; 
(b) İlgili bütün Hükümetlerden, bu Önerinin içeriklerini mümkün olan en kısa 

zamanda yürürlüğe koymalarını istemeyi; 

Hükümetlerarası Denizcilik Danışma Teşkilatına aşağıdaki hususlarda ÇAĞRI 
YAPAR : 

(a) Bu Önerinin devamlı gözden geçirilmesi ve yapılacak değişiklik teklifinin 
ilgili bütün Hükümetlerin dikkatine sunulması; 

(b) Konferansa çağrılan bütün Hükümetlere bu Kararın bildirilmesi. 
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EK 

Seyir Vardiyasından Sorumlu Zabitler için 
Çalışma Talimatı Önerisi 

GÎRİS . 
1. Bu öneri, seyir vardiyasından sorumlu olan zabitler için genel uygulamaya ait 

ve kaptanların gerektiğince tamamlamaları beklenen çalışma talimatını içerir. Denizde 
can ve mal güvenliği ve deniz çevresinin kirlenmesinin önlenmesi bakımından, var
diya zabitlerinin görevlerini verimli bir şekilde yapmaları gerektiğini bilmeleri esastır. 

GENEL: 
2. Vardiya. zaibiti kaptanın temsilcisidir ve her zaman 'başta gelen sorumluluğu 

geminin güvenli seyridir. Her zaman denizde çatışmayı önleme kurallarına uyacak
tır. (Paragraf 22 ve 23'e 'balkınız). 

3. Vardiya zalbitinin her zaman etkili bir 'gözcülük yap ılımasını sağliaması özel
likle önemlidir. Ayrılmış bir harita kamarası olan gemilerde vardiya zabiti, gerektiğin
de, seyire ait işlerini yapmak üzere kısa 'bir süre için harita kamarasına gidebilir, fa
kat, bundan önce, böyle yapmasının güvenli olduğundan ve etkili bir gözcülüğün de
vam ettirildiğimden emin olacfakıtır. 

4. Vardiya zabiti makinelerin kendi tasarrufunda olduğunu hatırdan çıkarma
malı ve ihtiyaç halinde onları kullanmak için tereddüt etmemeli. Mamafih, mümkün 
olduğu yerde hız djeğişimine niyet etmesi halinde zamanında dikkat çekilmelidir. Keza 
vardiya zaibiti durma mesafeleri dahil geminin manevra özelliklerini bilmeli ve diğer 
gemilerin farklı özeliğe sahip olduklarını takdir etmelidir. 

5. Vardiya za'biti keza sesli işaret aletlerinin kendi tasarruflarında olduğunu 
unutmamalı ve denizde çatışmayı önlemenin ilgili kurallarına göre onları kullanmada 
teneddlült etmemelidir. 

SEYİR VARDİYASINI TESLİM ALMA: 
6. Vardiyayı devir alan zalhiıt vardiyasındalki personellin görevlerini yapabilecek 

tam kapasiteye sahip olduklarına özellikle gece görüşüne uyum sağlamaları hususunda 
emin olmalı. 

7. Vardiyayı teslim alacak zabit, gözleri varolan ışılk durumuna tamamen uyum 
sağlayana ve aşağıdaki bilgiler bakımından kişisel olarak emin olana kadar vardiyayı 
teslim almayacaktır: 

(a) 'Geminin seyri ile ilgilü olarak kaptanın devamlı emirleri ve diğer özel 
talimatları; » 

(b) Geminin mevki, rotası, hızı. ve su çekimi; 
(e) O andaki ve sonra 'oluşacak gel - gifcler, akıntılar, hava koşulu, görüş me

safesi ve ıbu faktörlerin rotla ve hız üzerine etkileri; 
(d) Aşağıdakileri içeren fakat onlarla sınırlı kalınmayarak seyir durumu; 

(i) Vardiya süresince kullanıılmalkta olian veya kullanılması ihtimali olan 
bütün seyir ve güvenlik teçhizatının çalışma durumu; 

(ii) Cayro ve mıknatıslı pusla hataları; 
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(iii) Görünen veya yakında olduğu bilinen gemilerin varlığı ve hareketleri; 
(iv) Vardiya esnasında rastlanabilecek durumlar ve tehlikeler; 
(v) Meyil, trim, su yoğunluğu ve çökme (*) nin gemi ile deniz dibi ara

sındaki açıklığa etkisi. 
8. Eğer vardiya zabitinden vardiya devir alınacağı zaman bir tehlikeyi önlemek 

için manevra veya başka bir hareket yapılıyor ise, vardiyanın devir alınması hareket 
tamamlananla (kadar gedktiriilecekfcir, 

SEYİR CİHAZLARININ PERYODİK KONTROLÜ: 
9. Gemü seyir cihazlarının çalışma kontrölları, özellikle seyri etkileyici tehlikeli 

durumlar beklendiği zaman, koşullar müsaade ettikçe ve mümkün olan sıklıkta deniz
de yapılacaktır, 'gerektiğinde bu kontralar kayıt edilecektir. 

10. Vardiya zaibiti aşağıdakilerii sağlamak için düzenli aralıklarla kontrollar ya
pacaktır: 

(a) Dümenci veya otomatik düıraerı (oto - pilot) doğru rotada dümen tutu
yor; 

(b) Miyar puslanın hatası (her vardiyada en az ıbir kere ve mümkün olduğu 
zaman, ıbüyük rota değiştirmelerinden sonra saptanıyor; rnliyar pusula 
ile cayro pusula birbirleri ile sık sık karşılaştırılıyor v,e tekrar ediciler 
(jripiterler) ana cayro ile senıkronize edilmiş olarak çalışıyor; 
(c) Otomatik dümen (oto - pilot) her vardiyada en az 'bir kere el ile 
deneni yor; 

(d) Seyir ve işaret fenerlerii ve ıdiğer seyir cihazları doğru olarak çalışıyor. 

OTOMATİK DÜMEN CİHAZI (OTO - PİLOT): 
11. Vardiya zaibiti, Uluslararası Denizde Can Güvenliği 1974 Sözleşmesinin Bö

lüm V, Kural 19 gereklerine her zaman uyma zoruriluğunu unutmayacaktır. Her
hangi önemli, tehlikeli bir durumun güvenli 'bir sekide önlendbiilmıes'in'i sağlamak üze
re, vardiya zabiti, bir dümenciyi dümen tutmak için yeterli bir süre önce görevlendirme 
ve dümeni el kontroluna alma ihtiyacını dikkate alacaktır. Bir gemide dümen tutma 
otomatik olarak yapılmakta iken, durumun, vardiya zabitinin yardımcısız olduğu ve 
acil durumda gerekenleri yapmak maksadı ile gözcülüğün devamlılığını bozmak zo
runda kaldığı 'bir noktaya gelmesine müsaade etmlek çok tehlikelidir. Otomatikten el 
ile dümen tutmaya ve tersine geçişler, sorumlu bir zabit tarafından veya böyle bir za
bitin gözetimi altında yapılacaktır. 

ELEKTRONİK SEYİR CİHAZLARI: 
12. Vardiya zabiti gemideki elektronik seyir cihazlarının kullanılmasını, yetenek 

ve sınırlılıklarını tamamen bilecektir. 
13. Ekolu iskandil (elektrikli iskandil) değerli bir seyir cihazıdır ve gerekli Ol

duğu her zaman kullanılacaktır. 

(*) Çökme : Gemi su içinde hareket ederken suya biraz gömülmesi ve trim de
ğişmesi sonucu gemi altından dibe olan açıklığın azalması. Bu etki sığ suda çoğalır ve 
geminin hızı azaldıkça azalır. 
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RADAR: 

14. Vardiya zabiti, radarı, gerektiğinde ve kısıtlı görüş koşulları oluştuğu beklen
diği zaman, ve yoğun trafikl'i sularda ter zaman, smırMüMarını 'dikkate alarak kulla
nacaktır. 

15. Radar kullanırken vardiya zabiti uygun o'ir mesafe? kademesi seçecek, görün
tüyü dikkatle izleyecek ve etkili bir şekilde plotlama yapacaktır. 

16. Vardiya zabiti, ekoların mümkün olan en erken zamanda görülebilmesi için, 
kullanılan mesafe kademelerinin yeterli sıklıkta aralıklarla değiştirti'lmıesiini sağlaya
caktır. 

17. Küçük veya zayıf ekoların görünmeye'bileeefcleri ımutulımayacaktır. 
18. Vardiya zalbiti, plotlaımanın veya sistemli analizin yeterli zamanda yapılabil

mesi için, bir süre önce başlamasını sağlayacaktır. 
19. Vardiya zabiti, mümkün oldukça açık havadarda radar uygulamaları yapa

caktır. 

KIYI SULARINDA SEYİR: 

20. Bulunulan alana uygun ve en son 'bilgilere göre düzeltilmiş gemideki en bü
yük ölçekli harita kullanılacaktır. Kesim mevkiler (fix'ler) sık aralıklarla konulacaktır; 
koşullar müsaade ettiğince, kesim mevki (fix) birden fazla yöntem ile konulacaktır. 

21. Vardiya zabiti bütün ilgili seyir işaretlerini mutlaka tanıyacaktır. 

AÇIK HAVA: 

22. Vardiya zabiti, çatışma tehlikesini erken saptamanın bir yolu olarak, yaklaş
makta olan gemilerin sık sık ve doğru pusula kerterizlerini alacaktır; bazan büyük 
kerteriz değişmesi olduğu zaman da, özellikle çok büyük bir gemiye veya yedekte 
çekilen bir gemiye yaklaşırken veya yakın mesafedeki bir gemiye yaklaşırken, bu teh
like meydana gelebilir. Vardiya zabiti, denizde çatışmayı önleme kurallarına gerektiği 
gibi uyarak erken ve kesin önlem alacaktır ve hemen, sonra oldığı önlemlerin istenilen 
etkiyi sağlayıp sağlamadığını kontrol edecektir. 

KISITLI GÖRÜŞ: 

23. Kısıtlı görüş olduğu veya beklendiği zaman, vardiya zabitinin 'bininci sorum
luluğu, özellikle, sesli sis işaretleri verme, güvenli hız ile ilerleme ve (ani manevralar 
için makineleri hazır (bulundurma ıbakımlarından, denizde çatışmayı önleme kuralıla
rının ilgili hükümlerine uymaktır. Ek olarak, aşağıdakileri yapacaktır: 

(a) Kaptana hilgi verecektir (Paragraf 24'e halkınız);" 
(b) İyi bir gözcü ve dümenci görevlendirecek ve trafikli sularda derhal el 

ile dümen tutmaya geçecektir; 
(c) Seyir fenerlerini gösterecektir; 
(d) Radarı çalıştıracak ve kullanacaktır. 

Vardiya zabitinin, durma mesafeleri dahil, gemisinin manevra özelliklerini bilmesi 
ve diğer gemilerin farklı manevra özeliklerine sahip olabileceğini unutmaması önem
lidir. 
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KAPTANI ÇAĞIRMA 

24. Vardiya zabiti aşağıdaki durumlarda kaptana derhal haber verecektir: 
(a) Kısıtlı görüş meydana gelmiş veya beklenmekte İse; 
(b) Trafik durumları veya diğer gemilerin hareketleri kaygıya neden oluyor 

ise; 
(c) Rotanın korunmasında güçlük ile karşılaşılıyor ise; 
(d) Beklenen zamanda kara maddesi, bir" seyir yardımcı maddesi görüleme

miş veya iskandil değerleri alınamamış ise; 
(e) Beklenmediği halde kara maddesi veya bir seyir yardımcı maddesi görül

müş veya iskandillerde değişiklik olmuş 'ise; * 
(f) Makinelerde, dümen donanıımıında veya temel seyir cihazlarından birin

de arıza olmuş ise; 
(g) Ağır havada hava koşullarının sebep olabileceği hasar hakkında şüpheye 

düşıüknüş ise; 
(h) Buz, sahipsiz tekne veya teknje kalıntıları gibi seyir tehlikelerinden her

hangi (biri ite karşılaşılmış ise; 
(i) Diğer adıl »durumlarda veya şüpheye düştüğü durumda. 

Yukarıdaki durumlarda kaptanla derhal haber vermekle bera'beT, vardiya zabiti, 
koşullar gerektirdiğinde, geminin güvenliği için derhal önlem almakta teireddüt etme
yecektir. 

KILAVUZ GEMİDE İKEN SEYİR 

25. Vardiya zabiti kılavuzun hareket veya diyetlerinden şüpheye düştüğü zaman, 
kılavuzdan açıklama isteyecöktiır; eğer şüphesini gideremez ise, derhal kaptana bilgi 
verecek ve kaptan gelmeden önce gereken önlemleni alacaktır. 

VARDİYA PERSONELİ 

26. Vardiya zabiti, vardiya personelline güvenli nöbet tutulması ve iyi gözcülük 
yapılmasını sağlayacak gerekli 'bütün talimat ve 'bilgileri •verecektir. 

GEMİ DEMİRLİ İKEN 

27. Kaptan gerekli görürse, demirli gemide seyir vardiyası devam ettirilecektir. 
Demirli iken, vardiya zabiti her durumda aşağıdakileri yapacaktır: 

(a) Mümkün olan en erken zamanda geminin mevkiini saptayacak ve ha
rita üzerinde işaretleyecektir; koşullar müsaade ettikçe, sabit seyir yar
dımcısı (maddelerden! veya kolay tanınabilir kıyı maddelerinden kerte
rizler alarak, geminin demıir yerinde snuniyette kalıp kakmadığını ye
terli saklıkta aralarla kontrol edecektir; 

(b) Verimli 'bir gözcülük nöbeti sağlayacaktır; 
(c) Bütün geminin peryodik olarak muayene edilmesini sağlayacaktır; 
(d) (Meteoroloji ve gel - git durumlarıını ve deniz durumunu gözlemıleyecek-

tir; 
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(e) Eğer gemimin demiri tarar isıe kaptana haber verecek ve gerekli bütün 
önllemleri alacaktır; 

(f) Anıa makinelerin ve diğer makinelerin kaptanın talimatlarıma uygun 
olan hazırlık durumunda bulunmalarını sağlayacaktır; 

(g) Görüş kısıtlandığında, Ikaptana haber verecek ve HgÜli denizde çatışma
yı önleme kuralarıma uyacaktır; 

(h) G'eminin her zaıman, gerektiği gibi doğru fener ve şekilleri göstermesi
ni ve doğru ses işaretleri vermesini sağlayacaktır; 

(i) Gemıi tarafından çevre kirietmiösi yapıilrnasuna karşı koruyucu önlemler 
alacak ve kirlenmemim önlenmesi kuıriallaona gerektiği gibi uyacalktır. 

Karar 2 
Makine Vardiyasından Sorumlu Mühendis Zabitleri için Çalışma Talimatı 
KONFERANS 

Denizde can ve inal güvenliği ve deniz çevresinin kirienmeslnin önlenmesi için 
güvenli ve verimlli makime vardiyasının önıemini BİLEREK, 

Gemİadamlarının Eğitim, Bielgelemdirilım© ve1 Vardiya Standartları hakkında 1978 
Uluslararası Sözleşmesinin parçasını oluşturan Makine Vardiyasında Uyulması Ge
nelken Temel Prensipleri HATIRDA TUTARAK, 

Makime vardi'yasımdan sorumlu ırmihendis zabitler için çalışma ta'limatı hazırlama 
ihtiyacımı KABUL EDEREK, 

Aşağıdakileri KARARLAŞTIRMIŞTIR 
(a) Bu Karara ekli Makine Vardiyasından Sorumlu Mühendis Zabitler için Ça

lışma Talimatı Önerisinin kabul 'edilmesi; 

(b) İlgili bütün Hükümetlerden bu Önerinim içeriklerini mümkün olduğu ka
dar çabuk yürürlüğe koymalarınım istemımesi, 

Hülkümötlerarası Denizcilik Danışma Teşkilatını aşağıdakileri; yapmaya ÇAĞIR
MIŞTIR 

(a) Bu 'Önerinim devamlı gözden geçirilmesi ve yapılacak değişmelerim bütün 
ilgili Hükümetlerim dikkatine sunulması; 

(b) Konferansa çağrılan bütün Hükümetlere bu Kararın bildirilmesi. 

EK 

Malkine Vardiya Sorumlusu Mühendis Zalbitler İçin Çalışma Talimatı Önerisi 

GİRİŞ 
1. Bu Öneri vardiya sorumluluğunu alan mühendis zabitlelr için aşağıdaki hal

lerde genel uygulamaya ait çalışma talimatımı içerir: 

(a) iSeyirde makinle vardiyası (Kısım I) 
Cb) Açıkta demirli iken malkine vardiyası (Kısım II) 
2, Baş ımıühendis bu çalışma talimatına uygum ilaveler yapmalıdır. 
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3. Vardiya 'sorumlusu her mühendis zalbit denüzde can ve mal güvenliği ve de
niz çevre kirliliğinin önlenmesi ıbakıımımdan görevlerini etkili olarak yapması gereğini 
takdir etmelidir. Bu Öneride, kullanıldığı şekilde «vardiya» sözcüğü, ya «vardiyayı 'teş
kil edem personel grubunu», yahut fizliksel olarak (makine dairesinde bulunması gere-
kıöbileıı veya gerekmeyebilen 'mühendis zabitin «sorumluluk süresini:» ifade eder. 

4. ıBu çalışma talimatı aşağıdakileri içererek falbaıt onlarla sınırlı olmaksızın 'bü
tün gemilerde diklkate alınacaktır. 

KISIM I - SEYİRDE MAKİNE VARDİYASI 

GENEL 

5. Vardiya sorumluluğunu allan mühendis zabit, baş mühendisi temsil edeır ve 
onun başlıca sorumluluğu makinelerin her zaman gemıinin düzenle işletilmesini etkile
yen güvenli ve verimli çalıştırılması ve /bakımlı olmalarını sağlamaktır. O, her zaman 
hız değişimi yahut yön değişimi ile ilgili köprü üsifcü emirlerinin derhal yerine getirilme
sini sağlamalıdır. 

•6. Vardiya sorumluluğunu allan mühendis zaıbit tesis edilmiş kurulu vardiya dü
zenlerinin devam ettirilmesüni sağlamalı. Genel yönetimi altındaki makine, tayfaları, 
eğer vardiyaya dahilse, ana makine ve yardımcı tesislerin güvenli ve verimli işletilme-
slime yandım. 

I, Vardiya sorumlusu mühendis zabit, ana makine 'ide yardımcı sistemleri nö
beti gerektiği gibi teslim edene kadar devamlı gözetim altında tutmalıdır. Keza, o te
sisatın çalışmadaki aksaklıklarının yahut «arızalarının gözlenmesi ve rapor edilmesi, 
ayarların, gerekli bakımın ve diğer görevlerin yapılması veya yaptırılması amacıyla 
makine dairesi ve dümen makinesi bölüimiljerinde yeterince ıdol'aşıldığından emin olma
lıdır. 

8. Vardiya sorumlusu mühendis zab.it, makinenin çalışmasını aksatabilecek ve 
can güvenliğini yahut gemiyi tehlikeye sokabilecek muhtemel tehlikelerden kendisıinin 
haberdar edilmesi için vardiyanın diğer mensuplarına emiır vermelidir. 

9. Vardiya sorumluluğu alıan mühendis zabit, makime dairesindeki vardiyanın 
denetlenmesini ve herhangi bir vardiya personeliınlin yetersizliğimin görülmesi hafinde 
yerine personel temin etmek için düzenleme yapılmasını sağlamalıdır. Makine daire
leri, tesisıiıerin yahut kısma valflarımın (tbrcttfe) elle çaılıştırıl'masımı engellley©bilecek 
şekilde gözetimsiz bırakılmamalıdır. 

10. Vardiya sorumluluğunu alam mühendis zalb.it, tesisatın bozulması, yangın, 
su basımıası, kırılma, çatışma, oturma ve diğer nedenlerle meydana ıgelen hasarın etki
lerini giderecek gerekli tedbirleri allımalıdır. 

II. Vardiya sorumlullugunu alan mühendis zabit, vardiyasının bütün mensupla
rının, yangınla mücadele ve hasar kontrol cihazlarımın sayılarını, yerlerini ve tiplerimi 
ve onların kuşanılmalarını ve dikkat edilecek muhtelif güvendik önlemlerini bildikle
rinden emin olmalıdır. 

12. Vardiya sorumluluğumu aılam mühendis zabit, makine bölümlerimde yaralan
maya neden olabilecek muhtemel teblıikellerıi bilmelli ve ilk yardımı yapabilmelidir. 
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13. 'Baş (mühendis makine dairesinde bukunmasına rağmen vardiya sorumlulu
ğunu alan mühendis zabitin makime dairesiimdekii çalıştırmalar konusundaki sorum
luluğu devam leder, 'ancak ıbaş mühendis açıkça sorumluluğu üzerine aldığımı ona ha
ber vermek suretiyle ve bunun karşılıklı: olaraik anıkşılmış olması koşulu ile sorumluluk 
baş mühendise geçer. 

VARDİYA TESLİM ALMA 

14. Vardiya soramlulüğunu alan mühendis zabit, kendislinden sonra gelecek za
bitin görevini etkinlikle yürütecek yetenekte olmadığına dair inandırıcı bir nedeni 
varsa vardiyasını tleslıim etmemeli, bu durumu uygum şekilde baş mühendise bldir-
mellidir. 

Vıarıdiyayı teslim alan mühendis zabit, kendi var diy asındaki personelin görevlerini 
etkinlikle yürütecek kapasitede olduklarımdan emlin olmalıdır. 

15. Vardiyayı alacak mühendis zabit, makine jurnalimi iinceleyerek kayıtlarım ken
di gözlemlerine uygum olduğumu 'kontrol etmeden vardiyayı teslimi almamalıdır. 

16. Mühendis za'b:,t:m, vardiyayı teslim almadan önce en az aşağıdaki hususlar
da yeterlıi bilgilisi olmalıdır : 

(a) Gemi sistemleri ve makiınenin çalıştırılması ile ilgili olarak baş mühendis 
zabitim devamlı emirleri ve özel direktifleri; . 

(b) Makime ve sistemleri üzerimde yapılan bütün işlerim durumu, ilgili personel 
ve ımıuhtıemel teMikeler; 

(e) Sıimtiınelerdeiki, sıafra tanlklarındlaki, slop (bulaşık) tanklanndaki yedek tank-
latrdaki, tatlı su ıtamklarımdalki, pis su' tarMarindaki su yahut çamurların se-
viyesli ve durumu ve içeriklerinim kullanılması yahut atılması içlin özel ge
rekler; 

(d) Yedek tanklardakii,.dinlendirme tankındaki, servis tanikındaki yakıtın ve di
ğer yakut depolama tesislerindeki yakıtım durumu ve miktarı; 

•(e) Sıhhî tesisat atıkları ile ilglili özel şartlar; 
(f) Muhtelif ana ve yardımcı sistemlerin çalıştırma şartları ve çeşitleri; 
(g) Uygulanabildiği yerlerde, izleme ve kontrol teçhizatının durumu ile hangi 

teçhizatım elle çalıştırılmakta olduğu; 
(h) Uygulanabildiğiı yerlerde, alev koruyucunun kontrol sistemleri, limit kontrol 

sistemleri, yanma kontrol sistemleri, yakıt ikmaıl kontrol sistemlerıi giibi oto
matik kazam kontrol donanımlarımın ve «buhar kazanlarınım çalıştırilması ile 
ilgili diğer teçhizatın durumları Be çalıştırma şekilleri; 

(i) K-ötü 'hava, buz, kirli yahut sığ suların sebep olduğu kötü şartlar; 
(j) Donanımım aksaklığının yahut kötü 'gemi şartlarınım gerektirdiği özel çalış

tırma şekilleri; 
(k) Makime tayfasının kendilerime tahsis edilmiş görevleri ile ilgili raporları; 
(1) Yangımla mücadele cihazlarınım durumu. 
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MAKİNELERİN PERYODİK KONTROLLARI 

17. Vardiya <soruımılusu olan mühendis zabit makinenin peryodik komtrolundam 
sorumludur. Bu kontrollerde aşağıdakiler gerçeıkllıeneceıkltlir : 

(a) Ana ve yardımcı makimderin, kontrol ısıistemlerimim, gösterge tablolarının ve 
muhalbene sistemlerıimıim çalışmailıarırıın tatmin edici oiidüğu; 

(ıb) Dümen sistemi ve ilgiiliı bütün domamımlarıın dyi çalıştığı; 
(c) Kazandaki vıe ıısı değiştiiriıoilerdeki su seviytesiimin uyıguın tutulduğu; 
(d) Makime ve kazan egzosıtlaraıım iyi yanıma özelliği gösterdiği ve gerektiğimde 

Ikıunum üflıeme lişlemimkı yapıldığı; 
(e) Sim'tiılerdıeki su seviyesinim ve kişiliğimin normal olduğu; 
(f) Kontrol donamımı ve makine sistemlerime aiıt boruflar dahil çeşitli 'borularda 

kaçak bulumımadığı, iyi çalıştıkları ve yeterli bakımlı oldukları, basınçlı yağ 
devresiime özel dikkat gösterildiği. 

MAKİNE JURNALİ 

18. Vardiya sorumlusu olan mühendis zahit görevdi terkdtaıeden önce, vardiya 
isıırasımda ana ve yardımcı makinelerle ilgili olanak meydana gelem bütün olaylarım uy
gum' şekilde kaydedilmesini sağlamalıdır. 

KORUYUCU VE ONARIM BAKIM-TUTUMU 

19. Vardiya sorumliıısu olan mühendis zabit bütün koruyucu bakım tutum, ha
sar kontrol veya tamir süresiimc© ıbakım-tutum Asilerimden sorumlu mühendis zahit ü& 
işbirliği yapmalı., Bu işbirliği aşağıdakileri içerebiür fakat onlarla sınırlı olmayabilir : 

(a) Üzerinde çalışılacak olan makinelerin ayrılması ve devre dışı bırakılması; 
(b) Bakım süresince geri kalan tesislerin yeterli ve güvenli çalışmaları için ayar

lama yapılması; 
(c) Makine jurnalrna yahut diğer uygun bir dokümana, nöbeti alacak mühendis 

zabitlerin yararlanması ve kayıt amacıyla üzerinde çalışılan donanım, ilgili 
personel, alınmış güvenlik tedbirleri ve kimin tarafından alındığının kaydedil
mesi; 

(d) Tamir görmüş makine ve donanımın gerektiğinde denenerek servise konması. 

20. Vardiya sorumlusu mühendis zabit, otomatik donanımın arızalanması ha
linde makinenin elle çalıştırılmasına yardım etmesi için, bakım - tutum görevlerini 
yapan makine tayfalarından birini hazır bulunduracaktır. 

KÖPRÜ ÜSTÜNE BİLDİRME 

21. Vardiya sorumlusu olan mühendis zabit, makinenin uygun olmayan çalış
ması nedeniyle gemi süratinde meydana gelen değişikliklerin yahut düzenin kontrol-
dan çıkmasının denizde gemi ve can güvenliğini tehlikeye sokabileceğini hatırdan çı
karmamalıdır. Geminin süratini azaltmaya, dümen arızasına, gemin;n ana makine
sini durdurmaya yahut üretilen elektrik gücünde değişikliğe veya güvenliği tehdit eden 
benzer tehlikelere neden olabilen yangın yahut makine bölümlerindeki muhtemel olay-
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lar vukuunda köprü üstü derhal haberdar edilmelidir. Muhtemel bir deniz kazasını 
önlemek için mümkün olan tedbirleri almasına fırsat verecek azamî zamanı köprü 
üstüne sağlayabilmek için imkân 'bulunduğu takdirde değişiklikler yapılmadan önce 
köprü üstü haberdar edilmelidir. 

TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU SULARDA SEYİR 

22. Gemin'in, trafiğin yoğun olduğu sulara girdiği bildirildiği zaman vardiya 
sorumlusu olan mühendis zabit derhal bütün makinelerin elle çalıştırmak suretiyle 
manevra yapabilecek durumda bulunmasını temin etmelidir. Mühendis zabit keza dü
men ve diğer manevra ihtiyaçları iç;n yeterli yedek bir güç sağlamalıdır. Emercensi 
dümen ve diğer yardımcı donanım derhal çalıştırılmak üzere hazır halde bulundurul
malıdır. 

GÖRÜŞ MESAFESİ KISITLI OLDUĞU ZAMAN SEYİR 

23. Vardiya sorumlusu olan mühendis zabit sis düdüğü için devamlı bir hava 
yahut buhar basıncı sağlamalıdır. Köprü üstünden gelecek herhangi bir emri yerine 
getirmek için hazır olmalı ve ayrıca manevra için kullanılacak yardımcı makinelerin 
kullanıma hazır olmasını sağlamalıdır. 

BAŞ MÜHENDİSE HABER VERME 

24. Vardiya sorumlusu olan mühendis zabit aşağıdaki durumlarda gecikmeksi
zin baş mühendisi haberdar etmelidir. 

(i) Kendi görüşüne göre geminin güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde maki
nede hasar veya uygun olmayan çalışma vukuunda. 

(ii) Kendi görüşüne göre ana makinenin, yardımcı makinelerin yahut monitör 
ve gavornör sistemlerinin hasarına neden olabilecek uygun olmayan çalış
malar vukuunda; 

(ili) Aoil durumlarda hangi kararın veya tedbirin alınması hususunda şüpheye 
düşüldüğünde. 

25. Yukarıdaki durumların baş mühendise bildirilmesi gereğine rağmen, vardiya 
sorumlusu mühendis zabit ayrıca tereddüt etmeksizin geminin, makinelerin ve müret
tebatın güvenliği için gerektiğinde harekete geçmelidir. 

VARDİYA PERSONELt 

26. Vardiya sorumlusu olan mühendis zabit vardiyanın güvenli bir şekilde yürü
mesini sağlayacak bütün gereken direktif ve bilgileri vardiya personeline vermelidir. 
Normal makine bakımının güvenli vardiya çalışması sırasında meydana çıkmış gö
revler gibi yerine getirilmesi, bir vardiya usulü olarak yerleştirilmelidir. Gemideki 
elektrik, mekanik, hidrolik ve pnömatük yahut elektronik teçhizatı kapsayan bakım -
tutumla ilgili ayrıntılı onarım vardiya sorumlusu mühendis zabit ve baş mühendisin 
bilgisi dahilinde yerine getirilmelidir. Bu onarımlar kayda geçmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 158) 



— 71 — 

KISIM II - AÇIKTA DEMİR YERİNDE 
MAKİNE VARDİYASI 

Bir gemi açık bir demir yerinde yahut herhangi «denizde» kabul edilebilecek ko
şulda demirli iken vardiya sorumlusu olan mühendis zabit: 

(a) Etkili bir vardiya tutulmasını; 
(b) Bütün çalışan ve manevraya hazır makinelerin peryodik denetimini; 
(c) Ana ve yardımcı makinelerin köprü üstü emirlerine göre hazır durumda tu

tulmasını; 
(d) Geminin çevreyi kirletmesini önlemek için tedbirler alınmasını ve kMilikle 

ilgili kurallara uyulmasını; 
(e) Bütün hasar kontrol ve yangınla mücadele sistemlerinin hazır olmasını; sağ

lamalıdır. 

Karar 3 
Limanda Vardiya Sorumlusu Olan Güverte Zabitleri için 

Prensipler ve Çalışma Talimatı 

KONFERANS 

Can ve mal güvenliği ve deniz çevre kirliliğinin önlenmesi için limanda güvenli 
ve etkili bir vardiyanın önemini BÎLERJEK, 

Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında 
Uluslararası Sözleşme 1978'in bir bölümü olan Seyir Vardiyasında Uyulması Gereken 
Temel Prensipleri HATIRDA TUTARAK, 

Limanda vardiyadan sorumlu güverte zabitleri için prensipler ve çalışma ta
limatı oluşturma ihtiyacım KABUL EDEREK, 

Aşağıdaküeri KARARLAŞTIRMIŞTIR : 
(a) Bu Karara ekli Limanda Vardiyadan Sorumlu Güverte Zabitleri için 

Prensipler ve Çalışma Talimatı önerisinin kabul edilmesi; 
(b) ilgili bütün Hükümetlerden bu Önerinin içeriklerini mümkün olduğu ka

dar çabulk yürürlüğe koymalarının istenmesi, 
Hükümetlerarası Denizcilik Danışma Teşkilatım aşağıdakileri yapmaya ÇA

ĞIRMIŞTIR : 

(a) Bu önerinin devamlı gözden geçirilmesi ve yapılacak değişikliklerin ilgili 
bütün Hükümetlerin dikkatine sunulması; 

(b) Konferansa çağrılan bütün Hükümetlere bu Kararın bildirilmesi. 

EK 
Limanda Vardiyadan Sorumlu Güverte Zabitleri İçin Prensipler ve Çalışma 

Talimatı önerisi 
GÎRIŞ 
1. Bu öneri limanda normal koşullarda güvenli olarak bağlı veya güvenli ola

rak demirli bir gemi için geçerlidir. Açık korunmasız yerlerde demirli gemiler için, Ge-
miadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standardları 1978 Uluslararası Söz-
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leşmesimdeki Kural II/l - «Seyir Vardiyasında Uyulması Gereken Temel Prensipler» 
ve Konferans tarafından kabul edilen «Seyir Vardiyasından Sorumlu Zabitler için Ça
lışma Talimatı Önerisi»ne baikılacaktır. Özel tip gemi ve yük için özel gerekler lüzumlu 
olabilir. 

2. Aşağıdaki prensipler ve çalışma talimatı, gemisahipleri, gemi işletmecileri, 
kaptanlar ve vardiya zabitleri tarafından dikkate alınacaktır. 

VARDİYA DÜZENLEMELERİ 

3. Gemi limanda iken vardiya düzenlenmeleri; 
(a) Can, gemi, yük ve liman güvenliğini sağlayacaktır; 
(b) Uluslararası, ulusal ve yöresel kuralları dikkate alacaktır; 
(c) Geminin düzenini ve normal işlevlerini devam ettirecektir. 

4. Gemi kaptanı, geminin bağlama durumuna, tipine ve görevlerin karakterine 
göre vardiyanın bileşim ve sürelerini kararlaştıracaktîr, 

5. Limanda nöbet tutmak üzere kaptanın gereken niteliğe sahip herhangi bir ki
şiyi görevlendirebileceği ve tehlikeli yük taşımayan 500 gros tondan küçük gemiler dı
şında, nitelikli bir güverte zabiti vardiya sorumlusu olacaktır. 

6. Gerekli donanım ve cihazlar, verimli bir vardiya sağlayacak şekilde düzenle
necektir. 

VARDİYA TESLİM ALINMASI 

7. Vardiya zabiti, vardiyayı teslim alacak zabitin görevlerini etkili bir şekilde ya
pamayacağını açıkça belli eden inandırıcı bir sebep görürse, vardiyayı teslim etmeyecek
tir, bu durumda kaptana gerektiği gibi haber verecektir. 

8. Vardiyayı devreden zabit tarafından, vardiyayı devir alan zabite aşağıdaki bil
giler verilecektir : 

(a) Yatma yerinde su derinliği, geminin su çekimi, yüksek ve alçak su düzey
leri ve zamanları; bağlama halatlarının durumu, demirlerin ve demir bo-
sasının durumu, geminin güvenliği için önemli diğer bağlama özellikleri; 
ana makinelerin durumu ve acil durumda kullanılma olanağı; 

(b) Gemide yapılacak bütün işler; gemiye alınan veya kalan veya boşaltıl
dıktan sonra gemide kalacak olan yükün gemideki dağılım ve miktarı; 

(c) Sintinelerde- ve balast tanklarındaki su düzeyi; 
(d) Gösterilmekte olan işaretler veya fenerler; 
(e) Gemide bulunması gereken personelin sayısı ve gemide bulunan diğer ki

şiler; 
(f) Yangınla mücadele cihazlarının duruımı; 
(g) Limanın özel kuralları; 
(h) Kaptanın devamlı ve özel emirleri; 
(i) Acil durumda veya yardım istenmesi durumunda gemi ile rıhtım yöneti

cileri veya liman yetkilileri arasında kullanılacak muhabere bağlantıları; 
(j) Geminin güvenliği ve çevre kirlenmesinin önlenmesi bakımından önemli 

diğer durumlar. 
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9. Vardiya alan zabit : 
(a) Bağlama halatları veya demir zincirlerinin yeterli olduğundan; 
(b) Gereken işaretler veya fenerler doğru olarak çekildiğinden ve gösteril

mekte olduğundan; 
(c) Güvenlik önlemleri ve yangına karşı korunma kuralları uygulanmakta 

olduğundan; 
(d) Yüklenmekte veya boşaltılmakta olan zararlı veya tehlikeli yüklerin özel

liklerinin ve herhangi dökülme veya yangın halinde yapacağı doğru ha
reketin bilindiğinden; 

(e) Gemi dışındaki hiçbir durum veya koşul gemiyi tehlikeye sokmamakta 
ve kendi gemisinin de başkalarını tehlikeye sokmamakta olduğundan 

emin olacaktır. 
10. Eğer tam vardiya teslim edileceği zaman, önemli bir çalışma yapılmakta ise 

kaptan tarafından aksi emredilmedikçe, bu çalışma nöbeti bırakacak zabit tarafından 
tamamlanacaktır. 

VARDİYA TUTULMASI 

11. Vardiya zabiti : 
(a) Uygun 'belidi 'aralıklarla gemiyi] muayene ettıirecektiır; 
(b) Aşağıdakilere özel dikkat sarf edecektir; 

(i) Özelikle gel - git değişimlerimde veya büyük kabarma ve alçalma olan 
yerlerde luımlbarağzı isikelesiîınıinı durumu ve ıbağları, demir zinciri veya 
ibağlama halatları ve eğer gerekirse, 'bunların normal çalışma durumun
da ıbulunmasını sağlayacak önlemler alacaktır; 

(ii) Su çekimi, omurga altı açıklığı ve yük leleçleme veya balastlama sıra-
ısında tehlikeli meyil ve* ıtriımıi önjleyecek gerni denige dunumu; 

(Mi) 'Hajva ve deniiz durumu; 
(iıv) Güvenlik önlemler|i ve 'yanığından korunma ile ilgili bütünı kurallara 

uyulması; 
(v) İSintline ve tankerlerdiekıi su düzeyi; 
(vi) Gemlı'ıdeki bütün kişiler ve bulundukları yerler, özellikle uzak veya 

kapalı yerlerde Ibulıuınanlaır; 
(viıi) işaret veya fmerilerin gösterilmesli; 

(c) IKiötü hayada, veya fırtına uyarısı alummaısı üzerime, gerniıyji, personeli ve 
yükü korumak liç'ilnı ıgerelkli önlemleri) alacaktır; 

(d) (Kendi gemisli 'tarafından çevrenini kirlıetimösini önlemek için her önlemi ala
caktır; 

ı(e) Geminin güvenliğini! tehdit eden bir acil durumda, alarm verecek, kaptana 
ıbül'gi verecek, gem'iye herhamjgli bir hasar olmasını önlemek içtin mümkün 
olan 'bütün önlemleri alacaktır, ve eğer gerekirse, kıyı yetkililerinden1 veya 
komşu gemlilerden yardım 'isteyecektir; 

>(f) Yangın halinde, kıyı yangınla mücadele yetkililerine gemiyi tehlikeye sok
madan gemiye basılajbilecelk yaklaşık ısu miktarını bittdirelbilmek iç'in gemi-
njln denge durumunu bileoeikltlir; 
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(g) Tehlikedendi gemililere veya kişilere yardım önerecek tir; 
(h) (Pervanelerin döndürülmesi gerektiği zaman kazaları veya, hasarı önlemek 

liçin gereken önlemleri alacaktır; 
(i) \ Gemiiıyi ilgilendireni bütün önemli olayları genelken jumailiara kayıt edecektir. 

Karar 4 
Lllmanda Makime Vardiyasından Sorumlu 'Mühendis Zahitler 

'için. Prensipler ve Çalşma Talimatı 

KONFERANS, 

Denizde can vıe mal güvenliği ve deniiz çevre kirlenmesinliını önlenmesi için liman
da güvenli ve verimli bir makine vardiyasının! lönıetmjiıniı BİLEREK, 

Gemiadamlarınm Eğiıtiim, Belgelendirme ive Vardiya Standartları hakkında Ulus
lararası Sözleşme 11978'e ekli, IMalkinıe Vardiyasında Uyulması, 
Gereken Temel Prensipleri HATIRDA TUTARAK, 

limanda vardiya sorumlusu mühendis zabjtllerıi için prensipler ve çaılışmıa talimatı 
oluşturma ihtiyacını KABUL EDEREK, 

Aşağıdakileri KARARLAŞTIRMIŞTIR : 
(a) Bu Karara eklenmiş Limanda Makine Vardiyası Sorumlusu Mühendis Za

hitler içtin Prensipler ve Çalışma Talimatı 'Önerisini kabul edüknıesli; 
(b) Mümkün olan en kısa zamanda bu öneri muhteviyatını etkili kılmak için 

ilgili bütün hükümetlerden harekete geçmelerinin istenmesi; 
Hükümetler Arası Denizcilik Danışma Teşkilatını aşağıdakileri yapmaya ÇAĞIR

MIŞTIR : 
(a) Bu Ömerlinin devamlı gözden geçirilmesi ve yapılacak değişikliklerin ilgili 

•bütün Hükümetlerin dikkatine sunulması; 
(b) Bu Kararı Konferansla davet edilen bütün Hükümetlere bildirmesi; 

E K 

Limanda Makime Vardiyası Sorumlusu Mühendis Zabitler İçin 
'Prensipler ve Çalışma Talimatı önerisi 

G İ R İ Ş 

,1. Bu öneri limanda, güvenli olarak rıhtıma 'bağlı yaihuit demirde iken bir ge
miye uygulanıır ve hu ısüraler zarfında mühendis zabitler tarafından tutulan vardiya
nın gereklerini ilgilendirir, özelik arz eden makine sistemleri) yahut yardımcı ıteçh'izat 
için ve zararlı, tehlikeli, zehirli yahut yüksıek parlama özeliği olan mıalzıeme veya 
diğer tip özel kargo taşıyan gemiler için belirli gerekler lüzumlu olabilir. 

VARDİYA DÜZENLEMELERİ 
2. Her geminin baş mühendisi kaptan ile görüşerek limanda güvenli bir makine 

vardiyasının sürdürülmesi konusunda yeterli makine vardiya düzenlemelerinin yapıl
masını sağlamak zorundadır. Uygun makine tayfasını içine alabilecek olan makine 
vardiyasının teşkiline karar verilirken dikkat edilecek noktalar arasında şuhlar bulu
nur : 
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(a) Germinin tipi; 
(b) Makinenin tipi ve durumu; 
(c) Hava şartlarının, ıbuzlu, kirli yahut sığ suların, acil durumliarın, hasarı yahut 

ideniz kirliliğini sınırlamıanın zorunlu kıldığı özel çalıştırma şekilleri; 
(d) Vardiyayı teşkil eden tayfanın yeterlikleri ve ıtecrübesfi; 
(e) Oan, gemi, yük, liman ve çevnenıkı güvenliği; 
(f) Uluslararası, ulusal ve yerel kurialların yerine getirilmesi; 
(g) Geminin normal iş düzeninin devam ettirilmesi. 

3. ıDaş mühendisin emri altında vardiye sorumlusu mühendis zabit gerektiği şe
kilde bütün makinelerin ve teçhizatın denetim ve testinden sorumludur. 

4. (a) Ana makine gücü 3000 ıkW ve daha yukarı olan bütün gemilerde her 
zaman bir vardiye sorumlusu mühendis zahit bulunmalıdır. 

(b) Ana makine gücü 1500 - 3000 kW arasında alan 'gemilerde 'Kaptan yetkisiy
le ve ibaş mühendisle istişare yapılarak vardiya sorumlusu mühendis zabit 
bulundurulmayabilir, ancak sorumlu ıbir güverte zabiti bulundurmak ve ge
mide tehlikeli dökme yük bulunmamak şartıyla 'bu mümkün olabilir. 

(c) Ana makine gücü 1500 kW'dıan küçük olan gemilerde tehlikeli dökme yük 
bulunmamak şartlıyla vardiya sorumllusu bir mühendis zalbite ihtiyaç yoktur. 

5. Teşkil ©dilen vardiya her zaman, yük işleri, gemi, liman ve çevresinin güven
liği ile digliı bütün makineleri iyi 'bir şekilde çalıştıracak yeterlikte olduğu güvenini 
vermelidir. 

6. Mühendis zabit vardiyadan sorumlu iken, gemi makine sistemleri ile İlıgilli 
gözetim görevini engelleyebilecek şekilde görevlendirilmeyecek ( veya görev almaya
caktır. 

VARDİYANIN TESLİM ALINMASI 

7. Vardiya sorumlusu mühendis zalbit, eğer kendisinden sonra gelecek olanın 
görevini etkili olarak, yürütecek kapasitede olmadığına dair açılk 'bir şekilde inandırıcı 
herhangi ıbir nedene ısalhipse vardiyasını teslimi dtmemalidir ve bu durumu gerektiği 
şekilde 'baş mühendise billdirmelidir. Vardiyayı teslim alacak mühendis za'bit, vardi-
yasındaki herkesim görevlerini etkili bir şekilde yürütecek kapasitede olduklarına emin 
olmalıdır. 

8. Vardiya sorumllusu mühendis zabit vardiyayı 'teslim edeceği1 mühendis zabite 
aşağıdaki hususlarda bilgi vermelidir : 

(a) İlgili devamlı emirler, gemideki çalışmalar /ile ilgili özel emirler, bakım-tu-
tum işleri, gemi makineleri yahut kontrol teçhizatı ile .ilgili tamirler; 

(b) Gemideki makineler ve stisıtemieri ile ilgili yerine getirilmekte olan ıbütün iş
lerin mahiyeti, ilgili personel ve muhtemel tehlikeler; 

(c) Sintinelerde, ıbalast ıtanklarında, slop tanklarında, pis su tanıklarında, yedek 
tanıklardaki ;su ve kalıntı seviyesi ve durumu ve 'içeriklerinin kullanılması 
yahut atılması içlin özel gerekler; 

(d) , Sıhhî tesisatın atıkları ile ilgili özel koşular; 
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(e) Portatif yangın söndürme cihazlarınım, sabit yanığın söndürme teslislerinin 
ve yangın ihbar sistemlerinin hazırlık durumları ve koşulları; 

(f) Makinedeki çalışmalarla ilgili gemlide yetkili onarım personeli, çalışmakta 
olıdulkları yerler ve onarım işleri, diğer yetkili kişiler ve gerekli tayfa. 

(g) Gemi atıkları ilgili liman kuralları, yangınla mücadele gerekleri ve özellikle 
muhtemel kötü hava koşullarında geminin hazırlanması; 

(h) Acil bir durumda yahut yardım talep edilmesi halinde liman yetkilileri dahil 
sahil personeli ile gemi arasında mevcut muhabere bağlantıları; 

(i) Geminin, mürettebatın, yükün güvenliği ve çevrenin kirlilikten korunması ile 
ilgili diğer önemli olaylar; 

(j) Makinedeki çalışmalardan dolayı meydana gelen çevre kirliliği hakkında yet
kililere bilgi verilmesinin usulleri. 

9. Mühendis zabit vardiya sorumluluğunu yüklenmeden önce; 
(a) İşletme bakım - tutum ve geminin makineleri ve kontrol teçhizatının tamir

leri ile ilgili bütün devamlı ve özel emirlerden tamamen haberdar olduğuna 
em'in olmalı; 

(b) Mevcut ve mümkün olan güç kaynakları, ısı ve aydınlatma ve bunların da
ğıtımını bilmeli; 

(c) Gemi yakıtını, yağlama yağı ve bütün su ikmal durumunu ve miktarını bil
meli; 

(d) Geminin balast sistemi ile onun kontrolünü bilmeli; 
(e) Görevli makine tayfasının yerinde olduğunu tahkik etmeli ve onların görev

lerini etkili bir şekilde yürütebilecek fizikî kapasitede olduklarından emin 
olmalı; 

(f) Yük faaliyetlerinden, bakım ve tamir durumundan ve vardiyayı etkileyen 
bütün diğer çalışmalardan haberdar olmalı; 

(g) Yolcu ve mürettebat hizmetlerinde, yük işlerinde, su ikmalinde ve egzost 
sistemlerinde kullanılan yardımcı makinelerden haberdar olmalı; 

(h) Kirliliğin önlenmesi için liman şartlarından haberdar olmalı ve bu şartların 
karşılanması için gemideki cihazların çalıştırılmasını iyi bilmeli; 

(i) Güvenlik önlemleri ve yangından korunma ile ilgili bütün kuralları ve sahil 
yangın istasyonu ile olan haberleşme şeklini bilmeli; 

(j) Gemideki bütün ihbar ve alarm sistemlerini bilmeli ve bu sistemlerin faali
yete geçmesi halinde gerekeni yapabilmeli; 

(k) Bütün yangın ihbar ve söndürme sistemlerinin uygunluğunu ve çalıştırılma
sını, yangının kontrolü yöntemini, gemideki portatif yangın söndürme ci
hazları ve onların en etkili bir şekilde kullanılmalarını iyi bilmeli; 

(l) Tehlikeli ve zehirli bir çevre oluştuğunda can güvenliği için sağlanmış teçhi
zatın nerede olduğunu ve kullanılmasını bilmeli; 

(m) Acil durumda ilk yardımın yapılmasında kullanılacak malzemenin, özellikle 
yanıklar ve haşlanmaların bakımı için gerekli olanların derhal el atılabilir 
şekilde hazır olmalarından emin olmalı; 
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(n) Gemideki bütün haberleşme vasıtalarından ve gemi ile sahil yetkilileri ara
sındaki bütün haberleşmelerden haberdar olmalı, 

(o) Hazırol emri gereği yahut acil durumlarda gemi ve makinelerinin mümkün 
olan en uygun bir duruma getirebilmesi için hazır durumda olmalıdır. 

VARDİYANIN TUTULMASI 

10. Vardiya sorumlusu mühendis zabit aşağıdaki hususlarda özellikle dikkatli 
olmalıdır : 

(a) Bütün emirleri, tehlikeli duramlarla ilgili özel çalıştırma yöntemlerini ve 
kurallarını yerine getirmek ve kendi sorumluluğu altındaki bütün alanlarda 
tehlikeli durumların önlenmesini sağlamak; 

(b) ölçüm ve kontrol sistemleri, bütün güç kaynaklarının, birim ve sistemlerin 
monitörü (izlenmesi); 

(c) Yerel yönetimlerin kirlilik konusundaki kurallarına aykırı davranışları önle
mek için gerekli teknik, yöntem ve işlemler; 

(d) Sintinelerin durumu. 
11. Vardiya sorumlusu mühendis zabit: 
(a) Acil durumlarda, kendi görüşüne göre gerektiğinde alarm vermeli ve gemi

ye yüküne ve gemideki şahıslara gelecek tehlikelerin önlenmesi için mümkün 
olan bütün tedbirleri almalı; 

(b) Yükün alınması ve tahliyesi için gerekli' teçhizat ile ilgili olarak yük zabiti
nin ihtiyaçları ve balast ve diğer gemi denge kontrol sistemlerinin ilave ge
rekleri konusunda bilgi sahibi olmalı; 

(c) Geminin, yük çalışmalarının, liman ve çevresinin güvenliğini sağlamak için 
arızalanması muhtemel yahut bozuk teçhizatı tespit amacıyla sık sık kontrol 
turları yapmalı ve derhal harekete geçerek tedbirler almalı; 

(d) Geminin çeşitli elektrik, hidrolik, basınçlı ve mekanik sistemlerinin hasar 
yahut zarar görmesini önlemek için sorumluluğu dahilinde gerekli önlemler 
alınmasını sağlamalı; 

(e) Geminin makinelerinin çalışmasını, ayarlanmasını yahut tamirini etkileyen 
bütün önemli olayların düzenli bir kaydını sağlamalı. 

Karar 5 

Telsiz Zabitleri için Güvenlik Telsiz Vardiyası ve Bakım 
Tutumuna Ait Temel Prensipler ve Çalışma Talimarı 

KONFERANS 

Denizde can ve mal güvenliği için etkin güvenlik telsiz vardiyası ve bakım tutu
munun önemini BİLEREK; 

Uluslararası Telekomünikasyon Sözleşmesine ekli Telsiz Kurallarının ve Uluslar
arası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesinin hükümlerini HATIRDA TUTARAK, 

Telsiz zabitleri için bu konularda temel prensipler ve çalışma talimatı hazırlama 
ihtiyacını DİKKATE ALARAK, 
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Aşağıdakileri KARARLAŞTIRMIŞTIR : 
(a) Bu Karara ekli Telsiz Zabitleri için Güvenlik Telsiz Vardiyası ve Bakım Tu

tumuna Ait Temel Prensipler ve Çalışma Talimatı Önerisinin kabul edil
mesi; 

(b) İlgili bütün Hükümetlerden bu Önerinin içeriklerini mümkün olduğu kadar 
çabuk yürürlüğe koymalarının istenmesi, 

Hükümetlerarası Denizcilik Danışma Teşkilatını aşağıdakileri yapmaya ÇAĞIR
MIŞTIR : 

(a) Bu Önerinin devamlı gözden geçirilmesi ve yapılacak değişikliklerin bütün 
ilgili Hükümetlerin dikkatine sunulması; 

(b) Bu Kararın Konferansa çağrılan bütün Hükümetlere bildirilmesi. 

EK 

Telsiz Zabitleri için Güvenlik Telsiz Vardiyası ve 
Bakim - Tutumuna Ait Temel Prensipler ve Çalışma Talimatı 

Önerisi 

GİRİŞ 

1. Hükümetler, bir gemi denizde iken uygun telsiz güvenlik vardiyasının tutul
masını sağlamak için uyulması gereken aşağıdaki temel prensipler ve çalışma talima
tına, gemi sahiplerinin, gemi işletmecilerinin, kaptanların ve telsiz vardiya personelinin 
dikkatlerini çekecektir. 

2. Bu Öneride verilen temel prensipler dikkate alınırken, Uluslararası Teleko
münikasyon Sözleşmesine ekli Telsiz Kurallarına (*), Uluslararası Denizde Can Gü
venliği Sözleşmesine (**) ve diğer ilgili uluslararası anlaşmalara uyulacaktır. 

3. Bu Önerinin hiçbir hükmü hiçbir şekilde Telsiz Kurallarındaki veya Güven
lik Sözleşmesindeki hükümlerden hiçbirini değiştirmez veya yerini almaz, herhangi 
bir anlaşmazlık halinde Telsiz Kuralları ve Güvenlik Sözleşmesi geçerlidir. 

4. Ek olarak, bu Öneri, hiçbir şekilde, denizcilik güvenlik sisteminin gelecek
teki gelişmelerini önleme amacını taşımaz. 

A. GÖZ ÖNÜNE ALINACAK TEMEL PRENSİPLER 

5. Her gemi kaptanı aşağıdakileri isteyecektir : 
(a) Telsiz vardiyasının, Telsiz Kuralları ve Güvenlik Sözleşmesinin ilgili hüküm

leri uyarınca yürütülmesi; 
(b) Cihazların verimli çalışma durumunda tutulması. 
6. Aşağıdakileri içeren fakat onlarla sınırlanmayan cemel prensipler bütün ge

milerde dikkate alınacaktır : 

(*) Bundan sonra Telsiz Kuralları olarak anılacaktır. 
(**) Bundan sonra Güvenlik Sözleşmesi olarak anılacaktır. 
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(a) Telsiz zabiti tarafından kendi vardiyası süresince, kulaklıktı başlık veya ho
parlör kullanılarak ve diğer zamanlarda telsiz - telgraf otomatik alarmı kul
lanılarak 500 KHZ tehlike frekansında devamlı nöbet tutulacaktır, 

(b) Uluslararası anlaşmalarda istendiği şekilde diğer tehlike frekanslarında da 
nöbet tutulacaktır; 

(c) Kendi gemisine ve başka gemilere güvenlik tekiz hizmetleri yapılacaktır; 
(d) Zorunlu telsiz muhabere cihazları daima verimli çalışma durumunda olma

ları sağlanacak şekilde bakımlı tutulacaktır; 

(e) Telsiz zabitinin, Güvenlik Sözleşmesi uyarınca diğer görevleri yürütmek 
veya başka bir frekansta muhabere yapmak veya diğer esas telsiz görevleri
ni yürütmek maksadı ile nöbetini kesmesine müsaade edildiği zaman, sesli 
alma uygulanamaz ise, telsiz - telgraf otomatik alarmı kullanılacaktır; ancak 
susma sürelerinde ,alt paragraf (h) uyarınca sesli dinleme nöbeti devam etti
rilecektir; 

(f) Denizde iken telsiz zabiti görevli bulunmadığı zaman, yedek telsiz telgraf 
verici ve yedek alıcı 500 KHZ'e ayarlanacaktır; 

(g) Denizde iken, telsiz - telgraf otomatik alarmı her çalıştırılmaya başlanması 
ve kapatılmasında kontrol edilecektir; eğer etkili çalışmadığı görülürse, kap
tana veya seyir vardiyasından sorumlu zabite derhal bildirilecektir; 

(h) Vardiya nöbeti saatlerindeki susma sürelerinde tehlike ve diğer ivedilik ya
yımlarının alınması için 495'den 505 KHZ'e kadar arama ile yapılabilen 
500 KHZ frekansı nöbetinin tutulması sağlanacaktır; 

(i) Gemi mevkii düzgün aralıklarla en son duruma kadar düzeltilmiş olarak bu
lundurulacak ve kaptanın emri ile çalışma yerinde devamlı gösterilecektir; 
yapılabiliyorsa otomatik tehlike alarm cihazlarına sokulacaktır; 

(j) Yakındaki gemilerin bir listesi (Eğer biliniyorsa adları, çağrı işaretleri ve 
mevkileri) tutulacaktır; 

(k) Tehlike, ivedilik ,ve güvenlik mesajları alınır alınmaz, seyir vardiyasından 
sorumlu za'bite iletilecektir; 

(1) Geminin seyir yaptığı alanlara ait ve kaptanın isteği ile diğer alanlara ait 
normal hava ve seyir uyarı mesajları alınır alınmaz, seyir vardiyasından so
rumlu zabite iletilecektir; 

(m) Gemi mevki raporu verme sistemine katılan gemilerde ilgili mevki mesajları 
kaptanın yetkisi altında gerektiği gibi gönderilecektir; 

(n) Telsiz Kurallarında saptanmamış olan ek vardiya saatleri, trafik listele
rini,, hava raporlarını, seyir uyan zamanlarını, hava gözlemleri yayımla
rını (gönüllü gözlem yapan gemi durumunda) ve en iyi yüksek frekans ya
yılma koşulu zamanlarını, mümkün olduğu kadar çok kapsayacak şekilde 
düzenılenecefktir; 

(o) Telsiztelefon vardiyası Güvenlik Sözleşmesi uyarınca yürütülecektir; 
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(p) Yetkisiz yayınlar, özellikle susma süreleri içinde veya tehlike yayınları 
sırasında yapılanlar ve zararlı karışım olayları, mümkün ise, tanınacak, 
jurnala kaydedilecek ve Telsiz Kuraİları uyarınca telsiz jurnalından çı
karılacak ilgili bir bölüm ile İdarenin dikkatine sunulacaktır; 

(q) Telsiz vardiya görevleri, nöbet alanın verimliliği yorgunluk neden} ile bo
zulmuş, dinlenmiş ve görevine giderken her bakımdan hazır olmasını sağ
layacak şekilde düzenlenecektir; 

(r) Telsiz nöbetçisinin işitme yeteneğinin gemideki aşırı yüksek seslerden za
rar görmemesi için önlemler alınacaktır. Aşırı gürültüler kaçınılmaz ol
duğunda, işitme yeteneğini koruyucu aletler kullanılacaktır. 

B) GÜVENLİK TELSİZ VARDİYASI VE BAKIM TUTUMUNA AİT ÇA
LIŞMA TALİMATI 

GENEL 

7. Bir sefere başlamadan önce sorumlu telsiz zabiti aşağıdakileri sağlayacaktır : 
(a) Telsiz zabitinin sorumlu olduğu bütün ıtelsiz cihazlarının verimli çalışma 

durumunda olması ve akümülatör bataryalarının yeterince şarjlı olması; 
(b) Uluslararası anlaşmalarla istenilen bütün dokümanların ve tamamlayıcı 

yazıların, gemi telsiz istasyonları için çıkarılan ilanların ve kontrol edici 
Tdare tarafından istenen ek dokümanların gemide bulundurulması ve bun
larla ilgili çelişkili durumların kaptana rapor edilmesi; 

(c) Telsiz kamarası saatinin doğru olması; 
(d) Antenin doğru yerleştirilmiş, hasar görmemiş ve doğru bağlanmış olması; 

8. Telsiz zabiti, bütün dokümanların en son tamaımlayicı yazılara uygun olarak 
düzeltilmesini ve değişikliklerini yapılmasını sağlayacaktır. 

9. Telsiz zabiti ilk olarak bir gemiye katıldığı zaman, telsiz muhabere cihazla
rına ait bütün teknik elkitaplarının, yedek parçaların, ölçü aletlerinin ve alet takım
larının ve kaptanın isteğine bağlı olarak elektronik seyir cihazlarına ait olanların ge
mide olduklarından emin olacaktır. Aksaklıklar kaptana rapor edilecektir. 

VARDİYA GÖREVLERİ 

10. Telsiztelgraf 
(a) Bir limandan ayrılmadan hemen önce, telsiz zabiti, uygulanabilir olan 

yerlerde, geminin seyir yapacağı alana ait ve kaptanın isteği üzerine diğer alanlara ait 
en son normal hava ve seyir uyarı mesajlarını toplayacak ve 'bu mesajları kaptana ile
tecektir. 

(b) Bir limandan hareket edildiğinde ve istasyon açıldığında, telsiz zabiti aşa
ğıdakileri yapacaktır : 

(i) Tehlike durumunun bulunma olasılığı nedeniyle 500 kHz tehlike 
frekansında dinleme yapacaktır; 

(ii) Yöresel kıyı istasyonuna ve muhabere yapılması olasılığı bulunan 
diğer uygun kıyı istasyonlarına TR (adı, mevki, varış mevkii, vs.) 
gönderecektir; -
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(iii) Hava tahmin raporlarım ve seyir uyarılarım ilk ilgili yayınlarında 
kopya edecektir. 

(c) istasyon açık olduğu zaman telsiz zabiti aşağıdakileri yapacaktır : 
(i) En az günde bir kere harita kamarasına saat ayarı işaretlerini bağ

layarak kronometre kontrollarmın yapılabilmesini sağlayacaktır; 
(ii) Telsiz kamarası saatini en az günde bir kere bölge zamanı saat ayarı 

işaretlerine göre kontrol edecektir; 
(iii) Vardiya saatleri sırasında, ekj© edebildiği kadar çlofc OBS (hava ra

poru) mesajını, ilgili kıyı istasyonları aracılığı ile, seçilen gemilere 
göndermeye gayret edecektir; 

(iv) Bir orta frekans veya muhabere yapılması beklenen diğer kıyı is
tasyonu alanına girerken TR gönderecektir; hizmet alanından ayrı
lırken ilgili kıyı istasyonuna bilgi verecektir; 

(v) Muhabere yapılması beklenen kıyı istasyonu tarafından yayınlanan 
trafik listelerini mümkün olduğu sürece dinleyecektir; kendi gemi
sinin çağrı işaretini duyduğunda mümkün olduğu kadar çabuk cevap 
verecektir. 

(d) Telsiz zabiti, bir limana varıldığında istasyonu kapatırken, aşağıdakileri 
yapacaktır : 

(i) Temasın devam ettirildiği yöresel kıyı istasyonuna ve diğer kıyı is
tasyonlarına geminin varışı ve istasyonun kapatılışı bildirilecektir; 

(ii) Antenlerin topraklanmış olmalarını sağlayacaktır; 
(iii) Akümülatör bataryalarının yeteri kadar şarj edilmiş olduğunu kont

rol edecektir. 

11. Telsiztelefon 
(a) Telsiz kamarasında 2182 kHz üzerinde her telsiz nöbeti tutulduğunda, 

bu frekans tehlike, ivedilik ve güvenlik yayınları için dinlenecektir. 

(b) Böyle yayınların alındığı yerlerde, paragraf 12, 13 ve 14'ün ilgili bölüm
lerindeki ayrıntılı işlemler uygulanacaktır. 

(c) 2182 kHz üzerindeki her dinleme nöbetinin açılış ve kapanış zamanları 
ve her tehlike, ivedilik veya güvenlik trafiğinin daha önce 500 kHz'de duyulmuş olan
ların tekrarı olmayan ayrıntılar telsiz jurnalına yazılacaktır. 

TEHLİKE, İVEDİLİK VE GÜVENLİK DURUMLARINDA YAPILACAK İŞ
LER 

12. Tehlike 
Tehlike çağrısı diğer bütün yayınlar üzerinde kesin önceliğe sahiptir. Bunu duyan 

bütün istasyonlar tehlike trafiği ile karışım yapabilecek bütün yayınlarını derhal kese
ceklerdir. 

(a) Könıdi getmisüni etkileyen Ib'ir tehlike durumunda, telsiz zaibiti aşağıdakileri ya
pacaktır: 
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(i) Köprü üstünden 'gemimin gerçek v,eya tahmini mevkiini, veya eğer bu yok ise 
son 'bilinen ımevlkıiıini veya 'bir sabit coğrafya imevikiinden hakilki kerteriz ve 
mesafeyi elde edecektik1; son bilinen mevîki kulanıhr'ken, 'bu mevkiin zamanı 
GMT olaralk toeliröecektk; 

(ıü) Normal dl&ralk, telsiz telgraf tehlike işlemini Telsiz Kuralları uyarınca uygu
layacak ve 500 kHz üzerinde yayın yapacaktır; tehlike çağrısı veya mesajı yal
nız kaptanın veya o anda gemiden sorumlu olan kişinin yetkisi altında gön
derilecektir; gerektiğinde, diğer uygun uluslararası tehlike frekansları (veya 
diğer frekanslar) Telsiz kurallarına uygun olarak kullanılabilir; 

(iii) Özellikle susma sürelerinde, tehlike mesajım gerekirse önünde alarm işareti ile 
sonra tehlike çağrısını, bir cevap alıncaya kadar, zaman aralıkları ile tekrar 
edecektir; 

(iv) Eğer 'bir tehlike frekansı üzerinde gönderilen teMİİke mesajına hiçbir cevap 
alınamııyoır iise, diklkatin çekilebileceği tok başka fndkans üzerinden mesajı 
telkrar edecektir; 

(v) Dikkatli çekmek için her türlü olanağı kullanacaktır. 
(vi) 'Bütün tehlilke muhaberesini alındığında derhal Ikaptana İletecektir; 
(vii) Eğer ıgem'inin, diğer gemiler tarafından mevkii 'bulunmadan Önce terkediıl-

ımid&i zorunluluğu var ise, gereklli 'görülmesi ve koşulların müsaade etmesi ha
linde, telsiz cihazını sürekli yayın durumuna getirecektir. 

(b) Başlka gemileri etkileyen tehlilke durumlarında, telsiz zabiti •aşağıdakileri ya-
pacalfctır: 

(i) Mesajı kopya edecek ve Iköprü üstüne iilietecelktir; 
(ii) Aynı zamanda, eğer mümkün ise, bir yön bulucu cihaz 'kerterizi elde ede

cektir; kerteriz n'isbi ise, geminin pruvası da toelkü'lecektk; 
(iii) Eğer şüpheye yer vermeksizin, gemisi 'tehlikenin yakınında ise, mesajın alın

dısını derhal yapacaktır; kıyı istasyonları ile güvenilir muhaberenin uygula-
nalbilir olduğu alanlarda, kıyı istasyonunun alındı yapabilmesi için, kendi alın
dısını tkısa bir süne geciktirecektir; 

(iv) Eğer şüpheye yer vermeksizin, gemisi tehlikenin yatanında değil ise, daha 
yalkmdalki istasyonların karışmışız olaralk alındı yapmalarına müsaade etmek 
için, mesajın alındısını yapmadan önce kusa bir sürenin geçmesini bekleye
cektir; 

(v) Aşağıdaki hallerde alındı yapmıayacaktiır: 
O) Alındısı yapılmamış 'bir tehlike mesajının duyulması dışında, gemisi teh-

llilkteden çolk uzakta ve yardım gönderemeyecek bir durumda ise; 
(2) Tehlilke mesajı 'bir kıyı istasyonundan geliyor ise, itaptan geminin yar

dim edebilecek durumda olduğunu teyit edinceye kadar; 
(vi) Allft paragraf (v) (1) de 'belirtilen durumda; ve aşağıdalki zamanllarda: 

(1) Tehlikedeki geminin kendisinin tehlilke ımiesajı yayınftayablilecek durum
da olmadığı öğrenildiğinde; veya; 

(2) Kaptan daha fazla yardıma gerek olduğunu düşündüğünde; veya; 
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(3) Hiçbir tehlike veya ivedilik trafiği geçmediği halde bir adili durum ımev-
Ikii gösteren radyo btilkin işareti alındığında; 
Uygun bir vericiyi tam güçte kullanarak, hangisi uygum isle, 500 
kHz'de DDD 'işlemlerini veya 2182 IkIHz veya 156.8 MHz'de veya teh
like durumunda kullanılabilen diğer frekanslarda «Mayday Relay 
(Mayday Aktarma)» istemlerini uygulayarak, mümkün oldukça önüne 
alarm işareti koyarak tehlike mesajını yayınlayacaktır ve yardım gön
derebilecek yetkililere haber vermek içim, sanki kendi gemisi tehlikede 
•imiş gibi, ibütün diğer önlemleri alacaktır; 

(vü) 'Kaptanımı emri ile, kendi gemisinin adını, mevkiini, hızını ve tehlike mevkii
ne tahmini varış zamanım ve eğer ıteMkedielki geminin mıevküıi şüpheli görü
lüyor ise, QTE kısaltmasından ve kerteriz sımıflandırmasındam hemen sonra 
tehlikedeki geminin hakiki kerterizini mıümkün olduğu kadar çabuk yayın
layacaktır;, 

(viii) Diğer alındıları, mevkileri ve varış zamanlarımı ve ilgili diğer tehlike trafi
ğini 'kaydedecek ve köprü üstüne bildirecektir; 

(ix) Eğer tehlike trafiğinin kontrolü 'bir kıyı istasyonu tarafından veya tehlike
deki gemiye yardım içim daha uygun bir yerde bulunan bir başka gemi tara
fından devir alınır ise, normal olarak o kontrol istasyonu ile çalışacaktır; 

(x) Tehlike durumu sona erinceye kadar sürekli nöbette kalacaktır; eğer daha 
yakın gemilerden yeteri kadar yardım sağlanıyor ise veya kıyı istasyonları ile 
temas kurulmuş ve aktarma (relay) yardımı veya danışmanlık yardımı yapıl
masını gerdktirebilecek bir durum yok ise, normal vardiya düzenine dönüle
bilir. 

13. İMedfflc: 
(a) Kenıdi gemisini etkileyen ivedilik durumlarında telsiz zabiti aşağıdakileni ya

pacaktır: 
(i) tvedililk işaret ve mesajını, yalnız kaptanın yetkisi altımda, 500 kHz'de veya 

tehlike durumunda kullanılabilen diğer bir frekansta telsiztelgraf ivedilik 
işlemini kullanarak gönderecektir. Uzun bir mesaj veya sağlık çağrısı duru
munda veya mesajı yoğun muhabere trafiği alanlarında tekrarlarken, me
sajı bir çalışma frekansında gönderecektir. Böyle durumlarda ivedilik mesa
jınım yayınlanacağı frekansın çağrı ayrıntılarını da mesaja koyacaktır; 

(ii) Eğer ivedilik mesajı gemiden bir kişi veya kişilerin denize düşmesi sonucu 
kaybı ile ilgili ise, yalnız diğer gemilerin yardımı gerektiği ve bunun ivedilik 
işaretinin kullanılması ile yeterli olarak elde edilemediği zaman, çağrıdan önce 
alarm işareti kullanılmasına müsaade edilecektir; 

(iü) Eğer mesaj belMi bir istasyona adresli ise, bir çalışma frekansına geçmeden 
önce o istasyon ile temas kurulacaktır; 

(iv) Eğer mesaj bütün istasyonlara adresli ise, çağrıyı tekrarlamadan ve mesajı 
yayınlamadan önce uygun bir zaman /süresinin geçımeısimi bekleyecektir; 

(v) Bütün istasyonlara adreslenen bir ivedilik sona erdiği ve artık yapacak baş
ka iş gerekmediği zaman, iptal mesajını bütün istasyonlara adresli olarak il
gili frekansta gönderilecektir. 
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(b) Diğer germileri etkileyen ivedilik durumlarında tjeisiz zabiti aşağıdakileri ya
paoalkıtır: 

(i) ivedilik işareti, tehlike dışımda, diğer ıbütün müha'bereriin üstünde ön
celiğe sahip olduğu için, ivedilik işareti ile veya 'bunu izleyen mesajın 
yayımı ile karışım yapmamaya dikkat edecektir. 

(di) Mesajı kopya ledetoek ve köprü üstüme iletecektir; 
(iii) 'En az üç dakika dinileımieye (devam edecektir; 'bu sürenin sonunda eğer 

ihüçbir ivedilik mesajı ıdüyuiimaimış ise, mümkün olduğunda, ivedilik 
işareti alındığını 'bir kıyı istasyonuna bildirecektir; bundan sonra nor
mal çalışmasına devam edecektir; 

(ıiv) Eğer ivedilik işareti belirli bir istasyona adresli ise, ivedilik işareti veya 
ivedilik mesajının yayınlanması çim kullanılmakta olanın dışındaki fre
kanslarda çalışmaya devam etmesine müsaadle edilecektir; istek oldu
ğunda, gönderilen ivedilik trmesajunıın adresine ulaşması için, örneğin, 
tekrar gönderme ıgibi, bütün yardım yapılacaktır. 

14. Güvenlik: 

(a) Bk güvenik mesajı gönıderileçeği zaman telsiiz zaibitıi aşağıdakileri yapacaktır: 
(i) Güvenlik işaretini ilk gelen susma süresinin sonuna doğru gönderecektir 

ve uluslararası 'tehlike frekanslarından birinde veya ıdaiha fazlasında 
(hangisi uygulanabilk ise1 500 IkHz, 2182 IkHz ve 165.8 MHz veya teh-
llike durumunda kul'lamıilaibillen diğer frekanslardan birinde çağrı yapa
caktır; 

(M) Susma süresinlin bitimimden hemen sonra bir çalışma frekansı üzerin
de çağrıyı izleyen güvenlik «mesajım gönderecek ve çağrının sonunda 
!bu amaçla uygun bir açıklama yapacaktır; yoğun »trafik ıbölgelıeri dışın
da kısa güvenlik mesajları', istisna olarak, 500 IkHz frekansında gön-
derlelbilir; 

(iii) Önemli meteoroloji ve seyir uyarılarını iiçeren güvenlik çağrtarunı ve 
m'ösajiarımı mümkün dlduğu kadar çalbuk gönderecek ve 'ilk geilen susma 
süresıinlin somumda tekrar edecektir. 

(b) Tekiz zabiti, 'güvenlik işaretini (*) duyduğunda aşağıdakileri yapacaktır: 
(i) İşaret veya mesaja karışım yapmayacaktır; 

(ii) Mesajı kopya edecek ve köprü üstüne iletecektir; 
(iii) «'Bütün gernıiller»!e adreslenen mesajların dağıtımında her türlü yardımı 

•gerektiği gibi yapacaktır ve kapsamı sınırlı mesajları, istendiğinde, ad
reslerime telkrar yayımlayacaktır. 

(*) Kıyı istasyonu bir ivedi siklonuyarısını önünde alarm işareti ve güvenlik işa
reti bulunan bir güvenlik mesajı olarak yayınlayabilir. 
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DİĞER GÖREVLER 

15. Jurnal' - ıtuıtutaası: 
(a) Telsiz jurnali, Telsiz Kuraları vtö Güvenlik Sözleşmesi gerekleri uyarınca tu

tulacaktır. 
(b) Telsiz jurnali telsiz kamarasında bulundurulacak ve İdarenin yetkili me

murlarının denetlemosi için hazır iolacakt'ir; bütün kayıt girişlerinin zamanları 
GMT alarak yazılacaktır. 

(c) Telisiz jurnali her zaman kaptanın dıeneıtimıine hazır olacaktır ve (telsiz zabiti 
güvenlik açışımdan önem taşıyan kayıtlara kaptanım dikkatini çekecektir. 

16. Önemli kontrollar: 
Gemi denizde ilken Helisiz zabiti tarafından Güvenlik Sözleşmesi uyarınca kont

rollar yapılacaktır. Ek olarak, gelıişmekte olan arızaların erken ıbulunmasını kolaylaş
tırmak İçin aşağıdakiler uygulanacaktır: 

(a) En az haftada ıbir kere işaret düzeni ve zamanlıaması bakımından otomatik 
maniple cihazını kontrol edecektir; 

(b) Telsiz ımuha'bere cihazlarındaki ölçüm noktalarında, 'bağlı oldukları ölçü alet
leri aracılığı ile düzgün zaman aralıklarında ölçüler alacak ve normal olma
yan durumları kaydedecektir; 

(c) Mümkün olduğu zaman can kurtarma aracı yüzer durumda ikjem içindeki 
taşınalbifâr ve sabit telsiz cihazlarını kontrol edecektir; her ne olursa olsun 
her üç ayda ittir gemide fouluraan can kurtarma aracındaki taşınabilir ve sa
bit ıtelsiz cihazlariını kontrol edecektir; kontrollar anten donatılmış olarak ya
pılırken, diğer yayınlara hiçbir karışım1 yapıllmamak koşulu ile diğer gemi
lerle veya kıyı istasyonları ile temas kurmaya gayret edecektir; can kurtar
ma aracı telsiz cihazında tekrar dolduruilamayan 'bataryalar kullanılıyor ise, 
bunları imalatçının önerisine uygun zamanlarda veya ölçümlerde iyi sonuç 
alınmadığında daha önce değiştirecektir; 

(d) Göz ile görünür radyo ibikın istasyonu 'bulunduğu zaman, bir seyir zabiti 
(ile işbirliği halinde, gemimin mümkün olduğu kadar çok sayıda rotası üze
rimde yön ibulucunun kaliıbnasyon eğrisinin doğruluğunu teyit maksadı ile, 
sık sık kontrol Ikierterİzleri a'lacak'tır; sonuçlar kaydedilecek ve kaptana rapor 
edilecektir; gemide doğması olasılığı 'bulunan hataların sebepleri, tel halat 
dananımiiiıdaM değişiklikler ve yetkisiz fculliaınılian anten gıibi olanları da araş-

itırılacak ve kaptana rapor edilecektir, 

17. 'Can kurtarma aracına ait taş-ınattilir ıtelsiz cihazının gösterilmesi: 
Yeni katliam personele can kurtarma aracına ait taşınabilir telsiz cihazının kulla

nılmasını öğretmek maksadı ile cihazın çalıştırılması, mümkün olan her zaman gösteri
lecektir. Can kurtarma aracındaki cihaz kontrol edilirken, donanımı ve çalıştırıılması 
mümkün olduğu kadar çok sayıda personele gösterilecektir. 

18. Yedek tels'izfcelgraf cihazının gösterilmesi: 
İdareler, yedek telsiztelgraf ve otomatik maniple cihazı üzerinde numaraların bu

lunmasını ve bu numaralara uygun yazılmış kullanma talimatının asılmış olmasını is-
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tiyor ise, telisiz zalbıitıi terhangıi bir nedenle çalışamaz olduğunda, acil Ibir durumda 
bu gibi cihazları kullanmak için gerekli bilgiler, kaptan tarafından atanan uygun ki
şilere uygun zamanlarda gösterilerek verilecektir. 

19. Bakım tutum: 
'(a) Gomli denizde veya limanda ilken, telisiz zabiti Ikendıi sorumluluğu altındaki 

bütün cihazların verimli şekilde çalışır durumda tutulmalarım sağlayacaktır. Bu mak
satla, bu önerinin Eklentisindeki «Etkili Koruyucu Bakım-tutum Proramı Kılavu-
zuMidalki yöntemleri uygulayacaktır. 

(b) Kayıtlar 
Yapılan bütün bakım-ıtutumların ve görülen bütün normal olmayan durumların, 

daha ısonıra yararlanmak ve meydana çıkan arızaları değerilıenıdirmek üzere kaydedil
meleri içim ayrı Ibir «Cihaz Bakım Tutum ve Onarını Jurnali»- tutullaoalktıır. Ana cihaz 
tiplerine göre indekslenecek ve gemide bulıumdurakcaktır. Bu jurnal aşağıdaki ayrun-
tılıarı içerecektir : 

(i) Toplam hiizmet dışı kalma süresi dahil, koruyucu ve düzeltici bakım-tutum 
işlerinim tarih ve süresi; 

(iıi) tllgilii cihaz; 
(Mi) Bakıma başianıdığında cihazım durumu; 
(iv) Eğer varsa dikkat çöken normal dışı durumlar; 
(v) Her yapılan koruyucu ıbakım-tuituım işi (normal dışı (durum görülmediği halde) 

ve aıormal dışı durumlarda hıer yaıpıilian (düzeltici bakım-tutum işi; 
(vi) Oımarılıan veya ayarlamam cihaz birimleri; 
(viıi) Yukarıda (v) ve (vi) paragaflarındak'i işler tamamlanıdıktan! sonıra cihazın 

durumu; 
(vii) Kulanılaın yedek parçalar, 

BÎRDEN FAZLA TELSİZ ZABİTİ BULUNAN GEMİLER İÇİN EK HÜKÜM
LER 

20. Telsiz vardiyası alırken, nöbeti devir alacak telisiz zabiti aşağıdakileri yap
mak için telsiz kamarasına yeterli bir zaman 'önce gelecektir : 

(a) Tehlike, 'ivedilik veya güvenlik muhaberelerinin; o sırada yapılmakta olup 
olmadığını kontrol edecektir; 

(b) Geminin son mevkiinin konulmuş ve her zamanki gibi görüntülenmiş olup 
olmadığını kontrol edecektir; 

(c) Özel emir veya isteklerim, beklenen mesaj veya istenen olağan dışı bava ra
porlarının olup olmadığını soruşturacaktır; 

(d) Nöbetten ayrılacak Itelsiz zabiti telsiz jurnjatımıda kayıtlarım tamamlayarak 
nöbeti teslim ettiğini belirten imzasını attığında, o da nöbeti teslim aldığım 
gösteren imzasını atacaktır; 

21. Nöbetçi (telisiz zabiti, telsiz vardiyasını teslim ederken aşağıdakileri yapacak
tır : 
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(a) Varsa özel' ©mir ve istekleri teslim alana aktaracak ve önemli olayları ve 
normal olmayan yayılma durumlarını veya diğer gerekli bilgileri 'bildirecek-
tür; 

(b) Telsiz juırnalında kayıtları tamamlayacak ve «teslim ettim» imzasını ataoalk-

EKLENTİ 
Etkili Koruyucu Bakım-Tutum Programı Kılavuzu 

1. Hedefler 
Koruyucu bakıım-tuıtum aşağıdakileri sağlamak için düzenlenmiştir : 
(a) Cihazı arıza olmaksızın mümkün olan en uzun zaman süresince çakşır du

rumda tutmak; 
(b) cihazı en yüksek verimle çalışır durumda tutmak; 
(c) cihazı titreşim, kir, toz, nem, paslanma ve sıcaklığın zararlı etkilerinden 

korumak; 
(d) cihazın yararlı ömrünü uzatmak. 
Birçok cihaz ve devre elemanı tiplerinde modern imalat teknikleri kullanılarak 

yüksek düzeyde tümleştiriimiş yüksek yoğunılükta elektronik paketlerin üretilmekte 
olduğu açıktır, bunların her cihazın peryodik koruyucu bakım tutum programına 
sokuluşumda cihaz yapımcılarımın önerileri dikkate alınmalıdır. 

2. Bütün' cihazlara uygulanabilecek genel' yöntemler 
(a) Personelin korunması 

Tehlikeli voltajlarda çalışırken, 'bütün gerekli güven/lik önllemlleri. alınacak
tır ve böyle cihazlarda çalışınken bir «hazır adam» bulundurulacaktır. 

(b) Cihazların korunması 
(i) Cihaz biıriımlleri, devreler, kablolar ve ailet takıımllan dikkatli kullanılacak, 

fişlerin, vidaların ve dişlerin mekanik olarak yerlerine iyi uymaları sağ
lanacaktır. 

(ii) 'Gerekli yedek parçaların listesi tutulacak ve kulilanJlam parçalar için yeni 
parçalar istenecektıir. 

(iiii) Bütün cihazlarda, kir, pas, aşırı ısınma emareleri, yabancı madde, zayıf 
bağlantılar ve yerinden çıkmış elemanlar veya teller olup olmadığı kontrol 
edilecektir. 

(iv) Bütün cihazlar, mekanik bağlantı zayıflığı bakımından, gevşek vidalar, te-
masllar ve gevşek bağlı birimler dahil, kontrol edilecektir. 

(v) Gereken yerlere yağlama yağları dikkatli olarak konacaktır. 
(vi) Başka bir talimat yok ise, arızalı parçalar atdacalk ve yedek parçaların ara

sında tutulmayacaktır; istisna olarak, gemide yedek parça bulunmadığı za
man, yenileri elde edilinceye kadar şüpheli parçalar gemide tutularak üzer
ilerine 'açıkça «şüpheli» yazı'labilir. 

3. Alet takımlarının ve ölçü aletlerinin dikkatle kullanılması ve bakım tutumu 
Alet takımları ve ölçü aletleri yanlış ku'illanıilımamalıdır. Ölçü aletleri, gerekirse, 

ayıar için kıyıya gönderilecektir. 
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4. Antenlerin ve topraklama sistemimim balkımı 
Anten kırılımasına ikarşı ;koruma düzemıiınıimı d!oğru "bağlaıntı'h vıe iyi durumda ol

duğu kontrol edilecektir. Bütün antenler, tel olanlarda bozulma veya incelme ve çu
buk antenlerde kırıklık olup olmadığımı anlamak ve gerekli düzeltici önlemleri alimde 
için düzgün zaman aralıkları ile kontrol edilecektir. Gemi düdüğü tellerinde, istiral-
yalıarda, tel 'halat donanımında ve telisiz yön bulucu amtenindekl dahil, izoUatörilier, 
düzgün aralıklarla temizlenecek ve mümkün olan yerlerde, hasarlı parçalar değiştiri
lecektir. Topraklama şeritleri, tel halatlara bağlı olanlar dahil, düşük direnç teması 
olup olmadığının anlaşılması İçin kontrol edilecek ve ölçülecektir. 

Karar 6 
Telsiztellıe'foın Oper&törieri içim Güvenliik Telsiz 

Vardiyasına Ait Temel Prensipler ve Çalışma Talimatı 

KONFERANS, 

Denizde can ve mal güvenliği için verimilıi güvenlik telsiz vardiyasının önemini 
BİLEREK, 

Uluslararası Tölekomüniıkıasyon Sözleşmesine ekli Telsliz Kuralılarımın ve Ulus
lararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesinin hükümlerimi: HATIRDA TUTARAK, 

Tel&izteüefom operatörileri içim bu konularda temel prensipler ve çalışma tallimatı 
hazırlama ihtiyacını DİKKATE ALARAK, 

Aşağıdakileri KARARLAŞTIRMIŞTIR : 
(a) bu Karara ekli Telsiztelefon Operatörleri için Güvenlik Telsiz Vardiyasına 

Ait Temel Prensipler ve Çalışma Talimatı Önerişimin, kabul edilmesi; 

(b) İlgili bütün Hükümetlerden bu önerinim! içeriklerimi olabildiğince çabuk yü
rürlüğe koymalarının istenmesi, 

Hükümetler-Arası Denizeiliilk Danışma Teşklatını aişağıdakiileri yapmaya ÇA
ĞIRMIŞTIR : 

(a) bu önerinin devamlı gözden geçirilmesi ve yapılacak değişmelerin bütün il
gili Hükümetlerim dikkatine sunulması'; 

(b) Konferansa çağrılan bütün Hükümetlere 'bu Kararın bildirilmesi. 

EK 

Telsiztelefon Operatörleri İçim Güvenlik Telisiz 
Vardiyasına Ait Temel Prensipler ve Çalışma Talimatı Önerisi 

GİRİŞ 
1. Hükümetler, bir gemi denizde iken yeterli güvenlik telisiz nöbeti sağlanması 

içlin uyulacak aşağıdaki temel prensipler ve çalışma talimatına, gemi sahiplıerimin, gemi 
işletmecilerinin, kaptanların ve telsiz vardiya personelinim dikkatlerimi çekecektir. 
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2. Bu Öneride verilen temel prensipler dikkate alımınken, Uluslararası Teleko
münikasyon Sözleşmesine ekli Telsiz Kurallarına <*), Uluslararası Denizde Can Gü
venliği Sözleşmesine {**) ve diğer ilgili uluslararası anılaşmalara uyulacaktır. 

3. ıBu Önerinin hiçbir hükmü hiçbir şekilde Telsiz Kurallarındaki veya Güven
lik Sözleşmesindeki hükümlerden hiçbirini değiştirmez veya yerini almaz, herhangi 
bir anlaşmazlık halinde Telsiz Kuralları ve Güvenlik Sözleşmesi geçerlidir. 

4. Ek olarak, bu Öneri, hiçbir şekilde, denizcilik güvenlik sisteminin gelecekteki 
gelişmelerini önllemıe amacını taşımaz. 

A) GÖZ ÖNÜNE ALINACAK TEMEL PRENSİPLER 

5. Güvenlik Sözleşmesinin uygulandığı her geminin kaptanı aşağıdakileri iste
yecektir : 

(a) telsiztelefon vardiyasının Telsiz Kuralları ve Güvenlik Sözleşmesinin ilgili 
hükümleri uyarınca yürütülmesi; 

(b) cihazların ve var ise yedek güç kaynağının verimli bir çalışma durumunda 
tutulması. 

6. Paragraf 5'in uygulanmadığı her geminin kaptanı, Telsiz Kuralları dikkate 
alınarak, İdare tarafından saptandığı şekilde telsiztelefon vardiyasının gerektiği gibi 
tutulmasını isteyecektir. 

7. Kaptan, telsiztelefon istasyonunun bir telsiztelefon operatörü tarafından 
kontrol edilmesini ve kendi gemisi veya diğer gemileri İlgilendiren bir acil durumda, 
telsiztelefon istasyonunun gereken personel tarafından donatılmasını: sağlayacaktır. 

8. Temel prensipler aşağıdakileri içererek ve aşağıdakilerle sınırlı olmaksızın, 
bütün gemilerde dikkate alınacaktır : 

(a) Güvenlik Sözleşmesi uyarınca 2182 kHz tehlike frekansında devamlı bir 
nöbet tutullaoaıktır; Güvenlik Sözleşmesi kapsamına girmeyen gemilerde, telsiztelefon 
vardiyası İdare tarafından istendiği şekilde yürütülecektir; 

(b) Telsiz Kuralları ve Güvenlik Sözleşmesi uyarınca VHF üzerinde nöbet tu
tulacaktır; 

'(c) Güvenlik telsiztelefon hizmetleri kendi gemisine ve başka gemilere verile
cektir; 

(d) susma süreleri sırasında gürültü susturucu, filtreli hoparlörlere uygulanma
yacak ve otomatik alarm ve ses düzeyleri hiçbir tehlike mesajı ikaçırıtonıayacak şe
kilde ayar edilecektir; ivedilik ve güvenlik mesajlarının tekrarları susma sürelerinin 
sonlarında yayınlanabildiği için, bu ses dinleyerek yapılan1 nöbet tutma her susma 
süresinin bitiminden sonra uygun bir süre devam ettirilecektir; 

(e) tehlike, ivedilik ve güvenlik mesajları alındığında derhal kaptana iletilecektir; 
<f) geminin sefer yaptığı alana ait ve doğrudan ilgili diğer alanlara ait normal 

hava ve seyir uyarı mesajları kaydedilecektir; 

(*) Bundan sonra Telsiz Kuralları olarak anılacaktır. 
(**) Bundan sonra Güvenlik Sözleşmesi olarak anılacaktır. 
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(g) gemi mevki .raporu ve verime sistemime katıdan gemilerde, ilgili mevki me

sajları, kaptanın yetkisi altında gerektikçe gönderilecektir. 
9. Yetkisiz yayınlar, özellikle1 susma süreleri içinde veya tehlike yayımları sıra

sında yapılanlar ve her zararlı karışım ollayn, mümkün ise, tanınacak, jurnala kayde
dilecek ve Telsiz Kuralları uyarınca telsiz jurnahndan çıkarılan ilgili bir bölüm ile 
İdarenin dikkatine sunulacaktır. 

B) GÜVENLİK TELSİZ TELEFON VARDİYASINA AİT ÇALIŞMA TA
LİMATI 

GENEL 

10. Telsiz telefon operatörü, sefer başlamadan önce aşağıdalkieri sağlayacaktır: 
(a) telsiz telefon operatörünün sorumlu olduğu bütün telsiz cihazları verimli 

çalışır durumda ve akümülatör bataryaları yeterince şarj'lı olacaktır; 
(b) uluslararası anlaşmalarla istenen bütün dokümanları, bunlara ait değişme

leri, gemi telsiz istasyonilıaona ait ulanılan ve kontrol ©den idare tarafından gerekli gö
rülen ilave dokümanları hazır bulunduracaktır ve çelişkili durumları kaptana rapor 
edecektir; 

(c) telsiz kamarası saati doğru olacaktır; 
(d) antenler doğru yerleştirilmiş, hasarsız ve gerektiği gibi bağlantılı olacaktır. 
11. Telsiz telefon operatörü bütün ilgili dokümanların en son tamamlayıcı ya

yımlara göre düzeltilmesini ve değişikliklerinin yapılmasını sağlayacaktır. 

VARDİYA GÖREVLERİ 

12. Telsiz telefon operatörü, bir limandan hareket etmeden hemen evvel, müm
kün olduğunda, geminin sefer yapacağı alana ve kaptanın isteği üzerine diğer ailan-
ılara ait hava raporu ve seyir uyarı mesajlarının en sonuncularını allaoalk ve bunları 
kaptana gösterecektir. 

13. Bir limandan hareket ettiğinde ve istasyonu açtığında, telsiz telefon opera
törü aşağıdakileri yapacaktır : 

(a) bir tehlike durumu olasılığı için uygun tehlike frekansını dinleyecektir; 
(b) kendisi ile muhabere yapılması beklenen yöresel kıyı istasyonuna ve diğer 

uygun istasyonlara TR (isini, mevki, varış Umanı vs.) gönderecektir; 
'(e) 'hava raporlarunı ve seyir uyarılarını ilk yayımlandılklarında kopya edecektir; 
14. İstasyon açık iken telsiz ıtelefon operatörü aşağıdakileri yapacaktır : 
(a) telsiz kamarası saatini, enaz günde (bir kere bölge zaman saat ayarı işaret

leri ile karşılaştıracaktır; 
(b) muhabere yapılması beklenen bir kıyı istasyonunun alanına girerken bir TR 

gönderecektir; ona ait hizmet alanından ayrıllıriken lillgii kıyı istasyonuna haber vê  
r ilecektir. 

15. Bir limana varıldığında istasyon kapatılırken, telsiz telefon operatörü aşa
ğıdakileri yapacaktır : 

(a) Yöresel kıyı istasyonuna ve temasın devam ettirilmiş olduğu diğer kıyı is
tasyonlarına geminin varışını ve istasyonun kapanışım bildirecektir; 
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(b) antenlerin topraklanmasını sağlayacaktır; 
(c) akümülatör bataryalarının yeterli şarj edilmiş olduğunu kontrol edecektir. 

TEHLİKE, İVEDİLİK VE GÜVENLİK HALLERİNDE YAPILACAK İŞLER 

16. Tehlike 
Tehlike çağrısının bütün diğer yayımlar üzerinde kesin önceliği vardır. Tehlike 

çağrısını duyan bütün istasyonlar, tehlike trafiği iie karışım yapabilecek bütün yayım
ları derhal keseceklerdir. . 

(a) Telsiz telefon operatörü, kendi gemisine ait tehlike durumlarında aşağıda
kileri yapacaktır : 

(i) köprü üstünden geminin gerçek veya tahmini mevkiini elde edecek veya 
eğer bunlar elde edilemiyor ise, son bilinen mevkii veya sabit bir coğrafya 
mevkiinden hakikî kerteriz ve mesafeyi kullanacaktır; son bilinen mevki 
kulanılirken, bu mevkiin zamanı GIMT olanak verilecektir; 

(,ii) normal dlarak Telisiz Kuralıları uyarınca telisiz telefon tehlike işlemlerini 
uygulayarak, 2182 kHz'de ve gerektiğinde, 156.8 MHz de yayım yapacak
tır; tehlike çağrısı ve mesajı yalnız kaptanın veya gemiden sorumlu olan 
ikisinin yetkisi altında gönderilecektir; gerekiyorsa, diğer uygun uluslara
rası tehlike frekansları (veya diğer frekanslar) Telsiz Kuralları uyarınca 
ıkuillanılkbıilir; 

;(üi) yakımda bulunan ve filtreli hoparlör veya alarm alıcısı iile nöbet tutan her
hangi bir gemi, önce alarm işareti ile uyarılmadıkça, ısözlü mesajları işit
meyeceği için, mümkün olan her zaman, alarm işareti yayımlayacaktır; 
otomatik araçlarla üretilen telsiz (telefon alarm işaretini, en az 30 saniye
lik fakat bir dakikayı geçmeyen bir süre devamlı olarak yayımlayacaktır; 

(iv) tehlike mesajını ve tehlike çağrısını, özelikle susma süreleri içinde, müm
kün ise önce alarm işareti vererek bir cevap alana kadar aralıklarla tek
rarlayacaktır; 

(v) eğer tehlike frekansı üzerinde gönderilen bir tehlike mesajına hiçbir cevap 
alınmaz ise, dikkatin çekilebileceği ve kullanılabilecek başka bir frekansda 
mesajı tekrar edecektir; 

(vi) dikkati çekmek maksadı ile her yollu kullanacaktır; 
(vii) bütün tehlike muhaberesini alındıklarında derhal kaptana bildirecektir. 
i(b) diğer gemilere ait tehlike durumlarında, telsiz telefon operatörü aşağıdaki

leri yapacaktır : 
(i) mesajı kopya edecek ve kaptana iletecektir; 

(ii) aynı zamanda, eğer mümkün ise, bir yön bulucu cihaz kerterizi elde edil
mesini sağlayacaktır; eğer kerteriz nisbi ise, gemi pruva derecesi de kay
dedilecektir. 

(iii) eğer gemisi, şüpheye yer vermeyecek şekilde tehlikenin yakınında ise, me
saj alındığında alındı işaretini derhal gönderecektir; kıyı istasyonları ile 
güvenilir muhaberenin yapılabilir olduğu alanlarda, bir kıyı istasyonunun 
alındısını yapabilmesini sağlamak üzere kendi alındısını kısa bir süre erte
leyecektir; 
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(iv) eğer gemisi tehlikenin yakınında değil ise ve bunda şüphesi yok ise, tehli
keye daha yakın bulunan istasyonların mesajın alındı-anlaşıldılarını karı-
şımsız göndermelerine müsaade etmek için kendi alındısını yapmadan önce 
kısa bir sürenin geçmesini bekleyecektir; 

(v) aşağıdaki durumlarda alındı yapmayacaktır : 
(1) alındısı yapılmayan bir tehlike mesajının işitilmesi durumu dışında, 

gemisi tehlikeden uzak bir mesafede ve yardım edemeyecek bir mev
kide olduğu zaman; 

(2) tehlike mesajının bir kıyı istasyonu tarafından gönderilmesi durumun
da, kaptanın geminin yardıma gidebilecek bir mevkide olduğunu ke
sinlikle söylemesine kadar; 

(vi) alt-paragraf (v) (1) deki durumda; ve aşağıdakiler olduğu zaman : 

(1) tehlikedeki geminin kendisinin bir tehlike mesajı gönderecek durum
da olmadığı öğrenilmiştir; veya 

ı(2) kaptan daha fazla yardımın yapılması gerektiğine inanmaktadır; veya 
(3) hiçbir tehlike veya ivedilik mesajı geçmemekle beraber bir acil du

rum mevki gösteren radyo bikın işareti alınmıştır; 
tam güçte uygun verici kullanarak, hangisi uygunsa, 2182 kHz veya 156.8 
M'Hz de, veya tehlike durumunda kullanılabilecek herhangi başka bir fre-
kamsda «Mayday Relay» işlemini uygulayarak, bir tehlike mesajı gönde
recektir ve yardım edebilecek yetkililere bilgi vermek maksadı ile, sanki 
kendi gemisi tehlikede imiş gibi, bütün diğer önlemleri alacaktır; 

(vii) kaptanın emri üzerine, mümkün oian en erken zamanda kendi gemisinin 
ismini, mevkiini, hızını ve tehlike mevkiine tahmini varış zamanını ve eğer 
tehlikedeki geminin mevkii şüpheli görülüyor ise, yön bulucu cihaz ile alı
nan kerterizini yayımlayacaktır; 

(vüi) diğer istasyonların alındıllarını, mevkilerini ve varış zamanlarını ve diğer il
gili tehlike muhaberesini kaydedecek ve kaptana iletecektir; 

(ix) eğer tehlike trafiğinin kontrolü bir kıyı istasyonu veya tehlikedeki gemiye 
yardım için daha iyi mevkide bulunan bir gemi tarafından alınmış ise, nor
mal olarak bu kontrol istasyonu ile çalışacaktır. 

17. İvedilik 
(a) Kendi gemisine ait ivedilik hallerinde, telisiz telefon operatörü aşağıdakileri 

yapacaktır : 

(i) telsiz telefon ivedilik işlemlerini kullanarak, yalnız kaptanın yetkisi altında, 
2182 kHz de ve eğer gerekirse 156.8 MHz de veya tehlike halinde kullanı
labilecek herhangi başka bir frekansta ivedilik işaretini ve mesajını, gön
derecektir; mesajın uzun olması, veya sağlık çağrısı olması, veya yoğun 
muhabere trafikli alanlarda mesajın tekrarlanması durumlarında mesajı bir 
çalışma frekansında gönderecektir; bu gibi hallerde, ivedilik mesajının gön
derileceği frekansın çağrı ayrıntıları da mesaja katılacaktır; 
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(ii) eğer ivedilik mesajı gemiden denize düşen kişi veya kişilerin kaybı ile ilgili 
ise, yalnız diğer gemilerin yardımı gerektiği ve ivedilik işareti kullanılarak 
yeterince bunun elde edilemediği zaman, operatörün çağrıdan önce alarm 
işareti vermesine müsaade edilebilecektir; 

(iıii) eğer mesaj belli bir istasyona adresli ise, çalışma frekansına geçmeden ön
ce bu istasyon ile temas kuracaktır; 

(iv) eğer mesaj bütün istasyonlara adresli ise, çağrıyı tekrarlamadan ve mesajı 
göndermeden önce uygun bir süre bekleyecektir; 

(v) bütün istasyonlara adreslenen ivedilik sona erdiği ve artık herhangi bir ha
reket gerekmediği zaman, bütün istasyonlara ilgili frekansı üzerinden iptal 
mesajı gönderecektir. 

(b) Diğer gemilere ait ivedilik durumlarında, telsiz telefon operatörü aşağıdaki
leri yapacaktır : 

(i) ivedilik işareti, tehlike dışında, diğer bütün muhabereden daha öncelikli ol
duğu için, tehlike mesajı ile veya ivedilik işaretinden sonra gelen mesajın 
yayımı ile karışmamasına dikkat edecektir : 

(ii) mesajı kopya edecek ve kaptana iletecektir; 

(iii) en az üç dakika dinlemeye devam edecektir; eğer ivedilik mesajı işitilmez 
ise, bu sürenin sonunda, eğer mümkün ise, alınmış olan ivedilik işaretinin 
durumunu bir kıyı istasyonuna bildirecektir; bundan sonra normal çalış
masına geçecektir. 

(iv) eğer ivedilik işareti belli bir istasyona adresli ise, operatörün ivedilik işa
reti veya ivedilik mesajı gönderilmesi için kullanılaının dışındaki diğer fre
kanslar üzerinde çalışmaya devam etmesine müsaade edilecektir; ivedilik 
mesajının adresine ulaşmasında, gerekirse, örneğin, tekrar gönderme gibi, 
bütün yardımları yapacaktır. 

18. Güvenlik 

(a) Bir güvenlik mesajı gönderileceği zaman, telsiz telefon opetratörü aşağıda
kileri yapacaktır : 

(i) ilk gelen sükûnet süresinin sonuna doğru güvenlik işaretini gönderecektir 
ve 2182 kHz ve uygunsa 156.8 MHz üzerinden veya tehlikede kullanılabi
len herhangi başka bir frekans üzerinden çağrı yapacaktır; 

(ii) sükûnet süresinin bitimindenı hemen sonra, çağrının sonunda uygun bir uya
rıcı yayım yaparak çağrıyı izleyen güvenlik mesajını, bir çalışma frekansı 
üzerinden gönderecektir; 
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(idi) önemli meteoroloji ve seyir uyarılarını içeren güvenlik çağrı ve mesajlarını 
mümkün olan en kısa zamanda yayımlayacak ve ilk gelen sükûnet süre
sinin sonunda tekrar edecektir. 

(b) Güvenlik işaretini(*) aldığında, telsiz telefon operatörü aşağıdakileri yapa
caktır : 

(i) işaret veya mesaja karışım yapmayacaktır; 
(ıii) mesajı kopya edecek ve kaptana iletecektir;' 
(iii) bütün gemilere adreslenen böyle mesajların dağıtımında her yardırnı gerek

tiğince yapacak ve istendiğinde, kapsamı daha sınırlı olan mesajları adres
lerine gönderecektir. 

DİĞER GÖREVLER 

19. Jurnal-tutma 
(a) telisiz telefon jurnali Telsiz Kurallarının ve Güvenlik Sözleşmesinin gerekle

ri uyarınca tutulacaktır. 
(b) Telsiz telefon jurnali dinleme nöbet yerinde tutulacak ye İdarenin yetkili 

memurları tarafından denetlenmek üzere hazır bulundurulacaktır; bütün kayıt giriş
lerinin zamaniları GMT olarak yazılacaktır. 

(e) Telsiz telefon jurnailı kaptan tarafından •denetlenimelk üzene her zaman ha
zır bulundurulacaktır ve telsiz telefon operatörü güvenlik için önemli her kayıt giri
şine kaptanın dikkatini çekecektir. 

20. 'Balkım tutum 
Telsiz telefon operatörü aşağıdakileri yapacaktır : 
(a) lakümülatör bataryalarını ölçecek, gerekiyorsa omları! yeterince şarjlı duru

ma getirecek tir; 

(b) anten kopmasına karşı kuıUanılan koruyucu patçalları muayene edecek >an-
ten durumunun ve bağlantılarının gerektiği gibi olmasını sağlayacaktır; 

(c) antenin tehlikeli olabilecek veya kopabilecek bir durumda olup oümadığını 
muayene edecek ve genelken düzeltici öniıemileri alacaktır; 

(d) gemi düdüğü hallatında, istiralyalarda ve ara halatlardaîki izolatörleri mua
yene edecek, psryodik olarak temizlleyeceik, mümkün olduğunda, hasarlı parçaları de
ğiştirecektir; 

(e) can kurtarma aracına ait taşınabilir telsiz cihazının durumunu haftada bir 
muayene edecektir. 

(*) Bir kıyı istasyonu telsiz telefon alarm işareti ve güvenlik işareti ve sonra 
güvenlik mesajı olarak ivedi siklon uyarısı yayınlayabilir. 
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Karar 7 
Telsiz Operatörleri 

KONFERANS, 

Denizde can ve mal güvenliği için etkili güvenlik telsiz vardiyası ve bakım tutu
munun önemini BİLEREK, 

Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi tarafından istenmiş olmadığı hal
de .telsiz telgraf cihazı ile donatılmış gemilerin bulunduğunu DİKKATE ALARAK, 

Uluslararası Tdekomünikasyon Sözleşmesine ek'lii Telisiz Kuralarımın böyle ge
rmilerde telsiz telgraf hizmetlerinin telsiz telgraf operatörü özel heTgesiınıe sahip bir 
telsiz operatörü tarafından yürütülebilir okluğumu açıklayan hükürnlierimi HATIRDA 
TUTARAK, 

Aşağıdakileri KARARLAŞTIRMIŞTIR ••: 
(a) bu Karara deli aşağıdaki önerlerin kabul edilmesini : 
(i) Telsiz Operatörlerinin Bdgdendiriillmıesii için 'Eni Az Gerekler üzerine öneri; 
(ii) Telsiz Operatörlerinin Yeterliklerimin Devamını ve Bilgilerinin Yenilemesi

ni sağlamak için En Az Gerekler Üzerine Öneri; 
'(iii) Telsiz Operatörleri için Güvenlik Telsiz Vardiyası ve Baikımtutumuna Ait 

Temel Prensipler ve Çalışma Talimatı üzerine öneri; 
i(iv) Telsiz Operatörleri için Eğitim hakkında öneri; 

(b) ilgili bütün Hükümetlerin bu Önerilerin içerikllerini olabildiğince çabuk yü
rürlüğe koymaları için giriş imlerde bulunulmasını, 

Hükümetler Anasu Denizcilik Danışma Teşkilatını aşağıdakileri yapmaya ÇA
ĞIRMIŞTIR : 

(a) 'bu önerlerin devamlı gözden geçirilmesi ve yapılacak değişMikllerin bütün 
ilgiiıi Hükümetlerin dikkatine sunuıknası; 

(b) diğer uluslararası kuruluşlar ile, özelikle Ulusllaırarası Çallışma Teşkilatı ve 
Uluslararası Tdekomünikasyon Birliği ile, gerektiğince danışma ve ortak çalışma ya
pılarak, Telsiz Operatörlieri için Eğitim hakkında Önerinin devatmlk gözden geçiril
mesi; 

(e) Konferansa çağrılan bütün Hükümetlere bu Kararın bildirilmesi. 

EK I 

Telsiz Operatörlerinin 'Bölgelendirillmesii için 
En Az Gerekler Üzerine Öneri 

1. Uluslararası anlaşmalarda açıklanmadığı hailde telsiz telgraf istasyonu bulu
nan 'bir gemide telsiz görevlerinden isorurnilu veya bu görevleri yürüten her telsiz ope
ratörü, Telsiz Kurallarımın hükümleri uyarınca İdare tarafından verilen veya tanınan 
uygun bir belge veya belgelere sıahip olacaktır. 

2. Buna ek olarak, bir telsiz operatörü : 
(a) 18 yaşından küçük olmayacaktır; 
(b) sağlık bakımından, özellikle görme, işitme ve konuşma bakımından İdare

nin koşullarını karşılayacaktır; 
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(c) bu Önerinin Ek l'indeki Eklentinin gereklerini karşılayacaktır. 
3. Belge alacak her adayın ilgili İdarenin.koyduğu koşuiliara göre bir sınav ve

ya sınavları vermesi istenecektir. 

4. Belge almak için gerekli olan bilgi düzeyi t-slsiz operatörünün telsiz görevle
rini güvenle ve etkilıi olarak yürütmesine yeterdi olacaktır. Uygun bilgi düzeyimi, bu 
bilgiye ve uygulama yeteneğine erişmek için gereken eğitimi saptarken, idare, Telsiz 
Kuralılarına ve bu Önerinin Eklentisinin gereklerin! dikkate alacaktır. İdareler, Gemi 
Adamlarının Eğitimi ve Belgelendirilmeleri hakkında 1978 Uluslararası Konferans ve 
ilgili IMCO önerileri tarafından kabul! edilen diğer ilgili kararlan da dikkate alacaktır. 

EKUENTÎ 

Telsiz Operatörleri için En Az 
Ek Bilgi ve Eğitim Gıerekleri 

1. Telsiz Kuralları uyarınca belge verilebilmesi gereklerine ilave olarak, telsiz 
operatörleri, uygulamalı eğitim dahil, aşağıdaki konularda bilgi ve eğitim sahibi ola
caktır : 

(a) aşağıdakileri de içererek, acil durumda telsiz hizmeti verecektir : 
(i) gemiyi terk; 
(ii) gemide yangın; 

(iii) telsiz istasyonunun bir bölümünün veya tamamının çalışmaz hale gelmesi; 
(b) can filikalarının, can sallarının, yüzdürücü cihazların ve bütün bunların do-

nanımilarının, özeöiliıkle can filikasına ait taşınabilir vie ısa'bit telisiz cihazı ve acil' durum 
mevki gösterici radyo bikınların çalıştırılmaları; 

(c) denizde sağ kalabilme; 
(d) ilk yardım; 
(e) özellikle telsiz tesisleri ile ilgili olarak yangın önleme ve yangınla mücadele; 
(f) telsiz tesisleri ile ilgili tehlikelerle, elektrik, radyasyon, kimyasal ve meka

nik tehlikeler dahil, bağlantılı olarak gemi ve personelin güvenliği için önlemler; 
(g) özellikle telsiz muhaberesi; bakımından IMCO Ticaret Gemisi Arama ve 

Kurtarma EJkiiabı (MERSAR)m ku'JlıanıCması; 

(h) 'gemi mevki raporu verme .sistemleri ve işlemleri; 
(i) Uluslararası işaret Kodunun ve IMCO Standard Deniz Seyir Sözlüğünün 

kullanılması; 
(j) telsiz sağlık sistemleri ve işlemleri. 

EK II 

Telsiz Operatörterinin Yeterliliklerinin; Devamını ve Bilgilerinin 
Yenilenmesini Sağlamak 'için. En Az Gerekler Üzerine Öneri 

1. idarenin verdiği veya tanıdığı belge veya belgelere sahip her telsiz operatö
rünün, açık deniz gemi hizmeti için yeterli olmaya devam edebilmesi maksadı ile, aşa
ğıdakiler bakımından idarenin koşullarını karşılaması istenecektir. 
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(a) sağlık bakımından, özellikle görme, işitme ve konuşma bakımından, beş 
yılı geçmeyen aralarla yapılacak muayenelerde idarenin koşullarını karşıladığı gö
rülecektir; ve 

(b) meslekte yetenek; 
(i) beş yılı geçen hiçbir hizmet kesintisi bulunmayan bir telsiz operatörü ola

rak onaylı telisiz muhabere hizmeti görmüş olacaktır; 
(ii) böyle aralardan sonra, denizde can güvenliği ih doğrudan ilişkili konulan 

ve modern telsiz muhabere cihazlarını içerecek olan ve elektronik seyir cihazlaırını da 
içerebilen onaylı bir sınavı veya onaylı bir kurs veya kursları denizde veya karada 
başarı ile tamamlayacaktır. 

2. İdare, bayrağını taşıma hakkına sahip gemilerde yeni kullanış şekilleri, ci
hazlar veya uygulamalar getirildiği zaman, telsiz operatörlerinin, denizde veya kara
da, özellikle güvenlik görevlerine ağırlık veren onaydı bir sınavı vermesini veya uygun 
bir eğitim içeren kurs veya kursları başarı ile tamamlamasını isteyebilir. 

3. Her telsiz operatörü, özel eğitim gerekleri uluslararası olarak kabul edilmiş 
özel tip gemilerde açık deniz hizmeti için yeterliğini devam-ettirebilme maksadı ile, 
onaylı ilgili eğitimi başarı ile tamamlayacak veya ilgili uluslararası kuralları ve öne
rileri gözönünde tutan sınavlardan geçecektir. 

4. İdare, denizde can güvenliği ve telsiz muha'heresi ile ilgili ullusGararası kural
lardaki son değişme metinlerinin yasama yetkisi altındaki gemilerde bulundurulma
sını sağlayacaktır. 

5. idareler, denizde hizmet görmekte olan ve özellikle açık deniz hizmetine tek
rar giren telsiz operatörleri için, hangisi uygun ise gönüllü veya zorunlu olacak şe
kilde, denizde veya karada, ilgililerle danışarak tazeleme ve yenileme kursları,açma 
hazırlığı yapmaları veya böyle bir hazırlığı geliştirmeleri için teşvik edffiir. Bu kurs
lar denizde can güvenliğine ilişkin deniz telsiz muhabere teknolojisindeki ve ilgili ulus
lararası kurallar ve önerilerdeiki(*) değişiklikleri içerecektir. 

EK III 
Telsiz Operatörleri için Güvenlik Telsiz Vardiyası ve Bakım Tutumuna 

Ait Temel Prensipler ve Ça'lışma Talimatı Üzerine öneri 

GIRIŞ 
1. Hükümetler, bir gemi denizde iken yeterli güvenlik telsiz nöbeti sağlanması 

için uyulacak aşağıdaki temel prensiplere ve çalışma talimatına, gemi sahiplerinin, 
gemi operatörlerinin, kaptanların ve telsiz vardiya personelinin dikkatlerini çekecek
lerdir. 

2, Bu Öneride verilen temel prensipleri dikkate alırken, Uluslararası Teleko
münikasyon Sözleşmesine (**) ekli Telsiz Kurallarına, Oenizdfe Can Güvenliği Ulus
lararası Sözleşmesine (***) ve diğer ilgili uluslararası anlaşmalara uyulacaktır. 

(*) Deniz tehlike sisteminin geliştirilmesi ile ilgili INCO önerileri dahil. 
(**) Bundan sonra Telsiz Kuralları olarak anılacaktır. 

(***) Bundan sonra Güvenlik Sözleşmesi olarak anılacaktır. 
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3. Bu Önerideki hiçbir hüküm Telisiz Kuralılanndaki veya Güvenlik Sözleşme
sindeki hiçbir hükmü değiştirmez veya yerini almaz, herhangi bir çelişkili durumda, 
Telisiz Kuralları ve Güvenlik Sözleşmesi geçerlidir. 

4. Ayrıca, bu Öneri hiçbir şekilde deniz güvendik sisteminin gelecekteki geliş
mesini önlemeyi amaçlamaz. 

A) GÖZ ÖNÜNE ALINACAK TEMEL PRENSİPLER 
5. Her gemi kaptanı aşağıdakileri isteyecektir : 
(a) telsiz vardiyasının Telsiz Kuralıları ve Güvenlik Sözleşmesi ilgili hükümleri 

uyanınca yürütülmesi; 
(b) cihazların venimıli bir çalışma durumunda tutulması. 
6. Temel prensipler aşağıdakileri içererek fakat aşağjdakilerle sınırlı olmaksı

zın bütün gemilerde dikkate alınacaktır : 
ı(a) vardiya, 500 kHz tehlike frekansında ve diğer uygun tehlike frekanslarında 

mümkün olduğu kadar devamlı bir şekilde tutulacaktır; 
(b) güvenlik telisiz hizmetleri kendi gemisine ve diğer gemilere sağlanacaktır; 
(c) zorunllu telsiz muhabere cihazları verimli çalışma durumunda tutulacaktır; 
'(d) vardiya saatlenimdeki susma sünelerinde tehlike ve diğer ivedilik yayımları

nın alınması için 495'den 505 kHz'e kadar arama ile yapılıabilen 500 k'Hz frekansı 
nöbetinin tutulması sağlanacaktır; 

(e) gemi mevkii düzgün aralıklarla en son duruma getirilerek komıuCacaktır ve 
kaptanın emriyle çalışma yerinde devamlı gösterilecektir; 

(f) tehlike, ivedilik ve güvenlik mesajları alınır alımmaz, seyir vardiyasından so
rumlu zabite iletilecektir; 

(g) geminin seyir yaptığı alanlara ait ve kaptanın isteği ile diğer alanlara ait 
normali hava ve seyir uyarı mesajları, ahımır alınmaz seyir vardiyasından sorumlu za
bite iletilecektir; 

(h) gemi mevki raporu verme sisteminle katılian gemiOerds, ilgili ımıevki mesaj
ları kaptanın yetkisi altında gerektiği gibi gönderilecektir; 

(i) telsiz telefon vardiyası İdare tarafından saptandığı gibi tutulacaktır; 
(j) Yetkisiz yayınlar, özellikle susma süreleri içinde veya teibJike 'yayınları sı

rasında yaipilamlar ve Iher zararlı karışım olayı, 'mümkün lise; tanıınıacalk, 
jurnala, kaydedilecek ve Telsiz Kuralları uyarınca telsiız juroaılından çıkarı -
llaın ilgilin 'bir 'bölüm 'jlte İdarenüın dlkkat'ine sunulacaktır; 

(k) Telsiz vardiya görevleri, nlölbet alanın 'Verimlİiği yoriguniuk nedeni ile bo
zulmamış, dinlenmiş ve görevine giderken her haklımdan hazır olacak şakide 
düzenlenecektir; 

(1) Telsiz ıjlöbetçiiısinlim 'işitme yeteneğinin (gemideki aşırı yüksek selelerden zarar 
görmemesi (için önllemler alınacaktır. Aşın 'gürültüler kaçınıılmajz olduğumda 
koruyucu ajletler kullanılacaktır. 
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B) GÜVENLİK TELSİZ VARDİYASI VE BAKIM TUTUMUNA AİT ÇA
LIŞMA TALİMATI 

GENEL 
7. iBir sefere başlamadan önce, sorumlu telsliız operatörü aşağıdakileri - sağlaya

caktır : 
(a) Telsiz operatörünün sorumlu olduğu ıbütün telsiz cihazlarımın verimli' çalış

ma durumunda olması ve akümülatör bataryalarının yeterince şarjlı olması; 
('b) Uluslararası anlaşmalar ıile istenen bütün dokümanlarım ve tamamlayıcı 

yazıların, gemi telsiz istasyonlarına ilanların ve kontrol edici İdare 'tara
fımdan istenen lilave dokümanların 'bulundurulması ve alksayan durumların 
kaptana rapor edilmesi; 

(c) Telsiz kamarası saatimin) doğru olması; 
(d) Antenlerin doğru yerleştirilmiş, doğru bağlanmış olması ve arızalı olma

ması. 
8, Telsiz operatörü ıbütün dokıümaınlann en som tamamlayıcı yazılara, uygun 

olarak düzeltilmesini ve değ^şikli'lklerin yapılmasını sağlayacaktır. 
9. Telsiz operatörü ilk olarak Mir germiye fcatıldığı zaıman, teilsiız muhabere ci

hazlarına ait bütün tekinlik el kitaplarının, yedek parçaların, ölçü aletleriınin ve ava
danlıklarım ve ikaptanın isteğime bağlı olarak elektroriik seyir 'aîıhaızlanma ait olanların 
gemide ıbulunmıasına sağlayacaktır. Aksaklıklar kaptana rapor edilecektir. 

VARDİYA GÖREVLERİ 
dO. Telsiiz telgraf 
(a) iB'ir limanıdan ayrıknajdan hemen önce, fcelısiız operatörü, uygulanabilir olan 

yerlerde, (geminin seyir yapacağı alana ait ve kaptanın isteği ile diğer ajlan-
lara ait en son normal hava, ve seyir uyarı mesajlarını toplayacak ve t>u 

mesajları (kaptana iletecektir. 
(>b) Bir limandan 'hareket edildiğinde ve istasyonu açıldığında telisiz operatörü 

aşağıdakileri yapacaktır : 
(i) tehlike durumunun bulunması ihtimali sebebiyle 500 k'Hz tehlike frekan

sında dinleme yapacaktır. 
(ii) yöresel kıyı istasyonuna ve muhabere yapılması ihtimali olan diğer uy

gun kıyı istasyonlarına TR (isim, mevki, varış mevkii, vs.) gönderecek
tir. 

ı(iii) hava tahminlerini ve seyir uyarılarını ilgili ilk yayımlarında kopya ede
cektir. 

(c) İstasyon açık olduğu zaman telsiz operatörü aşağıdakileri yapacaktır : 
(i) en az günde bir kere harita kamarasına saat ayar işaretlerini bağlaya

rak kronometre kontrollarının yapılabilmesini sağlayacaktır; 
(ii) telsiz kamarası saatini en az günde bir kere bölge zamanı saat ayar 

işaretlerine göre kontrol edecektir. 
(iii) vardiya saatleri esnasında, elde edebildiği kadar çok OBS (hava raporu) 

mesajını, ilgili kıyı istasyonları aracılığı ile seçilen gemilere gönderme
ye gayret edecektir; 
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(iv) bir orta frekans alanına veya muhabere yapılması ihtimali olan diğer 
'kıyı istasyonunun alanına girerken TR mesajı gönderecektir; hizmet 
alanından ayrılırken ilgili kıyı istasyonuna bilgi verilecektir; 

(v) muhabere yapılması beklenen kıyı istasyonu tarafından yayımlanan tra
fik listelerini mümkün olduğu sürece dinleyecektir; kendi gemisinin çağ
rı işaretini duyduğunda mümkün olduğu kadar çabuk cevap verecektir. 

(d) Telsiz operatörü, bir limana varıldığında istasyonu kapatırken, aşağıdakileri 
yapacaktır : 

(i) temasın devam ettirildiği yöresel kıyı istasyonuna ve diğer kıyı istasyo
nuna geminin varışı ve istasyonun kapatılışı bildirecektir; 

(ii) antenlerin topraklanmış olmalarını sağlayacaktır; 
(iii) alkümülatör bataryalarının yeteri kadar şarj edilmiş olduğunu kontrol 

edecektir. 
11. Telsiz telefon 
(a) Telsiz kamarasında 2182 kHz üzerinde her telsiz nöbeti tutulduğunda, bu 

frekans tehlike, ivedilik ve güvenlik yayımları için dinlenecektir. 
(b) Böyle yayınların alındığı yerlerde, 12, 13 ve 14 No.'lu paragrafların ilgili bö

lümlerindeki ayrıntılı, işlemler uygulanacaktır. 
(c) 2182 kHz üzerindeki her dinleme nöbetinin açılış ve kapanış zamanları ve 

tehlike, ivedilik veya güvenlik trafiğinin daha önce 500 kHz de duyulmuş olanların 
tekrarı olmayan ayrıntıları telsiz jurnalına yazılacaktır. 

TEHLİKE, İVEDİLİK VE GÜVENLİK DURUMLARINDA YAPILACAK 
İŞLER 

12. Tehlike 
Tehlike çağrısı diğer bütün yayınlar üzerinde kesin önceliğe sahiptir. Bunu duyan 

bütün istasyonlar tehlike trafiği ile karışım yapabilecek bütün yayınlarını derhal ke
seceklerdir. 

(a) Kendi gemisini ilgilendiren tehlike durumunda, telsiz operatörü aşağıdakileri 
yapacaktır: 

(i) köprü üstünden geminin gerçek veya tahmini mevkiini veya eğer bu 
yok ise son bilinen mevkiini veya bir sabit coğrafya mevkiinden hakiki 
kerteriz ve mesafeyi elde edecektir; son bilinen mevki kullanılırken, bu 
mevkiin zamanı GMT olarak belirtilecektir; 

(M) normal olarak, telsiz telgraf tehlike işlemini Telsiz Kuralları uyarınca 
uygulayarak 50 kHz üzerinden gönderme yapacaktır; tehlike çağrısı 
ve mesajı yalnız kaptanın veya gemiden o anda sorumlu olan kişinin 
yetkisi altında gönderilecektir; gereğinde diğer uygun uluslararası teh
like frekansları (veya diğer frekanslar), Telsiz Kurallarına uygun ola
rak kullanılabilir; 

(iii) özellikle susma sürelerinde, .tehlike mesajını gerekirse önünde alarm 
işareti ile ve sonra tehlike çağrısını bir cevap alınıncaya kadar zaman 
aralıkları ile tekrar edecektir; 
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(iv) eğer bir tehlike frekansı üzerinden gönderilen tehlike mesajına hiçbir 
cevap alınamıyor ise, dikkatin çekilebileceği bir başka frekans üzerin
den mesajı tekrar edecektir; 

(v) dikkati çekmek için her türlü imkânı kullanacaktır; 
(vi) bütün tehlike muhaberesini alındığında derhal kaptana iletecektir; 
(vii) eğer geminin, diğer gemiler tarafından mevkii bulunmadan önce terke-

dilmesi zorunluğu var ise, gerekli görülmesi ve koşulların müsaade et
mesi halinde, telsiz cihazını sürekli yayın durumuna alacaktır. 

(b) Diğer gemileri ilgilendiren tehlike durumlarında, telsiz operatörü aşağıdaki
leri yapacaktır : 

(i) mesajı kopya ederek köprü üstüne iletecektir; 
(ii) aynı zamanda, eğer mümkün ise, bir yön bulucu cihaz kerterizi elde 

edilecektir; kerteriz nisbî ise geminin pruvası da belirtilecektir; 
(iii) eğer şüpheye yer vermeksizin, gemisi tehlikenin yakınında ise, mesajın 

alındığını derhal yapacaktır; kıyı istasyonları ile güvenilir muhaberenin 
uygulanabilir olduğu alanlarda, kıyı istasyonunun alındı yapabilmesi 
için, kendi alındısını kısa bir süre geciktirecektir; 

(iv) eğer şüpheye yer vermeksizin, gemisi tehlikenin yakınında değil ise, da
ha yakındaki istasyonların karışmışız olarak alındı yapmalarına müsaa
de etmek için, mesajın alındısını yapmadan önce kısa bir sürenin geç
mesini bekleyecektir; 

(v) aşağıdaki hallerde alındı yapmayacaktır : 
1(1) alındısı yapılmamış bir tehlike mesajının duyulması dışında, gemisi 

tehlikeden çok uzakta ve yardım gönderemeyecek bir durumda ise; 
<2) Tehlike mesajı bir kıyı istasyonundan geliyor ise, kaptan geminin 

yardım edebilecek durumda olduğunu kabul edinceye kadar; 

(vi) alt paragraf (v), (1) de belirtilen durumda; ve aşağıdaki zamanlarda : 
'(1) tehlikedeki geminin kendisinin tehlike mesajı yayınlayabilecek du

rumda olmadığı öğrenilmiştir; veya 
(2) kaptan daha fazla yardımın gerektiği kanaatindedir; veya 
(3) Hiçbir tehlike veya ivedilik trafiği geçmediği haldte 'bir acil durum 

mevki gösteren radyo bikın işareti alınmıştır; 
uygun bir vericiyi tam güçte kullanarak, hangisi uygun ise, 500 kHz 
de DDD işlemlerini veya 2182 kHz veya 156.8 MHz'de veya teh
like durumunda kullanılabilen diğer frekanslarda «Mayday Relay» 
(=Mayday Aktarma) işlemlerini uygulayarak, mümkün oldukça 
önüne alarm işareti koyarak tehlike mesajını yayımlayacaktır ve 
yardım gönderebilecek yetkililere haber vermek için sanki kendi ge
misi tehlikede imiş gibi, bütün diğer önlemleri alacaktır; 

(vii) Kaptanın emri ile, kendi gemisinin adını, mevkiini hızını ve tehlike 
mevkiine tahmini varış zamanını ve eğer tehlikedeki geminin ımevkii 
şüpheli görülüyor ise, OTE kısaltmasından ve kerterizin sınıflan-
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dırılmasmdan hemen sonra tehlikedeki geminin hakiki kerterizini 
mümkün olduğu kadar çabuk yayınlayacaktır; 

(viii) Diğer alındıları, mevkileri ve varış zamanlarını ve diğer ilgili teh
like trafiğini kaydedecek ve köprü üstüne bildirecektir; 

(ix) Eğer tehlike trafiğinin kontrolü bir kıyı istasyonu tarafından veya 
tehlikedeki gemiye yardım için daha uygun bir yerde bulunan bir 
başka gemi tarafından devir aknır ise, normal olarak o kontrol is
tasyonu ile çalışacaktır; 

(x) Tehlike durumu sona erinceye kadar devamlı nöbette kalacaktır; 
eğer daha yakın gemilerle yeteri kadar yardım sağlanıyorsa veya 
kıyı istasyonları ile temas kurulmuş ve aktarma (relay) yardımı ve
ya danışmanlık yapılmasını gerektirebilecek bir durum yok ise nor
mal vardiya düzenine dönülebilir. 

13. ivedilik 

(a) Kendi gemisini etkileyen ivedilik durumlarında telsiz operatörü aşağıda
kileri yapacaktır : 

(i) İvedilik işaret1 ve mesajını, yalnız kaptanın yetkisi altında, 500 
kHz'de veya tehlike durumunda kullanılabilen diğer bir frekansta 
telsiz telgraf ivedilik işlemini kullanarak gönderecektir. Uzun bir 
mesaj veya sağlık çağrısı durumunda veya mesajı yoğun muhabe
re trafiği alanlarında tekrarlarken, mesajı bir çalışma frekansında 
gönderecektir. Böyle durumlarda ivedilik mesajının gönderileceği 
frekansın çağrı ayrıntılarını da mesaja koyacaktır; 

(ii) Eğer ivedilik mesajı gemiden bir kişi veya kişilerin denize düşmesi 
sonucu kaybı ile ilgili ise, yalnız diğer gemilerin yardımı gerektiği 
ve bunun ivedilik işaretinin kullanılması ile yeterli olarak elde edi
lemediği zaman, çağrıdan önce alarm işareti kullanılmasına müsaade 
edilecektir; 

(iii) Eğer mesaj belirli bir istasyona adresli ise, bir çalışma frekansına 
geçmeden önce o istasyon ile temas kurulacaktır; 

(iv) Eğer mesaj bütün istasyonlara adresli ise, çağrıyı tekrarlamadan ve 
mesajı göndermeden önce uygun bir zaman süresi geçmesini bek
leyecektir; 

(v) Bütün istasyonlara adreslenen bir ivedilik sona erdiği ve artık ya
pacak 'başka iş gerekmediği zaman, iptal mesajını bütün istasyonlara 
adresli olarak ilgili frekansda gönderecektir. 

(b) Diğer gemileri ilgilendiren ivedilik durumlarında telsiz operatörü aşa
ğıdakileri yapacaktır; 

(i) İvedilik işareti, tehlike dışında, diğer bütün muhaberenin üstünde 
önceliğe sahip olduğu için, ivedilik işareti ile veya bunu izleyen 
mesajın yayını ile karışım yapmamaya dikkat edecektir; 
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(ii) Mesajı kopya edecek ve köprü üstüne iletecektir; 
(iii) En az üç dakika dinlemeye devam edecektir; bu sürenin sonunda 

eğer hiçbir ivedilik mesajı duyulmamış ise, mümkün olduğunda, 
ivedilik işareti alındığını bir kıyı istasyonuna bildirecektir; bun
dan sonra normal çalışmasına devam edecektir; 

(iv) Eğer ivedilik işareti belirli bir istasyona adresli ise, ivedilik işareti 
veya ivedilik mesajının gönderilmesi için kullanılmakta olanın dı
şındaki frekanslarda çalışmaya devam etmesine müsaade edilecek
tir; gerekirse, ivedilik mesajının adresine ulaşması için, örneğin, tek
rar gönderme gibi, bütün yardım yapılacaktır. 

14. Güvenlik 

(a) 
yapacaktır : 

Bir güvenlik mesajı gönderileceği zaman, telsiz operatörü aşağıdakileri 

(i) Güvenlik işaretini ilk gelen susma süresinin sonuna doğru gönde
recektir ve uluslararası tehlike frekanslarından birinde veya daha 
fazlasında (hangisi uygulanabilir ise 500 kHz, 2182 kHz ve 156.8 
MHz) veya tehlike durumunda kullanılabilen diğer frekanslardan 
birinde çağrı yapacaktır; 

(ii) Susma süresinin bitiminden hemen sonra bir çalışma frekansı üze
rinde çağrıyı izleyen güvenlik mesajını gönderecek ve çağrının so
nunda bu amaçla uygun bir açıklama yapacaktır; yoğun trafik böl
geleri dışında kısa güvenlik mesajları, istisna olarak, 500 kHz fre
kansında gönderilebilir; 

t 

(iii) Önemli meteoroloji ve seyir uyarılarını içeren güvenlik çağrılarını 
ve mesajlarını mümkün olduğu kadar çabuk gönderecek ve ilk ge
len susma süresinin sonunda tekrar edecektir. 

(b) Telsiz operatörü güvenlik işaretini (*) duyduğunda aşağıdakileri yapa-

(i) işaret veya mesaja karışım yapmayacaktır; 
(ii) Mesajı kopya edecek ve köprü üstüne iletecektir; 

(iii) «Bütün gemiler»e adreslenen mesajların dağıtımında her türlü yar
dımı gerektiği gibi yapacaktır ve kapsamı sınırlı mesajları, isten
diğinde, adreslerine tekrar gönderecektir. 

DİĞER GÖREVLER 

15. Jurnal - tutulması 
(a) Telsiz jurnali Telsiz Kuralları ve Güvenlik Sözleşmesi gerekleri uyarınca 

tutulacaktır. 

çaktır 

(*) Kıyı istasyonu bir ivedi siklon uyarısını önünde alarm işareti ve güvenlik 
işareti bulunan bir güvenlik mesajı olarak yayınlayabilir. 
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(b) Telsiz jurnali telsiz kamarasında bulundurulacak ve İdarenin yetkili me
murlarının denetlemesi için hazır olacaktır; bütün kayıt girişlerinin zamanları GMT 
olarak yazılacaktır. 

ı(c) Telsiz jurnali her zaman kaptanın denetimine hazır olacaktır ve telsiz 
operatörü güvenlik: açısından önem taşıyan kayıtlara kaptanın dikkatini çekecektir. 

16. Önemli Konıtroıllar 
Gemi denizde iken telisiz operatörü tarafımdan Güvenlik Sözleşmesi uyarımca kont-

rollar yapılacaktır. Ek olarak, gelişmekte olan arızaların eriken bulunmasını kolaylaş
tırmak ıiçin aşağıdakiler uygulanacaktır : 

(a) En az haftada bir kene 'işaret düzeni ve zamanlaması bakımımdan otomatik 
maniple cihazını kontrol edecektir; 

'ı(b) Telsiz muhabere cihazlaırındaki ölçüm noktalarında, ibağlı oldukları ölçü 
aletleri aracılığı ile düzgün zaman aralıklı ölçüler alacak ve normal olma
yan durumları kaydettirecektir; 

(c) Mümkün olduğu zaman cam kurtarma arnaci yüzer durumda iken içindeki 
taşınabilir ve sabit tekiz cihazlarını kontrol edecektir1; her ne olursa olsun 
her üç ayda bir gerrfıde bulunan can kurtarma aracındaki taşınabilir ve sa
bit telsliz cihazlarını kontrol edecektir; kontroilar anten donatılmış olarak 
yapılırken, diğer yayınlara hiçbir karasum yapılmamak koşulu ille diğer ge
milerle veya İkiyi isbasyonları ile temas kurmaya gayret edecektir; Can kuntar-
ma aracı telsiz cihazında tekrar doldurulamayan bataryalar 'kullanılıyor ise, 
bunları imalatçının önerisıine uygun zamanlarda veya ölçümllarde iyi sonuç 
alınmadığında daha önce değiştirecektir. 

(d) Göz tile go.rLi.nur radyo hikın istasyonu bulunduğu zaman, bir seyir zabiti 
ile işbirliği hailinde, »geminin mümkün olduğu kadar çok sayıda rotası üze
rinde yön bulucunun kalibrasyon eğrisinin doğruluğunu gerçeklemek maksa
dı ile, sık sık kontrol kerterizleri alacaktır; sonuçlar kaydedilecek ve kapta
na rapor edilecektir; gemiden doğması ihtimali olan hataların sebepleri, tel 
ballaıt donanırnındaki değişiklikler ve yetkisiz kullanılan anten gibi olanlar 
da içererek araştırılacak ve kaptana rapor edilecektir. 

17. Can kıurtanma aracına ait taşınabilir telsiz cihazının gösterilmesi 
Yeni katılan personele can kurtarma aracına ait taşınabilir telsiz .cihazının kui-

üıanıllışııtti öğretmek maksadı ile cihazım çalıştırılması, mümkün olan her zaman, gös
terilecektir. Can kurtarma aracındaki cihaz kontrol edilirken, donanımı ve çalışıtırıl-
ması mümkün olduğu kadar çok sayıda personele gösterilecektir. 

18. Yedek tels'iz telgraf cihazının gösterilmesi 
İdareler, yedek telisiz telgraf ve otomatik maniple cihazı üzerinde numaraların bu-

iTunmaısunı ve 'bu numaralara uygun yazılmış kullanma talimatının asılmış olmasını 
istiyor ise, telsiz operatörü herhangi bir nedenle çalışamaz olduğunda, acil bir du
rumda bu ıgibi cihazları kullanmak için gerekli bilgiler, kaptan tarafından aıtanan uy
gun kişilere uygun zamanlarda gösterilerek verilecektir. 

19. Bakım-tuturû 
Bakım-tutum yalnız basit tamirleri içerir. 
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EK IV 

Telsiz Operatörleri için Eğitim Hakkında öneri 
iDeniz Güvenlik Telsiz Muhaberesinde Eni Az Eğitim Düzeyi 

GENEL 

,1. Eğitim başlamadan önce, aday tarafından sağlık gerekten, özellikle işitme, 
görme ve konuşma (bakımından, karşılanacaktır. 

2. Eğitim, deniz telsiz muhabere teknolojisindeki! ve telsiz mutebere sistemle-
rindekıi em son gelişmeleri özellikle dikkate alarak, yürürlükteki Uluslararası Teleko
münikasyon Sözleşmesine (*) ekli Telsiz Kuralılarının ve Denizde Can Güvenliği Ulus
lararası Sözleşmesinin (**) ıhüküml erine uygun olacaktır. Pırogram geliştirilirken aşa
ğıdakiler dikkate alınacak, fakat onlıarla sınırlı kalınmayacaktır. 

TEORÎ 

3. Müfredatın ana hatları bu önerinin Eklentisinde gösterilmektedir. 

UYGULAMA 

4. Uygulamalı eğitim aşağıdaki konularda verilecektir : 
{a) (Devre diyagramlarının temeli anlamları; 
ı(b) Güvenlik Sözleşmesi tarafından bulundurulması istenilen takımların ve ölçü 

aletlerinin1 kullanılması ve bakımı; 

<(c) Yarı-iletkenlere ve modern devrelere ait olanlar daM, lehimleme ve lehlimin 
sökülmesi teknikleri; 

(d) Gemi telsiz muhabere cihazlarının çalıştırılması ve ayarı; 
(e) Can kuritaırma aracınla ait taşınabliır telsiz cihazının çalıştırılması ve temel 

bakım-tutumu; 
(f) Basit arızaların yer ve sebeplerinin a'kıl yolu ile saptanması,• 
(g) Basit arızaların giderilmesi; 
(h) Temel bakım-töuıtuım yöntemleri; 
(i) Yön ıbuilueu cihazın temel ayar yöntemleri ve yön (bulucu cihaz 'ile (kerteriz

lerin alınması;' 
(j) Alıcıların elektrik ve elektromagnetik karışımlarıdan korunması için (basit 

yöntemler; 
'(k) Anten donanımı, onarımı ve bakım-tutumu; 
(1) Güvenlik işlemleri; 

(m) Döner makineler, inverterler ve akürnülatör ıbataryalar gibi güç kaynakları
nın çalışüriiltması ve bakım-tutumu. 

(*) Bundan sonra Telsiz Kuralları olarak anılacaktır. 
(**) Bundan sonra Güvenlik Sözleşmesi olarak anılacaktır. 
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TELSİZ MUHABERE TEKNİKLERİ 

5. Eğitim aşağıdaki konularda verilecektir : 
(a) Aşağıdakiler dahil, çalışma teknikleri : 

(i) Telisiz Kuralılarının ıgendklieırliınd karşılamak koşulu ile Mors Kodunu gön
derme ve alma; 

(ü) Mors Kodunu 'tipik karışım koşulları altında alıma (doğrudan operatör 
tarafından veya kaydedilmiş olarak); 

(iliıi) Yoğun karışım durumlarında istenilen işaretin daha iyi alınmasını sağ
lamak için fitre devrelerinin kullanılması ve vıurgu frekans osiılatörünüm 
(BFO) ayar edilmesi; 

(iv) Tek yan bantlı muhabere için alıcı ayar teknikleri; 
(v) Verici ve anten ayarlama teknikleri; 
(vi) Fakslimil ve ıseçümli çağrı dahil frekans kaydırma işaretlerinin alınması 

için alıcı ayar teknikleri; 
(ib) Telsiz telgraf vardiyası, özellikle tehlike, ivedilik ve 'güvenlik işlemleri ile 

ilgili telsiz trafiğimi alma ve verme ve hizmet kısaltmallarının ve Q kodunun 
kullanılması dahil telisiz jurnali tutulması; 

(c) Telsiz telefon vardiyası, özellikle tehlike, ivedilik ve (güvenlik işlemleri ile 
ilgili telsiz telefon ıtrafiğini alma ve verme ve uluslararası seslik( fonetik) al
fabesi ve rakam kodu dahil telsiz jurnalinin tutulması; 

(d) Uluslararası İşaret Kodunun ve IMOO Standard Deniz Seyir Sözlüğünün 
kullanılması; 

(e) Telsiz telgraf ve telsiz telefon kullanılarak, IMCO Ticaret Gemisi Arama ve 
Kurtarma Ei Kitabı (MERSAR) daki muhabere yöntemleri; 

(f) Gemi mevki raporu verme sistemleri ve 'işlemleri; 
(g) Tellsliz sağlık sistemleri ve işlemleri; 
(ıh). Yüksek frekans muhalberesi için en iyi frekansın .saptanması yöntemi; 
(i) Yüksek frekans çlağrı frekanslarının kullanılması; 
(j) En ıaz ıbir başka frekansı dinlerken veya üzerinde çalışırken aynı zamanda 

bir tehlike frekansının dinlenmesi. 

TEMEL İLKELER 
6. Eğitim, özelikle aşağıdakilerle ilgili .olarak, Telsiz Kurallar imim ve Güvenlik 

Sözleşmesinin gerekleri üzerine kurulacaktır : 
(a) Tehlike, ivedilik ve güvenlik telsiz muhaberesi; 
(b) özellikle tehlike muhabere trafiği ile zararlı karışıma neden olmaktan <sa-

kınmıa; 
(c) Gemi istasyonlarımda 'bulundurulacak dokünnanlar ve kullanılmaları. 

ÇEŞİTLİ KONULAR 

7. Aşağıdakiler önerilir : 
(a) Denizde can güvenliğine ilişkin telsiz telefon ve telsiz telgraf muhaberesinin 

yapılması için gereken ısınırlar içimde ve uygun ıbir düzeyde ingilizce dili 
öğretilmesi; 
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(b) Kişisel; sağ kalabilme tekniklerinde ve can kurbanıma cihazlarının uygulamalı 
kullanıılmasında eğitim verilmesi; 

(c) Eğitim, telsiz kamarasında çıkan yangınları söndürme ve telsiz teslislerine 
olan zararın mümkün olduğu kadar az olmasını sağlama yöntemlerine ağır
lık veren onaylı bir yangınla mücadele kursunu içerecektir. 

EKLENTİ 

Demiz Güvenlik Telsiz Muhalbere Teorisini Kapsayan Genel Müfredat 

1. Elektrik ve itelsiz muhaberesi temel- bilgisi: 
(ia) Elektrik, primer ve sefcondier piller; 
(b) Elektromagnetizma, endüktans; 
(c) Elektrostatik, kapitams; 
(d) Alternatif akım, transformatörler ve alternatif akım makineleri; 
(e) Tertmiyonik lambaların ve yarı-iletkenlerin çalışmaları; 
(f) Ölçü aletleri ve ölçümler; 
(g) Telsiz muhabere prensipleri. 
2. Deniz telsiz muhaberesi: 
(a) ıGüç kaynakları hakkında temel bilgi; 
(b) Ses frekansında ve radyo frekansımda amplifikatörlerin (yükselıteçlerin), osi-

latörierin, frekans değiştiricilerin, detektörlerin işlevlerinin ve modülasyon 
yöntemlerıinin anlaşılması; 

(c) Telsiz dalgalarının yayılmasına ve anten tiplerine ait temel bilgi; 
<d) Acil durum mevki gösteren radyo-faikınları (EPlRB'ılar) ıda içermek üzere 

vericilerin, alıcıların, yön bulucuların, otomatik ailarırn cihazlarının t̂elsüz 
telgraf ve telsiz ıtdlıefoın) ve can kurtarma aracına ait taşınabilir telsiz cihaz
larının Ibasit ıbldk diyagramları; 

(e) Otomatik maniple cihazlarının1 çalışmasına ait bilgi. 

Karar 8 
Bir Seyir Vardiyasına Dahil Olan Tayfalar tçin Ek Eğitim 

KONFERANS, 

Bir seyir vardiyasına dahil alan tayfaların yeteneğini) artırmak 'ihtiyacını DİK
KATE ALARAK, 

Bu yetenek yükseltmesinin, Gemi adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya 
Standartları hakkında Uluslararası Sözleşme 1978'deki ISeyir Vardiyasına Dahil Olan 
TayMar için Zollunlu En Az Gereklerin içerdiklerine ilave konularda da eğitim ya
pılması ile sağlanabileceğini TAKDİR EDEREK, 

'Bir seyir vardiyasına dahil olan tayfaların (aşağıdaki konularda eğitilmesini ÖNER
MEYİ KARARLAŞTIRMIŞTIR : 

*(a) Görevleri ile ilgili köprü üstü ciıhazllairiınıını çaiLıştııriımaisi! ve kulaıulllmtası; 
(b) Deniz çevresi kirliliğinin önlenmesi için temel gerekler. 
Bütün ilgili Hükümetlerden bu Kararın içeriklerini mümkün olan en erken za

manda yürürlüğe koymalarımı İSTER. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 158) 



— 108 — 

Karar 9 

Vardiya Sorumlusu Mühendis Zabite Yardımcı Olarak 
Görevlendirilen Tayfa liçin En Az Gerekler 

KONFERANS 

Makime dairesi' vardiyasınla dahil olduğu zaman özel sorumluluklar alan tayfalar 
için gerekler saptamanın önemimi ve ivediliğimi TAKDİR EDEREK, 

Makime dairesi vıardiıyasınım parçasını oluşturduğunda özeli sorumluluk taşıyacak 
tayfaların: eğitimi içim uygun düzenlemelerim çoğunlukla yapılmaımış olduğunu BİLE
REK, 

Aşağıdakileri KARARLAŞTIRMIŞTIR : 
(a) 'Bu Karara ekili Vardiya Sorumlusu Mühendis Zazit, Yardımcı olarak gö

revlendirilen ıbir Tayfa İçim En Az Gerekler Hakkımda kabul edimesimü; 
(b) (Bütün ilgili Hükümetlerden bu Önerimin içerifcllerimi uygultanaibilir oldukları 

en erken zaımıanda yürürlüğe koyımaılanmın i&temmesıimıi, 
Hükümetler Arası Oenıizcülik Danışma Teşkilatımı iaşağıdakiileri yapmaya ÇAĞI

RIR : 
(a) Bu önıerinin devamlı gözden geçirilmesi ve yapılacak değişikliklerin bütün 

ilgili Hükümetlerim dikkatimle sumulıma&ı; 
(b) Konferansa, çağrılan bütün Hükümetlere bu Kararım iletiılrnesıi. 

E K 

Vardiya Sorumlusu Mühendis Zabite Yardımcı Olarak 
Görevlendirilen Tayfa için En Az Gerekler Hakkında Öneri 

1. Açık ideniz gemilerinde vardiya sorumlusu • mühendis zabite yardımcı olarak 
ataman ve özel görevler verilen ve makinelerim güvenli çalıştırılması ve bakımı ile il
gili ibu görevlere alit sorumlulukları olan her tayfa İdarenin.isteklerime uymak koşulu 
iil'e, aşağıdaki ıen ıaz gerekleri karşılayacaktır : 

(a) 17 yaşımdan küçük olmayacaktır; 
, (b) Görme ve lişiltme dahil sağlıklı olacaktır; 
(c) Yangımla mücadele, temel ilk yardım, kişisel sağ kalma, sağlık tehlikeleri ve 

öz 'güvenlik eğitimlimi görmüş olacaktır; 
(d) Yarı süresii onaylı bir eğitimde geçen ve en ıaz 12 aylık makine dairesi çalış

masını dçeren açık deniz hizmeti görmüş olacaktır; 
(e) Gemi adamilarımın Eğitim, Belgelendiriılme ve Vardiya Standartları hakkımda 

Uluslararası Sözileşıme 1978'deki Kural III/6'nın gereklerimi" - «Makine Daire
si» Vardiyasına Dahil Olan Tayfalar. 

2. ©u durumdaki her tayfa aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır : 
(a) Ana ve yardımcı makinelerim görevleri, çalıştırılmaları ve (bakımı ıbilgisi; 
(b) Makine dairesi vardiya yöntemleri bilgisli ve vardiya çalışmasını yürütme ye

teneği; 
(e) El aletlerimin ve taşınabilir güç aletlerinim kulamılımas:ı bilgisi; 

Türikiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 158) 



— 109 — 

(d) Vardiya görevleri ile ilgili gösterge aletlerini okuma ve okunanların önemini 
anlama yeteneği; 

(e) Değişik pompa sistemlerinim görevleri, çalıştırılması ve bakımı bilgisi; 
(f) Makine dairesi işletmesi ile ilgili güvenli çalışma uygulamaiaırı bilgisi; 
(ıg) Makime dairelerinde kullanılan teknik terimlere ve bütün ilgili makine ayrın

tılarını ve cihazların isimllerime aiıt bilgi. 

3. Malkin'a dairesi vardiyasına dahil olan her tayfa makime alanlarındaki kendine 
ait görevlerimi 'bilecektir, özelikle, gemi görevleri ile ilgili olarak, tayfa aşağıdaki 
özelıikıler© sahip olacaktır : 

(a) Gerekli dahilî muhabere sistemlerinin kullanılması bilgisi; 
i(ıb) Mıalkine dairelerimden 'kaçış yolları bilgisi; 
(c) Yangın söndürücü gaz alarmlarına özellikle değinerek, makine dairesi alarm 

ısisıtemferıi bilgisi ye değişik alarmları birbirinden ayırt etme yeteneği. 
(d) Makime dairdlerlimdeki yangınla mücadele cihazlarının yerleri ve kullanılma -

. ları bilgisi; 
(e) Çevre koruma cihazları bilgisi; 
(f) Vardiya somurnılusu mühendis zabiti anlama ve maksadını ona anlatabilme 

yeteneği. 

4. İdareler, bu Önerinin paragraf 1 ve 2'si uyarınca yeterli olan gemi adamlarına 
yetki tanıyan belgelerin verilmesini veya varolan belgelerinin gereği gibi onaylanmasını 
sağlayacaktır. 

5. Eğer bir gemi adamı, bu Önerinin İdarece yürürlüğe konmasından önceki son 
beş yıl içinde bir yıldan az olmayan bir süre ile makine bölümünde değinilen düzeyde hiz
met görmüş ise, İdare tarafından, o gemi adamının bu Önerinin gereklerini karşıladığı 
kabul edilebilir. 

Karar 10 

Petrol Tankerlerinin Zabit ve Tayfalarının 
Eğitim ve Nitelikleri 

KONFERANS, 
Dökme petrol elleçlenirtken meydana gelen kazaların insan hayatı ve çevre için 

muhtemel tehlikelerini BİLEREK, 

Dökme petrol elleçlemede özel sorumluluklar taşıyan zabitler ve kilit tayfalar için 
gerekler saptamanın önem ve ivediliğini TAKDİR EDEREK, 

Tanker Güvenliği ve Kirlenmenin Önlenmesi hakkında Uluslararası Sözİeşme 
1978'in 8 No. lu Kararını DİKKATE ALARAK, 

Böyle yüklerin elleçlenmesinde özel sorumluluklar taşıyan zabitlerin ve tayfaların 
eğitimi için uygun düzenlemelerin çoğunlukla bulunmadığını TAKDİR EDEREK, 
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Aşağıdakileri KARARLAŞTIRMIŞTIR : 
(a) Bu Karara ekli olan Petrol Tankerlerinin Zabit ve Tayfalarının Eğitim ve Ni

telikleri hakkında önerinin kabul edilmesini; 
(b) Bütün ilgili Hükümetlerden bu Önerinin içeriklerinin uygulanabildiği en erken 

zamanda yürürlüğe koymalarının istenmesini, 
Hükümetler-Arası Denizcilik Teşkilatını aşağıdakileri yapmaya ÇAĞIRIR : 
(a) Bu Önerinin devamlı gözden geçirilmesi ve değişikliklerin bütün ilgili Hükü

metlerin dikkatine sunulması; 
(b) Konferansa çağrılan bütün Hükümetlere tou Kararın iletilmesi. 

E K 
Petrol Tankerlerinin Zabit ve Tayfalarının Eğitim ve 

Nitelikleri Hakkında öneri 

I. YÜK VE YÜK DONANIMI İLE İLGİLİ OLARAK ÖZEL GÖREV VE SO
RUMLULUKLAR TAŞIYAN ZABİT VE TAYFALARIN EĞİTİMİ 

Eğitim iki bölümden meydana gelecektir, ilgili prensipleri ele alan genel bölüm ve 
bu prensiplerin gemi işletmesine uygulanmasını içeren diğer 'bölüm. Bu eğitimin her biri 
denizde yahut sahilde verilebilir. Bu tür eğitim, uygun bir yerdeki sahil kuruluşunda ve 
denizde uygulamalı eğitim üle desteklenecektlilr. Tüm eğitim ve öğretim, uygun nitelikte 
kişilerce verilecektir. 

A - İLKELER 

1. Petrol yüklerinin özellikleri 
Dökme yük olarak taşınan petrolün fiziksel özelliklerinin uygulamalı olarak göste

rilmesini içeren genel bilgi: Buhar basıncının sıcaklıkla ilişkisi, kaynama 
noktasına basıncın etkisi, Doymuş buhar basıncı, yayılma, kısmî basınç, 
parlama sınırları, patlama sınırları, pjetrol buharı, buhar dolaşımı, par
lama noktası ve kendiliğinden tutuşma sıcaklığının açıklanması. Parlama nokta
sı ve alt parlama sınırının uygulamada önemi. Elektrostatik şarj oluşum tiplerinin basit 
açıklaması. 

2. Zehirlilik 
Temel kavramların ve dayandıkları ana ilkelerin basit açıklaması; zehirlilik sınırla

rı, zehirlenmenin ani ve kronik etkileri, zehirler ve tahriş ediciler. 

3. Tehlikeler 
(a) Patlama ve parlama tehlikeleri. 

Parlama sınırları. Tutuşma ve patlama kaynaklan. Buhar bulutu hareketinden 
ileri gelen tehlike. 

(b) Sağlık tehlikeleri. 
Deriye değme, solunum ve sindirim tehlikeleri. 

(c) Çevreye olan tehlikeleri. 
Denize petrol dökülmesinin insan ve deniz yaşamı üstüne etkileri. Özgül ağır
lık ve çözünürlüğün etkileri. Buhar basıncı ve atmosferik koşulların etkileri. 

(d) Korrozyon tehlikesi. 
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4. Tehlikenin denetimi 
Ölü (inert) gazlama, izleme (monitör) teknikleri, statik elektriğe karşı önlemler, ha

valandırma, ayrı yerleştirme ve malzeme uyuşumunun önemi. 

5. Güvenlik cihazları ve personelin korunması 
Gaz ölçüm aletleri ve benzeri gereçlerin görevleri ve ayarlanmaları. Özel yangın 

söndürme cihazları, solunum cihazları ve tarik boşaltma donanımı. Koruyucu giysi ve 
gereçlerin güvenli kullanımı. 

B - GEMİDE UYGULAMA 

1. Uygulama kuralları ve talimatları 
Geminin acil durum planlarını geliştirmenin önemi. Aşağıdakiler hakkında bilgi: 
(a) 'İlgili uhıslararaisı södeşimelerin gereken hükümleri; 
(b) Uluslararası ve ulusal talimatlar; 
(c) IMCO Petrol KiMenmesi El Kitabı; 
(d) Hlgili tanker güvenlik relhlberleri (*) 
2. Petrol tankerlerinin gemi yapıları ve donanımları 
Aşağidalki'ler hakkında bilgi: 
(a) Boru, pompa, tank ve güverte düzenlemeleri; 
(b) Yük pompalarının türleri ve değişik tür yüklere göre kullanılmaları; 
(c) Tank temizleme, gazsızlaşjtirma ve ölü gaz sistemleri; 
(d) Yük tankı ve yaşama yerleri havalandırma sistemleri; 
(e) Ölçme sistemleri ve tehlikeye karşı uyarmalar; 
(f) Yük ısıtma sistemleri; 
(g) Elektrik sistemlerinin güvenlik faktörleri. 

3. Gemi işlemleri 
Yük Ihesaplamaıları. Yüklem© ve 'boşaltma planları. Gemiden ıgemiye geçirme dalhil 

yükleme ve boşaltma işlemleri. Denetleme çizelgeleri. İzleme cihazının kullanımı. Per
sonelin iyi gözetiminin önemi Gazsızlaştırma işlemleri ve tank temizleme işlemleri. Ge
rekiyorsa, ham petrol yıkatma yöntemleri ve ölü gaz siistemleriniin çalıştırılması ve bakım 
tutumu. Kapalı yerler ve pompa daireleri girişlerinin denetimi. Gaz bulucuların ve gü
venlik gereçlerinin kullanımı. Üstüne yükleme ve uygun safralama ve safra boşaltma 
işlemleri. Hava ve su kirlenmesinin önlenmesi. 

4. Bakım ve onarım 
Pompa, boru, elektrik ve kontrol sistemleri üzerinde etkisi olanlar dahil onarım ve 

bakım tutum öncesinde ve sırasında yapılan çalışmalarda alınacak önlemler. Sıcak iş ya
parken gerekli güvenlik faktörleri. Sıcak işin kontrolü ve doğru sıcak iş yönt'emferi. 

(*) ICS/OCIMF Uluslararası Petrol Tankerleri ve Terminalları Güvenlik Rehberi ve 
ICS Helikopter /Gemi Harekâtı Rehberi. 
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5. Acil durum işlemleri 
Acil durum planı. Acil durumda yük işlemlerini durdurma. Yük için önemli bölüm

lerin çalışmaması durumunda yapılacalk işler. Petrol tanlkerlerinde yangınla mücadele, 
çatışma, karaya oturma ve yük 'dökülmesinden sonra yapılacak işler. İlk yardımı yöntem
leri ve hayata döndürme cihazının kullanımı. Solunum cihazlarının kullanımı. Kapalı 
yerlerden kurtarma. 

NOT: 
Olabildiğince sik bir biçimde gemi işlemlerinin gösterilmesi ve donanıma ait el ki-

taplarınıın, filmlerin ve uygun görsel eğitim yardımcılarının kulilanıllması ve her fırsatta 
gemide güvenlik teşkilatına düşen görevler, güvenlik zabitlerinin ve güvenlik komitele
rinin görevlerinin taftışmalı olarak görüşülmesi önerilir. 

II. DİĞER GEMİ ADAMLARININ EĞİTİMİ 
Bu 'kişiler, gemide ve uygun durumlarda karada, güvenlik işlemleri ile petrol yükü

nün özellikleri ve elleçlenmesi konularında 'deneyimli uzman nitelikli kişilerce eğitilecek
lerdir. 

1. Kurallar 
Denizde ve limanda tankerdeki gemi adamlarının güvenliklerine ait gemi talimat 

ve kuralları bilgisi. 
2. Sağlık tehliilkesi ve alınacak önlemler 
Deriye değme ile meydana gelen tehlikeler. Yükün kaza sonucu solunum ve ağız 

yoluyla vücuda alınması. Ölü gaz sistemlerine özellikle değinerek oksijen yetersizliği. 
Taşınan yükün zararlı özellikleri. Personel kazaları ve ilgili ilk yardım. Yapılacaklarım 
ve yapılmayacakların çizelgeleri. 

3. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele 
Sigara içme ve yemek pişirme kısıtlamalarının denetimi. Yanmanın kaynakları. 

Patlama ve yangın önleme. Yangınla mücadele yöntemleri. Taşınabilir cihazların ve sa
bit donanımın kısaca gösterilmesi. 

4. Kirlenmenin önlenmesi 
Hava ve su kirlenmesinin önlenmesi için yapılacak işlemler. Dökülme olayında alı

nacak önlemler. 

5. Güvenlik donanımı ve kullanımı 
Koruyucu elbise ve cihazların, hayata döndürme, kaçma ve kurtarma cihazlarının 

doğru kullanımı. 
6. Acil durum işlemleri 
Acil durum planındaki işlemlere ait «bilgi. 
7. Yük donanımı ve işlemleri 
Yük elleıçleme donanımının genel tanıtımı. Güvenlik yükleme ve boşaltma işlem

leri ile önlemleri. Kapalı yerlere güvenli giriş. 

III. YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMİ 

Tüm gemi adamlarının görevleri ve sorumlulukları ile ilgili temel ya da ileri düzey
de uygulaimalı onaylı bir yanığınla mıücadeflle kursuna katılmıış .olmaları gerekir. 
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Karar 11 

Kimyasal Madde Tankerlerinin Zabitleri ve Tayfalarının 
Eğitimi ve Nitelikleri 

KONFERANS, 

Dökme yük olarak taşınan kimyasal maddelerin elleçleme kazalarında insan yaşa
mına ve çevreye yönelik olası tehlikeleri. BİLEREK. 

Dökme yük olarak taşıman) tehlikeli: ve zehirli Ikimyasal (maddelerdin eMeçlenme-
sîmıde özel sommMukları olan zabitler ve kilit tayfalar için gerekler! saptamamın öne
mini ve zorunluluğumu TAKDİR EDEREK, 

IBu Ikonıuıda, Hükümetler - Arası Deıniizcdlik Danışma Teşkilâtımın Genel Kurul 
toplantısında ıbenknısenen A. '286 (IH) kararıınıı GÖZÖlNÜNDE TUTARAK, 

A) 286 (III) kararı konusunun bu konferansın amaçlarıyla yakın ilişkisini DİK
KATE ALARAK, 

Aşağıdalkffieüi KARARLAŞTIRMIŞTIR? 
(a) Bu Karar ekindeki kıknyasal ımıadde tankerlerimin za|bitleri ve tayfalarının 

eğitimi ve initelikfleri Ülle ilgili önerdınin Ikabulli edilmesini; 
(b) İlgili tüm Hükümetlerin bu önerinin içeriklerinin olabildiğince çaibuk yü

rürlüğe koymaları içlim ıgirişıimılıerde ıbulünfulmasım, 
Hükümetler - Arası Dendızcililk Danışma; Teşkilatını aşağıdakileri yapmaya ÇA

ĞIRMIŞTIR < 

(a) IBu Ömer'imin devamlı gözden geçirilmesi ve yük olaralk taşınan tehlikeli ya 
da zehirli kuru kimyasal maddelerim eHeçlönmeısii ile ilgili hükümleri de içe
ren gelecekte yapılacak her 'tün değişikliğin 'ilgili Hükümetlerini dikkatline 
(sunulması; 

(b) Konferansa çağrılan tüm Hükümetlere Ibu Kararın ıbMdirihnesi. 

(EK 
Kimyasal Madde Tankerlerindin Zabitleri ve Tayfalariının 

Eğitim)! ve ıNi:teli)klerii Hakkında Öneri 

I. YÜK ELLEÇLENMESt VE DONANIMINDAN SORUMLU ZABİTLER 
VE TAYFALARIN EĞİTİMİ 

Eğitim, ilkelerle ilgili 'bir genel holüm ve hu ilkelerin gemi işletim esine uygulan
masını kapsayan diğer ıbiır (bölüm olanak iki bölümden, oluşur. Bu eğıiıtiımıim herhangi 
bir bölümü denizde ya da kıyıda verilebilir. Bu (tür eğitim, denizde ve gerektiğinde 
uygum bir kıyı kuruluşunda yapılacak uygulamalı eğitim ile desteklenecektir. Tüm 
eğitim ve uygulamalı eğitim, uygun nitelikli kişilerce verilecektik. 

A - ÜLKELER 
1. Temel fizik 
Dökme yük olarak taşımaını kimyasal maddelerin fiziksel özeliklerinin! uygula-

ma/lı .oiliarak gasıterifaıesrimii dçeren bilgi; bulhar iba&ıncıoıra sıoaklMdla dliışfcisd: Kaynama 
noktasına basıncın etkisi. Doymuş buhar basıncı, yayılma, kısmî ıbasınç, parlama sınır-
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Sarı, parlama ınıoktası ve kendiliğinden tutuşma, sıcaklığının açıklanıması. Parlama 
noktası ve alt parlama; sınırınım) uygulamada önemi. Statik eiektriklenıme o!lüşumu 
nedenlerinin özetle açıklanması, 

2. Temel kimya 
Blemenltierin sembolleri ve yapılanı, asitler ile •bazıların kimyası, yük olarak ta

şınan kimyasal maddelerin yalpıları ve özelikleri bilinen işlevsel 'grupların kimyasal 
tepkimeleri (reaksiyonları) hakkında kodların doğru kullanılmasına yetecek kadar bilgi, 

3. Zdharttk 
Temel kavramların açıklanması ve dayandıkları ana ilkeler, zehirlilik sınırlan, 

zehirlenmenin ani ve kronik etkileri. ısiıstemıik zehirler ive tahriş ediciler. 

4. Tehljikeler 
(a) Patlama ve parlama, tehlikeler!! 

Parlama sınırlan. Tutuşıma, ve 'Patlama kaynakları. 
(b) Sağlık tehlikeleri 

Deriye değme, sofunum ve sindirim yolları ile meydana, gelecek tehlikeler. 
(c) Çevresel telhlikeler 

Denliıze kimyasal madde döküfaösliıniiın insan ve deniz yaşamı üstüne etki
leri. Özgül ağırlık ve çözünürlüğün etkileri. Buhar buluta haröketliınden üeri 
gelen tehlike. IBuhar basıncı ve atmosferik koşulların etkileri. 

(d) Tepkime (reaksiyon) tehlikeleri. 
Kendi kendine tepkime, polimerteşımıe, sıcaklığını etkileri, yabancı maddele-
<rin katalizör etkisi. Hava, su ve diığer, kimyasal maddeler ille tepkime. 

(e) Korrozyon ıtehlilkeleAı 
'Pesonel ile fılgiilH tehlikeler, yapısal maılzemenim korrozy onları. Dentiışimlin et
kisi. Hidrojen oluşumu ie Ikıorroziyon. 

5. Tehlikenin denetimi 
Ölü gazlaştırma, ısu ilıe yastıklaimaj, nem alıcı maddeler, izleme (monîltor) 

tekniklerİ. Statik elektriklenmeye karşı ömılıemler. Havalandırma. 'Ayrı yerleştirme. Yük 
tutucular. Malzeme uyuşumunum önemıi 

6. Güvenlik donanımı ve personellin korunması 
Ölçüm aygıtları ve benzeni gereçlerin işlevleri ve ayarlanmaları. Özel yanı

ğın söndürme aygıtları, gaz maskeleri ve kaçma aygıtları. Koruyucu giysiler ve gü
venlik gereçlerimin kullanımı. 

B - GEMİDE UYGULAMA 

1. Uygulama kuralları ive kodları 
IMCO, ulusal yönetmelikler ve ilgili uluslararası kodlar (*) ve liman ku

ralları hakkında bilgi. Gemilerde adi durum planları gelliiştirmeninı önemi. 

(*) ICS Tanker Güvenlik Rehberi (Kimyasal Maddeler) ve ICS Helikopter/Ge
mi Harekatı Rehberi. 
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2, KıimıyaısaH madde ıtanıkerilerliınim jgamıiı yapiları ve ıdonaınnmıKart 
Boru, pompa ve tank düzenlemeleri özelliklerinin kısaca tanıtımı, taşmanın kont

rolü. Yüık pompalarının türleri ve değişik yüikierie göre kuManılmalaın. Tainlk temiz
leme ve gazsızlaştırıma Sistemleri. Yüık tankı ve yaşama yerleri havalandırma s'istem-
leri, hava Mitleri Ölçme sistemleri Tank sıcaklığının denetim sistemleri. Elektrik sis
temlerinin güvenlik faktörleri. 

3, Gemi işlemleri 
Yük hesaplamaları. Yükleme ve boşaltma planları. Yükleme ve 'boşaltma (işlem

leri. Demetleme çizelgeleriı. İzleme (monitör) gereçlerinin kıilaınıımı. Gazsızlaştırma iış-
lemferi ve tank temizleme lişlemlerliı (özel soğutucu ve ıslatıcı majddeler ile deterjan
ların kullanılması). Ölü gaz sis'temleninliın kuiıanımı ve bakım tutumu. Kapalı yerler 
ve pomba dıarrelerü gMlşlıerininı denetimli. Gaz bulucuların» ve güvenlik gereçlerimin 
kuMainıımı. Artık ve yıkama suyu artıkları. 

4, Onarım ve Balkım tutum. 
Pompa, banı, elektrik ve kontrol sistemlerİnıin balkım 'tutumu ve onanımı öncesıim-

de alınacak önlemler. 

5V Adil durum işlemleri 
Acil durum pliamı - Acil dunumda yülk işıkmlerini durdurma. Yük içilin önemli 

bölümiBerin çabşmaması durumumda yapılacak işler. KHtmyajsal madde tankerlerinde 
yanığınla mücadele. Çatışma, karaya oturma; ve yük dökülmesinden sonra yapılacak 
işler, ilk yardım iiıştemteri ve hayata döndürme ile temizlik donainımınnnı kullanımı. So
lunum cihazlarının kullanımı. Kapalı yerlerden kurtarma. 

NOT. 

Olabildiğince sık bir biçimde gemideki işlemlerin gösterilmesi ve donanıma ait 
el kitaplarının, filmlerin ve uygun görsel eğitim yardımcılarının kullanılması ve her 
fırsatta gemiide güvenlik teşkilatıma düşen görevler, güvenlik zabitlerinin, ve güvenlik 
komitelerinin görevlerinin tartışmalı olarak görüşülimesli Ötmerıilir. 

II. IDİĞER GEMİ ADAMLARININ EĞİTİMİ 

Bu fişliler, gemüdıe ve uygun durumlarda karada, ıbu 'tür yükler ve yülk işlemleri 
konularında 'beli uzmanlık düzeyine ulaşmış ve deneyimli kişilerce eğitileceklerdir. 

1. Kuralar 
Denizde ve limanda tankerdeki gemi adanTİarınpı güvenliği ile ilgili gemi tali

mat ve kuralıları hakkında bilgi. 

:2. Sağlık tehlikesİi ve alınacak önlemler 
Deriye değme tehlikesi. Yükün (solunum ive ağız yoluyla vücuda alınması. Ölü 

gaz sistemlerine özellikte değinerek oksijen yeterısizlliği hakkında bilgi, Taşınan yü
kün zehirlilik özelikleri iPersonel kazaları ve ilgili yardım. Yapılacaklarını ve yapılma-
yacalklarm çizelgeleri. 
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3. Yangın önleme ve yangınla mücadele 
Sigara içme ve yemek pişirme kısıtlamalarının denetimi. Tutuşma kaynakları. Pat

lama ve yangın önleme. Yangınla mücadele yöntemleri. Taşınabilir aygıtlar ve sabit 
aracıların kısaca gösterilmesi. 

Kirlenmenin önlenmesi 
Hava ve su kirlenmesinin önlenmesinde yapılacak işlemler. Dökülme olayında 

alınacak önlemler. 
5. Güvenlik cihazları ve kullanımı 
Koruyucu giysi ve cihazların, hayata döndürücünün, kaçma ve kurtarma cihazla

rının uygun kullanımı.. 
6. Acil durum işlemleri 
Acil durum planı yöntemleri hakkında bilgi. 
7. Yük donanımı ve işlemleri 
Yük elleçleme donanımının genel tanıtımı, Güvenli yükleme ve boşaltma işlemleri 

:1e önlemleri. Kapalı yerlere güvenli giriş. 

III. YANGINLA MÜCADELE EĞlTİMt 
Tüm gemi adamlarının görevleri ve sorumluluklar» ile ilgili temel ya da ileri 

düzeyde uygulamalı onaylı bir yangınla mücadele kursuna katılmış olmaları gerekir. 

Karar 12 
Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinin Kaptanları, Zabitleri ve 

Tayfalarının Eğitimi ve Nitelikleri 

KONFERANS, 

Dökme yük olarak taşınan sıvılaştırılmış gazların elleçleme kazalarında insan 
yaşamına ve çevreye yönelik olası tehlikeleri BİLEREK, 

ıBu tür yüklerin elleçlenmesinde özel sorumlulukları olan kaptan, zabit ve tayfa
ların eğitimi için uygun düzenlemelerin pek yaygın olmadığını TAKDİR EDEREK, 

Zorunlu en az gereklerin mümkün olduğu kadar çalbuk karşılanması gerektiği 
KANISINDA OLARAK, 

Bu Karara ekli Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinin Kaptanları, Zabitleri ve Tayfala
rının Eğitim ve Nitelikleri Önerisinin kabul edilmesine KARAR VEREREK, 

Aşağıdakileri ÖNERİR: 
(a) Tüm ilgili Hükümetler bu Karar Ekindeki rehberi; dikkate almalıdırlar; 
(b) Bu tür gemilerdeki kaptanlar, zabitler ve tayfaların tümü güvenlik, acil 

durum ve yangınla mücadele onaylı temel eğitim kursunu bitireceklerdir. 
Bu eğitimin amaca uygun ve süresinin yeterli olması gerekir ki, yalnız tehlike
nin kapsamı değil aynı zamanda gemi yapısında varolan güvenlik özellikleri 
ve küçük kazalar ile acil durumlarda kararsızlık ve panik oluşmadan elleçleme 
işlemlerinde zararın en aza indirilmesi öğrenilebilmelidir; 

(c) Tüm kaptanlar, güverte ve mühendis zabitler, yük ve yük donanımı ile ilgili 
görev ve sorumlulukları olan tayfalar uygun onaylı bir özel eğitim kursunu 
bitirmeli ve bu kurs süresi yeterli olmalı ve gemide eğitim ve uygulama ile 
tamamlanmalıdır. 
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(d) İlgili Hükümetlerin tümü, yeterlilik: standartlarını tanımlarken, ya eğitim 
bittikten sonra ayrı bir değerlendirme yapacaklar ya da öğrencinin periyodik 
değerlendirilmesi ile katılım gayretinin ye çalışmalarının öğretmen tarafından 
genel değerlendirilmesini içerebilen ve yakından izlenen onaylı bir eğitim 
kursunu başarı ile tamamlamış olmasını yeterli fcalbul edeceklerdir. 

(e) İlgili Hükümetlerin tümü, yükten birinci derecede sorumlu zabitin yeterlik 
standardı bakımından ve eğitim ve deneyim yolu ile bu sorumluluk için 
nitelik kazanmış zabitlere gerekli dokümanların verildiğinden emin olacaktır. 

Hükümetler-Arası Denizcilik Danışma Teşkilatını aşağıdakileri yapmaya ÇA
ĞIRIR: 

(a) ıBu önerinin devamlı gözden geçirilmesi ve yapılacak her tür değişikliğin 
tüm ilgili Hükümetlerin dikkatine sunulması; 

(b) Konferansa çağrılan tüm Hükümetlere bu kararın bildirilmesi; 

E K 

, Sıvılaıtırılmış Gaz Tankerlerinin Kaptanları, Zabitler ve Tayfalarının 
Eğitimi ve Nitelikleri) Önerisi 

I. Gl R 1 § 
1. Eğitim iki bölümden oluşacaktır: 
(a) Gözetim altında bulundurulan eğitim, bir sahil kuruluşunda ya da bu amaçla 

yetiştirilmiş özel öğretmenler ile ve eğitim kolaylıkları bulunan özel olarak 
donatılmış bir gemide yapılabilir ve gerekli ilkeleri ve bu ilkelerin gemi işlem
lerine uygulanmalarını kapsar, özel durumlarda, İdareler deneyimsiz bir zabit 
ya da tayfanın çalışmakta olduğu sıvılaştırılmış gaz tankerlerinde eğit,üm 
görmesine izin verebilir, ancak bu tür bir görevlendirme İdarece saptandığı 
gibi kısa süreli olacak ve bu gemi adamları yük ve yük donanımı ile ilgili gö
rev ve sorumluluklar almayacak ve da'ha sonra bu Öneriye uygun olarak daha 
sonraki görevi için eğitilecektir. 

(b) Öğrenilen ilkelerin özel tip gemiye ve kaplı yük sistemine uygulandığı ta
mamlayıcı gemi eğitimi ve deneyimi. 

2. Bir İdarece onaylanacak eğitim programı müfredatları, Sıvılaştırılmış Gazları 
Dökme Olarak Taşıyan Gemilerin Yapısı ve Donanımına ait İMCO Kodu ve ilgili 
Tanker Güvenlik Rehberleri (*) gözönünde tutularak oluşturlacaktır. 

Eğitim, aşağıda gösterilen düzeylerde olacaktır. 

A) KAPTANLAR, TÜM ZABİTLER VE TÜM TAYFALAR 
1. Gaz tankerleri için temel güvenlik eğitim kursu 
Bu eğitimin, bir gemide görevlendirilmeden önce, onaylanmış bir sahil eğitim 

kuruluşunda görülmesi tercih edilmelidir. Diğer bir şekilde, güvenlik eğitiminin gemide 
kaptanın yönetimi ve gözetimi altında onaylı gemi eğitim programları çerçevesinde 

(*) ICS tanker \Güvenlik Rehberi (Sıvılaştırılmış Gaz) ve ICS Helikopter I Gemi Hare
kâtı Rehberi. 
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düzenlenmiş olarak nitelikli personel tarafından verilmesidir. Güvenlik eğitimi aşağı
daki konuları içerecektir : 

(a) Genel 
(i) taşınan gazların türleri, 
(ii) EUeçlenme olasılığı bulunan gazlar ile ilgili tehlikeler, 

(iii) Yük taşıma sistemlerinin genel tanıtımı, 
(iv) Yük havalandırma sistemlerini de içeren yükleme ve boşaltma sistem

leri, 
(v) Yapısal güvenlik özelikleri ve özel gerekler. 

(b) Yangın önleme ve yangınla mücadele. 
Sigara içme ve yemek: pişirme kısıtlamalarının denetimi. Tutuşma kaynaklan. 

Patlama ve yangın önleme. Yangınla mücadele yöntemleri. Taşınabilir cihazlar ve sa
bit donanımın kısaca gösterilmesi. 

(c) Sağlık tehlikeleri ve personelin korunması 
(i) Deriye değme ve yük buharları ya da ölü gazın solunum yoluyla vücu

da alınması tehlikeleri. Panzehirlerin türleri ve etkileri. 
(ii) Koruyucu giysi ve solunum cihazı, hayata döndürücüler ve kurtarma 

cihazları ve kaçma takımlarının doğru kullanımı. 
(iii) Kapalı yerlere giriş. 

d) Kirlenmenin önlenmesi 
Hava ve su kirlenmesinin önlenmesi için yapılacak işlemler. Dökülme olayında 

alınacak önlemler. 
(e) Acil durum yöntemleri. 
Acil durum planının ana hatları. Aşağıdaki durumlarda yapılacak işler : 

(i) yangın; 
(ii) çatışma ve karaya oturma; 
(iii) Sıvılaştırılmış gaz dökülmesi ya da sızıntısı; 
(iv) Personel yaralanmaları 

2. Gaz tarikerleri yangınlarının özel niteliklerini içeren yangınla mücadele kursu. 
(a) Tüm personel, görev ve sorumlulukları ile ilgili onaylı temel ya da ileri uy

gulamalı yangınla mücadele kursunu bitirmiş olacaktır. 
(b) Bu eğitim, bir sahil kuruluşunda ya da bu amaçla özel olarak donatılmış bir 

gemide özel yetiştirilmiş öğretmenler tarafından verilecektir. 

3. Gemi adamları, bir gemiye ilk katıldıklarında mümkün olan en kısa zaman
da, acil durum yöntemleri çizelgelerinde'ki yapılacak işleri tüm aşamaları ile iyice öğ
reneceklerdir. 

B) KAPTANLAR, TÜM GÜVERTE VE MÜHENDİS ZABİTLERİ VE YÜK 
VE YÜK DONANIMI İLE İLGİLİ ÖZEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
OLAN TAYFALAR 

1. Bu bölüm, kaptan, I. zabit, baş mühendis zabit, II. mühendis zabit ve 
bu dört kişiden biri değil ise, birinci derecede yükden sorumlu olan zabite uygulana
caktır. 
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2. Yönetim, diğer gemi adamlarının görev ve işlevlerine göre, bilgi düzeyleri de
ğişik farklı eğitim müfredatları oluşturabilir. 

3. Yük ve yük donanımına ait özel görev ve sorumluluklar, yük yükleme ya da 
boşaltma, yük bakımı, gemide yükün kullanımı için işleme ve gözetim ve donanımı
nın işletilmesi ya da bakım tutumundan oluşur. 

4. Bu eğitim, aşağıdakileri içerecek faikat onlarla sınırlandırılamayacaktır : 
(a) Kimya ve fizik 
Gemilerde dökme sıvılaştırılmış gazların güvenli taşınması ile ilgili temel kimya 

ve fiziğe giriş : 

(i) Sıvılaştırılmış gazlar ve buharlarının özellikleri ve nitelikleri 
1(1) gazın tanımı; 
(2) temel gaz yasaları; 
<3) gazların genel durum denklemi; 
(4) gazların yoğunluğu; 
(5) gazların yayılması ve karışması; 
(6) gazların basıncı; 
(7) gazların sıvılaştırılması; 
(8) gazların soğutulması; 

ı(9) Kritik sıcaklık; 
(10) Parlama noktasının uygulamadaki önemi; 
(11) Üst ve alt patlama sınırları; 
ı(12) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı; 
ı(13) Gazların uyuşumu; 
(14) Tepkime etkinliği; 
(15) iPolimerleşme. 

(ü) (ii) Saf sıvıların özellikleri 
1(1) Sııvıların yoğunlukları; 
(2) (Sıcaklıkla değişmeleri; 
ı(3) IBulhar basıncı ve sıcaklık; 
(4) Sıvıların buharlaşması ve kaynaması. 

(iii) Çözeltilerin talbiatı ye özellikleri 
ı(l) Gazların sıvılarda çözünürlüğü; 
1(2) Sııvıların birbirleri ile karışabilirUği ve sıcaklık değişimin etkisi; 
1(3) Çözeltilerin yoğunluğu, sıcaklık ve derişim ile ilişkisi; 
ı(4) Çözünmüş maddelerin erime ve kaynama noktası üstüne etkileri; 
(5) Hidratlar, oluşmaları ve dispersiyonları; 
(6) Nemçekicilik; 
(7) Havanın ve diğer gazların kurutulması. 

(b) Sağlık tehlikeleri 
(i) Zehirlilik 

(1) Sıvılaştırılmış gazlar ve buharlarının zehirli olma biçimleri; 
(2) Alev bastırıcıların ve yapısal malzemeye ve taşınan sıvılaştırılmış 

gazlara ait yanma ürünlerinin zehirleme özellikleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 158) 



— 120 — 

(3) Zehirlenmenin ani ve kronik etkileri, sistemik zehirler ve tahrip 
ediciler; 

(4) Eşik Sınır Değeri (TLV = Threshald Limiting Value) 
ı(ii) Deriye değme, solunum ve sindirim yollarına yönelik tehlikeler. 
(ili) tik yardım ve panzehirlerin kullanılması. 

(c) Katolı yük 
(i) IKalblı yük sistemlerinin ilkeleri. 
(ii) Kurallar 

(İÜ) Sörveytlıer. 
(iv) Tank yapısı, malzemesi, kaplamaları, yalıtımı. 
(iv) Uyuşum. 

(d) İşletme yöntemleri. 
(i) Uygulama kuralları ve kodlan. 
(ii) IMGO, ulusal ve uluslararası talimatlara(*) ait bilgi. 

ı(iii) Liman kuralları. 
(iv) Geminin acil durum planının önemi ve sorumlulukların dağıtımı, 

(e) Kirlenme 
(i) İnsan yaşamına ve deniz çevresine yönelik tehlikeler. 
(ii) Özgül ağırlık ye çözünürlüğün etkisi. 
(iii) Buhar bulutu hareketinden ileri gelen tehlike. 
(iv) Dondurucu sıvıların denize dökülmesi. 
(v) Ulusal, uluslararası ve yöresel kurallar. 

(f) Yük elleçleme düzeni 
ı(i) Başlıca pompa türleri, pompalama düzenlemeleri ve buhar geri dönüş 

sistemleri, boru sistemleri ve valfların tanıtımları. 
(ii) Basınç, vakum, emme, akış basma yüksekliği terimlerinin tanımları. 
(iii) Filtreler ve süzgeçler. 
(iv) Genişleme araçları. 
(v) Alev perdeleri. 
(vi) En çok kullanılan ölü gazlar. 
(vii) Depolama, üretme, dağıtma sistemleri. 
(viii) Değişik tür sistemler ve güvenli ve etkin işletilmeleri ve bakımları 

hakkında genel bilgi. 
ı(ix) Sıcaklık ve basınç izleme sistemleri. 
ı(x) Yük havalandırma sistemleri. 
(xi) Sıvıyı yeniden dolaştırma ve yeniden sıvılaştırma sistemleri. 

^ i i ) Yük ölçümü ve ölçme sistemleri. 
(xiii) Gaz bulma ve izleme sistemleri, 
(xiv) C02 izleme sistemleri. 
(xv) Yük kaynamasını önleme sistemleri. 

(*) ICS Tanker Güvenlik Rehberi (Sıvılaştırılmış gaz) ve JCS Helikopter/Gemi Ha
rekâtı Rehberi. 
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(xvi) Yardımcı sistemler. 
(g) Gemi işletme yöntemleri 

(i) Yükleme ve boşaltma hazırlıkları ve işlemleri. 
(ii) Denetleme çizelgeleri. 
(idi) Yolda ve limanda yükün durumunun korunması. 
<iv) Yüklerin ayrı yerleştirilmesi ve yük aktarma işlemleri 
ı(v) Yük değiştirme ve tank temizleme işlemleri. 

(vi) Yükten örnek alma. 
(vii) (Safralama ve safra boşaltma. 

(viii) Isıtma ve soğutma sistemleri. 
ı(ix) Isıtma ve gazsızlaştırma işlemleri. 
(x) Gazsızlaştırma sisteminin çevre sıcaklığından daha aşağı soğutulması 

işlemleri ve ilgili güvenlik önlemleri. 

(h) Güvenlik uygulamaları ve donanım. 
(i) Taşınabilir ölçüm cihazlarının işlevleri, ayarlanmaları ve kullanılmaları. 

(ii) Yangınla mücadele donanımı ve işlemleri. 
(iii) Solunum cihazları. 
(iv) Hayata döndürücüler. 
(v) Kaçma takımları. 

(vi) Kurtarma donanımı. 
(vii) Koruyucu giysi ve cihazlar. 

(viii) Kapalı yerlere giriş. 
(ix) Yük ve kontrol sistemlerinin bakım tutumu ile onarımı öncesinde ve 

sırasında alınacak önlemler. 

(x) Tehlikeli işlemler sırasında personelin gözetimi. 
(xi) Güven belgeli elektrik cihazlarının türleri ve ilkeleri. 

(xii) Tutuşma kaynakları. 

(i) Acil durum işlemleri 
(i) Acil durum planı. 

(ii) Acil durumlarda yük işlemlerini durdurma. 
(iii) Acil durumda yük valflarını kapatma sistemleri. 
(iv) Yük için önemli sistemlerin ya da hizmetlerin başarısızlığı durumunda 

' yapılacaklar.-

(v) Çatışma ya da karaya oturma, yük dökülmesi, geminin zehirli ya da 
parlayıcı buharla sarılması durumlarında yapılacaklar. 

5. Gemi işletme el kitabına dayanan tamamlayıcı gemi eğitimi ve deneyimi uy
gulanabildiği ölçüde aşağıdaki sistemleri içerecektir: 

(a) Yük elleçleme sistemi 
(i) Boru sistemleri, pompalar, valflar, genişleme araçları ve buhar sistemi. 
(ii) Yük elleçleme sisteminin bakım gerekleri ve işletme özellikleri. 

(iii) Sıvıyı yeniden dolaştırma. 
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(b) öfllçürn sistemleri. 
(i) Yük düzeyi göstergeleri. 

(ii) Gaz bulma sistemleri. 
(iii) Tekne ve yük sıcaklığımı izleme sistemleri. 
(iv) Bir duyucudan izleme (monitör) merkezine bir uyarının iletimi için 

değişik yöntemler. 
(V) Otomatik kapama sistemleri. 

(c) Kaynamayı önleme atığı. 
(i) Yakıt olarak kullanma. 

(1) (Kompresörler; 
(2) Isı değiştirici; 
(3) Makine dairesinde ve insanlı alanlarda gaz boruları ye havalan

dırma. 
(ii) Çift yakıt ilkeleri 

(4) Kazanlar; 
(5) Gaz türbinleri; 
(6) Diesel motorları 

(İii) Acil durum havalandırması. 
(iv) Yeniden sıvılaştırma. 

(d) Yardımcı sistemler. 
(i) Havalandırma, ölü gazlaştırma. 

(ii) Valflar 
(1) Çalbuk kapanan; 
(2) Uzaktan yönetilen; 
(3) Havalı; 
(4) Aşırı akışlı; 
(5) Emniyet supabı; 

(6) Basınç/vakum. 
(iii) Boşluklar, balast tankları, kondenser buhar sistemleri. 

(e) Yük elleçleme tesisi genel işletme ilkeleri 
(i) Yük tanklarını ve boşlukları ölü gazlama. 
(ii) Tank soğutma, yükleme. 
(iii) Yüklü ve balasttı seferler sırasında işletmeler. 
(iv) Boşaltma ve tank süzdürülmesi. 
(v) Sızıntı, yangın, çatışma, karaya oturma, acil durumda yük boşaltma, 

(personel kazaları olaylarında önceden planlı olanlar dahil acil durum 
işlemleri. 

NOT 
Olabildiğince sık bir biçimde gemi işlemlerinin gösterilmesi ve donanım el kitap

larının, filmlerin, görsel ve diğer uygun eğitim yardımcılarının kullaniması ve her 
fırsatta gemide güvenlik teşkilatına düşen görevler ile güvenlik zabitlerinin ve güvenlik 
komitelerinin görevlerinin tartışmalı olarak görüşülmesi önerilir. Sürekli ve etkili 
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bir gemi eğitimi ye güvenlik programı için bu tür uygun eğitim yardımcı araçları 
sağlanması daima desteklenmelidir. 

6. Birinci derecede yükten sorumlu zabitin nitelikleri: 
(a) [Kaptana karşı doğrudan sorumlu olmak; 
(b) Gerekli eğitimi başarı ile tamamlamış olmak; 
(c) Sıvılaştırılmış gaz taşıyan bir gemide, aşağıda belirtilen biçimde, en az iki ay 

görev yapmış olmak: 
(i) Birinci derecede yükten sorumlu zabitin yönetimi, gözetimi ve eğitimi 

altında yapılmış olması; 
(ii) Yükleme ve boşaltma türü yük aktarımlarını içermesi; 

(d) Genel nitelikleri ve yeteneği bakımından kaptanın güvenini kazanmak. 

II. GENEL 
1. İdareler birinci derecede yükten sorumlu zabit olarak hizmet etmek üzere 

bu ek uyarınca eğitim ve deneyim ile nitelik kazanmış okn her kişiye bir yetki belgesi 
verilmesini sağlayacaktır. 

2. Gereken onaylı standartlara uyarak, her gemi kaptanının, birinci derecede 
yükten sorumlu zabitin böyle bir belgeye sahip olduğundan ve görevlerini güvenli 
bir biçimde yapmasını sağlayacak, gemi türlerine göre yakın zamanda uygulamalı 
gemi deneyimi geçirmiş olduğundan emin olacaktır. 

3. İdare, tüm ilgililerle danışarak, uygun tazeleme ve yenileme kursları açacak 
ya da geliştirecektir. 

Karar 13 
Dökme Olmayan Tehlikeli ve Zehirli Yük Taşryan Gemilerin 

Zabitleri ve1 Tayfalarıma Eğitimi ye Nitelikleri 

KONFERANS, 

Dökme olarak tehlikeli ve zararlı yükler taşıyan tankerlerin kaptanları, zabitleri 
ve tayfalarının eğitimi ve vardiyalarına ilişkin kuralları ye karardan KABUL ETMİŞ 
OLARAK, 

1974 Denizde Gam Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi Bölüm VII ve 1973 Gemiler
den Kirlenmenin Önlenmesj Uluslararası Sözleşmesi EK III'ü GÖZ ÖNÜNDE »TU
TARAK, 

Denizde gemilerle taşınan tehlikeli ve zararlı maddelerin giderek fazlalaşan mik
tarlara ulaştığını ayrıca GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK, 

Tehlikeli yüklerin elleçlenmesinde özel sorumluluklan olan zabitler ve tayfalar 
için eğitim gerekleri meydana getirmenin önemini ve zorunluluğunu BİLEREK, 

Dökme olmayan tehlikeli ve zararlı yük taşıyan gemilerin zabitleri ve tayfalarının 
eğitimi ve nitelikleri için uluslararası ölçekte düzenlemelerin önemli bir ihtiyaç ol
duğuna İNANARAK, 

İvedi çözümü gereken bir konu olarak bu sorunu incelemeye, Hükümetler-Arası 
Denizcilik Teşkilatını ÇAĞIRIR. 
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Karar 14 
Telsiz Zabitleri İçin Eğitim 

KONFERANS, 

Gemi Adamlarının Eğirtim, Belgelendirme ye Vardiya Standartları Hakkında 
Uluslararası Söyleşme 1978'in Telsiz Zabitlerini Belgelendirme için Zorunlu En Az 
Gerekler bölümünü GÖZ ÖNÜNDE TUTARAK, 

Telsiz zabitlerinin eğitimi için ek gereklere ihtiyaç olduğunu BİLEREK, 
Denizce Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi'nin ve Uluslararası Telekomüni

kasyon Sözleşmesine ekli Telsiz Kurallarının hükümlerini HATIRDA TUTARAK, 
Aşağıdakileri KARARLAŞTIRMIŞTIR: 

(a) ıBu Karar ekindeki, Telsiz Zabitleri için Eğitim Önerisinin kabul edilmesini; 
(b) Bu Önerinin olabildiğince çabuk uygulanması için tüm ilgili Hükümetlere 

girişimlerde bulunulmasını, 

Hükümetler-Ara'sı Denizcilik Danışma Teşkilatını aşağıldakileri yapmaya ÇAĞIR
MIŞTIR: 

(a) Diğer uluslararası teşkilatlar ile, özellikle Uluslararası: Çalışma Teşkilatı 
ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ile, gerektiği şekilde danışma veya 
işbirliği halinde bu Önerinin devamlı gözden geçirilmesi ve yapılacak de
ğişikliklerin ilgili tüm Hükümetlerin dikkatine sunulması; 

(b) Konferansa çağrılan tüm Hükümetlere bu Kararı bildirilmesi. 

EK 
Telsiz Zabitleri için Eğitim önerisi 

BÖLÜM 1 

DENİZ GÜVENLİK TELSİZ MUHABERE EĞİTİMİNİN 
EN AZ DÜZEYİ 

GENEL 

1. Eğitim başlamadan önce, aday sağlık gereklerine, özellikle, işitme, görme ve 
konuşma bakımından uygun bulunacaktır. 

2. Eğitim, Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (*) ve Uluslararası 
Telekomünikasyon Sözleşmesi (**) eki Telsiz Kurallarının hükümlerine uygun olacak, 
özellikle denizde telsiz muhabere teknolojisi ve muhabere sistemlerindeki en yeni geliş
meleri içerecektir. Program geliştirilmesi aşağıdaki konuları kapsayacak, ancak bun
larla sınırlandıolmayacaktır. 

(*) Bundan sonra Güvenlik Sözleşmesi olarak anılmaktadır. 
(**) Bundan sonra Telsiz Kuralları olarak anılmaktadır. 
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TEORİ 

3. Bu önerilerin Bölüm 1 Eklentısi'nde gösterilen müfredat ana hatları, ilgili la-
boratuvar ya da uygulama çalışmaları ile desteklenecektir. 

UYGULAMA 

4. Uygulamalı eğitimde verilecek konular : 
(a) Devre şemalarının okunması ve anlaşılması; 
(b) Güvenlik Sözleşmesi ile bulunması istenen takımların ve ölçü aletlerinin kul

lanılması ve bakımı; 
(c) Yarı iletkenler ve modern devreler dahil, lehimleme ve lehim sökme teknik

leri; 
(d) Gemi telsiz muhabere cihazlarının çalıştırılması ve ayarlanması; 
(e) Can kurtarma aracına ait taşınabilir ya da sabit telsiz cihazının çalıştırılması 

ve bakım tutumu; 
(f) Sistemli bir yaklaşıma önem vererek arızaların mantıksal olarak yerinin 

bulunması; 
(g) Arızaya katkısı olan durumları tanıma dahil, arızaların düzeltilmesi; 
(h) Bakım tutum yöntemleri; 
(i) Yön bulucu cihaz ayarlama yöntemi ve yön bulucu cihaz ile kerterizlerin 

alınması; 
(j) Elektriksel ve elektromanyetik karışımları azaltma yöntemleri, örneğin eşit

leme bağlantısı, örtme ve kısa devre; 

(k) Anten donanımı, bakım tutumu ve onarımı; 
(1) Elektrik, radyasyon, kimyasal ve mekanik tehlikeler dahil telsiz cihazları ile 

ilgili tehlikelere karşı geminin ve personelin güvenliği için alınacak önleyici 
önlemler; 

(m) Döner makineler, inverterler ve akümühtör bataryaları gibi güç kaynakları
nın çalıştırılması ve bakım tutumu. 

TELSİZ MUHABERE TEKNİKLERİ 

5. Eğitim aşağıdaki konularda verilecektir : 
(a) Aşağıdakiler dahil çalıştırma teknikleri : 
(i) Telsiz Kurallarının gereklerine uygun olarak Mors Kodu gönderme ve alma; 
(ii) Tipi'k karışım koşulları altında Mors Kodu alma (operatör tarafından alma 

veya kayıtlı alma); 

(iii) Güçlü karışım durumlarında istenen işaretin alınmasını iyileştirmek için filtre 
devrelerinin kullanılması ve vurgu frekansı os'ilatörü (BFO) nün ayar edil
mesi; 

(iv) Tek yan-band (SSB) işaretlen için alıcı ayar teknikleri; 
(v) Verici ayarı ve anten ayarı teknikleri; 
(vi) Faksimil, doğrudan basım ve seçimli çağrı dahil frekans kaydırma işaretleri

nin alınması için alıcı ayar teknikleri; 

Türkiye Büyük Milet Meclisi (S. Sayısı : 158) 



— 126 — 

(b) Hizmete ait kısaltmaların ve Q - Kodunun kullanılması dahil özellikle tehlike, 
ivedilik ve güvenlik ile ilgili işlemler ve jurnal tutulması, telsiz telgraf mu
habere trafiğinin alınıp verilmesi, telsüz telgraf vardiyası; 

(c) Uluslararası seslik alfalbesi ve rakam kodunun kullanılması dahil özellikle 
tehlike, ivedilik ve güvenlik ile ilgili işlemler ve jurnal tutulması, telsiz tele
fon muhabere trafiğinin alınıp verilmesi, telsiz telefon vardiyası; 

(d) Dar bant doğrudan-basım sistemleri için işletme yöntemleri; 
(e) Uluslararası İşaret Kodunun ve IMCO Standard Deniz Seyir Sözlüğünün 

kullanılması; 

(f) Telsiz telgraf ve telsiz telefon kullanılarak IMCO Ticaret Gemisi Arama ve 
Kurtarma El Kitabı (MERSAR) uyarınca muhabere işlemleri; 

(g) Gemi mevki raporu verme sistemleri ve işlemleri; 
(h) Telsiz sağlık sistemleri ve işlemleri; 
(i) Yüksek frekans muhaberesi için en uygun frekansları seçmede yayılma tah

min çizelgelerinin kullanılması ve diğer işlemler; 
(j) Yüksek frekans çağrı frekanslarının kullanılması; 
(k) En az bir başka frekansı dinlerken veya üzerinde çalışırken aynı anda bir teh

like frekansını dinleme. 

TEMEL İLKELER 

6. Eğitim, özellikle aşağıdakilerle ilgili olarak, Telsiz Kurallarının ve Güvenlik 
Sözleşmesinin gerekleri üzerine kurulacaktır : 

(a) Tehlike, ivedilik ve güvenlik telsiz muhaberesi; 
(b) Özellikle tehlike muhaberesi ile zararlı karışıma neden olmaktan sakınma; 
(c) Gemi istasyonlarının taşımak zorunda olduğu dokümanlar ve bunların kulla

nılmaları. 

ÇEŞİTLİ KONULAR : 

7. Aşağıdakiler önerilir : 
(a) Denizde can güvenliği ile ilgili teisiztelefon ve telsiztelgraf muhaberesinin 

yapılması için gerekli sınırlar içinde uygun düzeyde İngilizce öğretilmesi; 
(b) Kişisel sağ kalabilme konusunda ve can kurtarma cihazlarının uygulamalı 

olarak kullanılmasında eğitim verilmesi; 
(c) Eğitimin, telsiz kamarası yangınlarını söndürme ve telsiz tesislerini! mümkün 

olduğu kadar az zararla kurtarma yöntemlerine ağırlık veren onaylı bir yan
gınla mücadele kursunu içermesi; 

(d) Alınan ve gönderilen mesajların yazılması için klavye kullanma konusunda 
temel eğitim verilmesi. 

GEMİDE EĞİTİM 

8. Telsiz zabiti ilk açık deniz hizmet dönemi süresince sorumlu bir telsiz zabiti
nin rehberliği altında, planlı uygun bir açık deniz eğitim programını tamamlayacaktır. 
Bu program aşağıdakileri içerecektir : 
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(a) Acil durum işlemleri hakkında temel bilgi ve gemideki acil durumlara karşı 
gereken harekete geçme yeteneği sağlayan öncelikli görevler; 

(b) Telsiz muhabere cihazlarını, muhabere ve işletme görevlerini öğrenme; 
(c) Telsiz muhabere ve yardımcı cihazlarının peryodik bakım tutumu; 
(d) Yönetime ilişkin telsiz çalışmaları; 
(e) Gemiyi ve gemide başkalarının görevlerini tanıma. 

EKLENTİ 

Deniz güvenlik telsiz muhabere teorisini kapsayan 
müfredatın ana hatları 

1. Elektriğin ve telsiz muhaberesinin esasları: 
(a) Temel elektrik ve doğru akım. 
(b) Primer ve sekonder piller. 
(c) Blektromınâtıslık, endüktans. 
(d) Elekrostatik, kapas'itans. 
(e) Sinüsoidal olmayan dalga şekilleri dahil alternatif akım. 
(f) Tek fazlı ve çok fazlı güç kaynakları. 

(g) Transformatörler ve makineler. 
(h) Transdüktörler (güç çeviriciler). 
(i) Termoyionik lambalar ve yarı iletken elemanlar. 
(j) ölçü aletleri ve elektronik ölçü aletleri. 

(k) Birleşiml'i ve sıralı mantık. 
(1) Nix'i tüpü ve ışık yayan diyot gibi elektronik okunma elemanları. 

(m) Tümleşik (entegre) devreler. 
(n) Ses frekans yükselteçleıt 
(o) Radyo frenaks yükselteçleri. 
(p) Osilatörler ve frekans bireşimleştiriciler (synthesizers). 
(q) Modülasyon türleri, frekans değiştirme ve ayırma (dedeksiyon). 
(r) Pals devreleri, sinüsoidal olmayan dalga biçimleri. 
(s) Antenler. 
(t) Elektromagnetik dalga yayılımı, 
(u) İletim (transmisyon) hatları ve anten uygunlama (matching). 
2. Deniz telsiz muhaberesi ve cihazları: 

(a) Gemi güç kaynakları. 
(b) Vericiler. 
(c) Alıcılar. 
(d) Deniz anten sistemleri, radyasyon ve yayılma. 
(e) Yön bulucu cihazlar ve ayar yöntemi. 
(f) Can kurtarma aracı telsiz cihazı ve acil durum mevki gösteren radyo bi-

kınlar. 
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(g) Otomatik maniple cihazları, 
(h) Otomatik alarmlar. 
(i) Telsiz terminal istasyon cihazları dahil gemi telsiz muhabere cihazlarında 

çok kullanılan diğer devreler, birimler ve sistemler. 
3. Genel : 
Koruyucu ve onarım bakım tutumunun temel ilkeleri. 

BÖLÜM II 

RADYO ELEKTRONİK SEYİR CİHAZLARINI VE İLAVE 
TELSİZ MUHABERE CİHAZLARINI KAPSAYAN 
TAMAMLAYICI MÜFREDATIN ANA HATLARI 

İdare, ilave telsiz muhabere cihazlarının veya radyo elektronik seyir cihazlarının 
bakım ve onarımlarını yapmaları için, telsiz zabitlerinin uygun eğitim ve niteliklere 
sahip olmasını istediğinde, eğitim programı aşağıdaki konuları, gerektiğince içerecek
tir. 

1. Doğrudan Basım ve b'iilgi teknikleri : 
(a) Temel ilkeler. 
(b) Güç kaynakları. 
(c) ARQ ve ileri hatanın düzeltilmesi dahil hatadan korunma yöntemleri. 
(d) Gürültünün ve yayılma koşullarının etkisi. 
(e) Bant okuyucu, delgi, uzakyazar (teleprinter), hata düzeltme birimi ve ses 

frekanslı telgraf gibi yardımcı cihazlar. 

2. Seçimli çağrı sistemleri 

(a) Temel ilkeler. 
(b) Gürültü ve yayılma koşullarının etkisi. 
(c) Okunma elemanları. 
(d) Yardımcı cihazlar. 
3. Faksimil 
(a) Temel ilkeler. 
(b) Transdüktörler (Güç çeviriciler). 
(c) Modülasyon sistemleri. 
(d) Tekrar üretim (Reproduction). 
(e) Kayıt edici devreler. 
(f) Eşzamanlama (Sinkronizasyon). 
(g) Resim hataları. 
4. Uydu cihazları 

(a) Telsiz muhaberesi; 
(i) Temel ilkeler; 

(i i) Antenler; 
(i'ii) Vericiler ve alıcılar; 
(iv) Modemler (modülatör ve modülasyon çözücü bir arada) ve ana birimler 

(interfaces). 
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(b) Mevki bulma teknikleri: 
(i) Temel ilkeler; 

(ii) Sistemler; 
(iii) Cihazlar; 
(iv) Sistem hataları. 

5. Radar 
(a) Temel ilkeler. 
(b) Güç kaynakları. 
(c) Başlatma ve eşzamanlama devreleri. 
(d) Katod ışınlı lambalar. 
(e) Zaman tabanı devreleri. 
(f) Parlaklık ve karartma devreleri. 

(g) Kerteriz gönderme sistemleri. 
(h) Mesafe ölçme devreleri. 
(i) Kerteriz dengeleme devreleri. 
(j) Dalga kılavuzları. 
(k) Mikrodalga osilatörleri. 
(1) Radar vericileri. 

(m) Radar alıcıları. 
(n) Döküntü (clutter) önleme devreleri. 
(o) Radar anteni ve radar dalgalarının yayılması. 
(p) Nisbi ve hakiki hareket gibi seyir özellikleri. 

6. Elektronik seyir bilgisayarları 
(a) Temel ilkeler. 
(b) Giriş, hız ve rota için arabirimler (interfaces). 
(c) Bilgi saklama ve geri getirme. 
(d) Görüntüler. 
(e) Tahminleri de kapsayan programlar. 

7. Hiperbolik sistemler 
(a) Temel ilkeler. 
(b) Farklı yapımların ve sistemlerin özellikleri. 
(c) Sistem hataları. 

8. Ekolu iskandil cihazı 

(a) Temel ilkeler. 
(b) Bilgileri görüntüleme yöntemleri. 
(c) Transdüktörler (Güççeviriciler). 
(d) Pals ve doppler g'i'bi verici ve alıcı sistemler. 
(e) Derinlik ölçmelerinin doğruluk derecesini ve niteliğini etkileyen etkenler. 

9. Teıtevıizyon 
(a) Temel1 ilfcdier. 
(ıb) Kamera sdısıtfâmleni. 
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(c) Tarama. 
(d) Alıeı-görüntü birimleri. 
(e) Kayıt edici birimler. 
10. Gemi telsiz muhabere ve radyo elektronik seyir cihazları olanak çok kul

lanılan diğer sistemler.. 
1.1. Yukardakilerle 'ilgili olarak koruyucu ve onarını bakım-tutum teknikleri, uy

gun ' takını. ve 'ölçü aletlerinden yararlanılarak, blok diyagramlarımın, siisitem analizle
rinin, biıriim analizlerinin ve devre analizlerimin, tümünün arızalan - mantık yolu ile 
bulmaya yönelik kullanılmalarını içerecektir; gerektiğinde performans kontrollaırı ya-
pıılaoakür. 

Karar 15 
Telsiztelefon Operatörleri İçin Eğitimi 

KONFERANS,. 

Gemi adamlarımın Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları hakkında Ulus
lararası Sözleşme 1978'in parçasını oluşturan Telsiztelefon Operatörlerinin Belge-
lendirillmesi îçîin Zorunlu En Az Gerekleri GÖZ ÖNÜNDE TUTARAK, 

Telsiztelefon operatörleri eğitimi üçin ek gereklere olan ihtiyacı BİLEREK, 
Uluslararası Telekomünikasyon Sözleşmesine ekli Telsiz Kuralılarınım ve De

nizde Gan Güvenıliği Uluslararası Sözleşmesinlim hükümlerini HATIRDA TUTARAK. 
Aşağıdakileri KARARLAŞTIRMIŞTIR : 

(a) Bu Karar ekindeki, Telsiztelefon Operatörlerimin Eğitimine ait Önerlerin 
kabul edilmesini; 

(b) İlgili tüm Hükümetlerce bu Önerilerin içeriklerinin olabildiğince çabuk yü
rüdüğe konulması için girişimlerde bulunulmasını, 

Hükümetler-Arası Denizcilik Danışma Teşikilatımıı aşağıdakileri yapmaya ÇAĞIR
MIŞTIR : 

(a) Diğer uluslararası teşkilatlar ile, özelikle Uluslararası Çalışma Teşkilatı ve 
Ulusilararasii Telekomünikasyon Birliği ile gerektiğinde danışma veya ortak 
çalışma yaparak, 'bu ömerilerlim devamlı gözden geçirilmesi ve yapılacak de
ğişikleri tüm ilgili Hükümetlerin dikkatine usnulması; 

(ib) Konferansa çağrılan ıtüm Hükümetlere bu Kararın bildiriılmesü. 

E K I 

Telsiztelefon Operatörlerinim Eğitimine ait Öneriler (Kusıitlı Belge) 
Deniz Güvenlik Teisıiztelefon Muhaberesi Eğitiminin En Az Düzeyi 

GENEL 

1. Eğitimi başlamadan önce, aday, sağlık yeterlilik gereklerine, özellikle işitme, 
görme ve konuşma bakımımdan, uymuş olacaktır. 

2. Eğitim, ulusllanarası tehlike ve güvenlik fekamslıarının doğruluğumu koruyacak 
yüksek standartta muhabere disiplinine olan ihtiyacı ve deniz telsiztelefon muhabere-
sindeki son ıgeliişmeleri özellikle dikkate alaralk, yürürlükteki Denizde Gan Güvenliği 
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Uluslararası Sözleşmesinin (*) ve Uluslararası Tetakornünikasyon Sözleşmesinin (**) 
©kli Telisiz Kurallıaınnın hükiimlerti uyarınca yapılacaktır, Program, (geliştirilirken, aşa
ğıdaki (konular dikkate alınacak ancak 'bunlarla sınıdandınlımayacaktır. 

UYGULAMA 

3. Aşağıdaki konularda uygulamalı eğitim verilecek bir : 
(a) Gemi telsiz muhabere cihazlarının çalıştırılması; 
(b) Gan salı içilin taşınabilir telsiz cihazının çalıştırılması; 
(c) Telsiztelefon ile sözlü mesajların alınması ve verilmesi; 
(d) Akümüllıaıtör bataryalarının bakım-tutumu. 

MUHABERE İŞLEMLERİ 

4. (a) Eğitim aşağıdaki konulanda verilecektir : 
(i) Jurnal tutmak dahil telsiztelefon vardiyaları; 

(ili) Özellikle tehlike, ivedilik ve güvenlik ile ilgili Olan talsiztelefom mesaj
larının gönderilmesi ve alınımıasına ait işlemler; 

•(liıiii) Uluslararası seslik (fonetik) alfabesinin ve rakam kodunun kullanılması. 
(b) Operatör aşağıdakileri bilecektir : 

(i) Uluslararası İşaret Talimatınım ve IMGO Standard Deniz Seyir Sözlüğü
nün, Ikulllanılmıaısı; 

(ili) Gemi mevki raporu verme sistemleri ve işlemleri; 
(liıiü) Telsiztelefon kullanarak, IMCO Ticaret Gemisi Arama ve Kurtarma 

El kitabı (MERSAR) muhabere, işlemleri; 
(iv) Telsiz sağlık sistemleri ve işlemleri. 

TEMEL İLKELER 
5. Eğitim, özellikle aşağıdakileri© ilgili alarak, Telsiz Kuralarının ve Güvenlik 

Sözleşmesinin gerekleri üzerine kurulacaktır : 
(a) Tehlike, ivedilik ve güvenlik telsiztelefoın muhabereleri; 
ı(b) Özellikle tehlike muhaıberıesi trafiği ile zararlı karışıma neden olmaktan sa

kınma; 
(e) Telsiztelefon gemi istasyonlarında 'bulundurulacak dokümanlar ve bunların 

kullanılmaları. 
ÇEŞİTLİ KONULAR 
6. Aşağıdakiler önerilir : 
(a) Denizde can (güvenliğine ilişkin telsiztelefon muhaberesinin yapılması için 

zorunlu olan sınırlar içinde uygun düzeyde İngilizce dilinin öğretilmesi:; 
(b) Kişisel sağ kalabilme ve can kurtarma teçhizatının kuşanılması için uygula

malı eğitim verilmesi; 
(e) Eğittim, telsiz tesisatı yangınlarını söndürme ve mümkün olan en az zararla 

kurtarma yöntemlerine ağırlık veren onaylı 'bir yangınla mücadele kursunu 
içerir. 

(*) Bundan sonra Telsiz Kuralları olarak anılacaktır. 
(**) Bundan sonra Güvenlik Sözleşmesi olarak anılacaktır. 
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EK II 
Telsiztelefon Operatörlerinin Eğitimime Ait Öneriler (Genel' Belge) 

Deniz Güvenlik Telsiztelefom Muhaberesi Eğitimimin 'En Az Düzeyliı 
GENEL 
1. Eğitini başlamadan önce, aday, sağlık yeterlilik gereklerini, özellikle işitme, 

.görme ve konuşma (bakımından karşâayacafctır. 
2. Eğitim, uluslararası tehlike ve ıgüvenlik frekanslarının doğruluğunu koruya

cak yüksek standardda muhabere disiplinine olan 'ihtiyacı ve deniz telaiztelefon muha-
beresindeki son gelişmeleri lözelliıkle dikkate alaraik, yürürlükteki Telsiz Kurallarının 
ve Güvenlik Sözleşmesinin hülkümlleri uyaranca .yapılacaktır-. Program geiiştirirtkıen aşa
ğıdakiler dikkate alınacak ancak bunlarla sınırlı kalınmayacaktır. 

TEORİ 
3. Bu ömerinin Eklienıtisinıdeki müfredat uyaranca temel telısiztelefom prensipleri 

bilgisi. 
UYGULAMA 
4. Aşağıdaki fcomuılaırdıa uygulamalı ©ğiıtıim verilecektir : 
(a) Gemi ıtelsiztelefon muhabere cihazlarınım çalıştırılması ve ayarı; 
(b) Cihaz ile beralber çalışan ölçü aletlerinin kullanılması; 
(c) Kurtarma araçlarına ait taşınabilir telsiz cihazımın çalıştırılması; 
(d) Sigorta, 'anten ve lanahtarlarda meydana gelen ıbasit arızaların bulunması ve 

giderilmesi, lambaların değiştünimesıi, ilgili çalıştırma etkitapilıarıma bakanak 
arızaya sebep oHan durumları anlama; 

(e) Telsiz yön bulucu ve yönelime (homing) cihazının, hangisi uygun ise, kuİ-
Lanıiması; 

(f) Anten domamımı ve ıbakım-ıtutumu (bilgileri; 
(g) Elektrik, radyasyon, kimyasal1 ve mekanik tehlikeler dahil, telsiz cihazları 

ille iiılgili 'tehlikelere karşı geminin' ve personelin güvenliği için alınacak ko
ruyucu önlemler; 

(h) Döner makineler, inverterler ve akümüiatöc bataryaları gibi güç fcaynıaklları-
mn bakım-tutumu. 

TELSİZ MUHABERE TEKNİKLERİ 
5. 'Eğitim aşağıdaki konularda verilecektir : 
(a) Aşağıdakiler dıahi çalıştırma teknikleri : 

'(i) Telk yan bamıd (SSB) mesajları için alıcı ayar tekinlikleri; 
(ili) Tipik karışım dururrılarımdâ alıma (operatör tarafından alma veya ka

yıtlı alma); 
(iii) Verici ve anten ayar teknikleri; 

(b) Telsiz ıtelefon vardiyası, özellikle tehlike, ivedilik ve güvenlik işlemleri ile 
iiılgili tells'iztelefon muhabere alma, vermesi ve jurnal tutma, uluslararası seslik 
'(fonetik) alfabesinin ve rakam kodunun kullanlması; 

(c) Yüksek frekans muhaberesi içim em uygun frekanslarım ısaptanmıası maksadı 
ile yayım koşuları ıtahmio çizelgelerıinin ve diğer yöntemlerim kulamıılmaısı; 

(d) En ıaz 'başka bir frekansı dinlerken veya üzerinde çalışırken aynı zamanda 
ıbir tehlike frekansınım dinlenmesi. 
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6. Operatör aşağıdaki bilgilere sahip olacaktır : 
(a) Uluslararası işaret Kodunun ve IMCO Standarit Seyir Sözlüğünün kulla

nılması:; 
(ıb) Gemi mevki raporu verme sistemleri ve iışlemlieri; 
(c) IMOO Ticaret Gemisi Arama ve 'Kurtarma Elkitalbının (MERSAR) telsiiz-

telefon kuMıanulmaısı ile itglii muhabere işlemleri; 
(d) Telisiz sağlık sistemleri ve işlemleri. 

TEMEL İLKELER 
7. Eğitim, özelikle aşağııdalkillerîe ilgili olanak, Telsiz Kuralarının ve Güvenlik 

Sözleşmesinin (gerekleri üzerine kurulacaktır : 
(a) Tehlike, ivedilik ve igüvenl'ilk telsiz telefon muhaibereleri; 
(b) Özellikle tehlike muhaberesi ıtraifiği ile zararlı karışılma neden olmakltian sa

lkınma; 
(c) TelsizteMbn gemi istasyonlarında bulundurulacak dokümanlar ve kullanıl

maları. 

ÇEŞİTLİ KONULAR 
8. Aşağıdakiler önerilir: 
(a) 'Denizde can güvenliğine ilişkin te'lsizbelefon muhaberesinin yapılması için zo

runlu olan sınırlar içinde uygun düzeyde İngilizce dili öğretilmesi; 
(<b) (Kişisel tsağ kalabilme ve can kurtarma cihazlarının kullanılması için uıyigulamalı 

eğitim verilmesi; 
(c) Eğitim, telsiz ıte'sisaıtı yangınlarını söndürme ve mümlkün odan en az zararla kur

tarma yöntemlerine ağırlık veren onaylı bir yanığınla mücadele kursu içerecek
tir. 

EKLENTİ 
Telsizfcelelfbn Prensipleri Temel Biljgisıif 

Genel Mülfredatn 

1. Vericiler 
(a) Mödülaısyon (tipleri. 
(b) Noksan ve aşırı ımodülasyonun etkileri. 
(c) Çifit yan banlt (İDSB) ve tek yan bant (SSB) 'yayımlar. 
(d) EleikitrOımaignetik dalga yayılması. 
(e) Verici menzili. 
2. Alıcııîar 
(a) iSüperheterddin; her kademelerin görevi. 
(b) Frekans değiştirme, dedekıtörün çalışması. 
(c) Taşıyıcı tamamlaması, frekan's kararlılığı dahil, ifcelk yan Ibant (SSB) alma. 
3. Aşağıdakilerin bakım tutum ihtiyacı ve bakımı: 
(a) Antenler : Kirli ve çatlak osıilatörierin dtkiısi; Ituzlü su serpintisi. 
(b) Akümüîajtlör bataryaları : Hidrometre okuma, yülklü/yülkisüz voltaj ofkuma, ek

sik 'su düzeyinin itamamlanması, terminal (bağlantıları. 
(c) Döner malkineler. 
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4. Aşağıdakilerin bilinmesi yararlı olur. 
(a) Termiyonik lambalar ve yarı-iletken elemanlar. 
(b) ISieis frekansı yükselteçleri. 
(e) Radyo frekans yükseillteçleri. 
(d) Osilatörler. 
(e) Mikrofonlar ive hoparlörler. 
(f) IBoyu, yüksekliği ve isızdırtma direnci dahil anten özellikleri. 

Karar 16 

Petrol, Kimyafsal Madde ve Sıivüaşjtırıltaışı Gaz Tankerlerinin 
Kaptan ve Diğer Sorumlu (Personelinin Eğitimi ve 

Nitelikleri için Teknik Yardım 

KONFERANS, 
Petrol, kimyasal maldlde ve sıvılaştırılmış gaz tankerlerinde çalışan kapltan ve düğer 

personelin yeteri kadar eğittim görmesinin önemini BİLEREK, 
Gemiadamlarının Eğitim, Beig'elendiritoe ve Vardiya Standartları 1978'in petrol, 

kimyasal madde ve sıvılaştırılmış gaz tankerlerindeki kaptanların, kıdemli zabitlerin ve 
yüklün aktarma veya eüeçilenmıesinde yükleme, boşaltma ve bakımdan doğrudan ısörumlliu 
diğer personelin eğitim ve nitelikleri içlin Kural V/l , V/2 ve V/3'ün her birinin paragraf 
2'sinde verilen zorunlu en az ©erekleri DİKKATE ALARAK, 

Bazı durumlarda ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde istenen tecrübenin elde edil
mesi ve özel eğitim programlarının temin edilmesi imkânlarının sınırlıı olduğunu BİLE
REK, 

Teknik İşbirliğinin Hükümdtleraraisı düzeyde ıgeliştirilmeısinin böyle eğitim ve tecrü
beyi elde eltaek için, henüz yeterli tesis yahut uzmanlara sahip olmayan Devletlerin söz
leşme uygulamalarını hızlandıracaklarına İNANARAK, 

Yapabilecek dıuruimda olan Hükümeltlerden. Hukülmeltferaraisı Denizcilik Danışıma 
Teşkilatı ile birlikte çalışarak bu gerekleri karşılamada güçlük çeken ve yardım talep eden 
Devletlere yardım etmelerini KUVVETLE İSTER, 

Hükülmetlerarası Denizcilik Danıışma Teşkilatını gerekli yardımı yapacak Dövlet-
lerden teknik yardım programı içerisinde uygun koşulları sağlamalarını temin için çaba 
göstermeye ÇAĞIRIR, 

Ayrıca Hükümetler ve Hükümeitleraralsı Denizcilik Danıışma Teşkilatının bu Ka
rar ile Sözleşmenin yürürlüğe girmesiıni beklemeden derhal harekete geçmesini, İSTER. 

Karar 17 

Büyük Gemiler ve Olağan Dışı Manevra özellikleri Olan 
Gemilerin Kaptan ve 1. Zalbitlerinln Ek Eğitimleri 

KONFERANS, 
Geçmiş yıllarda çalışırmış olduklarından çok farklı olan büylük gemilerin ve olağanüs

tü kullanma ve manevra özelliklerine sahip gemilerin kaptan ve 1 inci zabitlerinin bu gö
reve ıgelmöden önce gerekli tecrübe ve eğitime sahip olmalarının önemini TAKDİR 
EDEREK, 
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Bu gibi özelliklerin genellikle 'büyük Detveyit ton, uzunluk, özel dizayn yahut yük
sek hıza sahip gemilerde bulunacağını DİKKATE ALARAK, 

Aşağıdakileri ÖNERMİŞTİR : 

(a) IBöyle gemilere tayin edilmeden 'önce Kalptan ve 1 inci Zabitlerin : 
(i) Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Sözleşmesi 

1978'e göre «200 Gros Ton ve daha büyük Gemilerin Kaptanlarının ve 1 inci 
Zabitlerinin Belge Alabilmeleri için Zorunlu En Az Gerekler»i belirten Kural 
II/2'nin Eklentisinde özellikle paragraf 71de sıralanmış konularla ilgili gemi 
kullanma özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarım; 

(ii) frllgili gemiye donatılmış bulunan bütün seyir ve manevra yardımcıılarının kul-
lanılmalarını, yetenek ve sınırlılıklarını bilmelerini; 

(b) Yukarıda belirtilen gemilerden birisinin kumandasını alması muhtemel kişinin 
kaptan veya 1 inci Zabit olarak uygun şekilde yeterli tecrübeye sahip olması 
ıgerdktlğini; ve ayrıca: 

(i) Aynı gemide 1 inci Zabit yahut fazladan bir zabit olaralk, yahut benzer ma
nevra özelliklerine sahip olan bir gemide kaptan, 1 inci,Zalbit yahut fazladan 
•bir zabit olarak yeterli ve uygun bir tecrübeye sahip olmasını; yahut 

(ii) Böyle bir geminin manevra özelliğine benzerlilk sağlayabilecek bir tesiste onay
lı bir gemi kullanma simülatör kursuna katılmış olmasını; 

(c) Dinamik destekli teknenin (dynamcally supported craifit) kaptan ve 1 inci Zabit
lerinin ilave eğitim ve niteliklerinin Dinamik Destekli Tekne Güvenlik Kodu
nun ilgili esaslarına uygun olmasını, 

Hükümetler Araısı Denizcilik Danışma Teşkilatını aşağıdakileri yapmaya ÇA
ĞIRMIŞTIR : 

(a) özellikle Uluslararası Çalışma Teşkilatı ve diğer ululslararası teşkilatlarına da
nışarak yahut onlarla işbirliği yaparak bu Öneriyi devamlı gözden geçirmesi ve 
gelecekte yapılan değişiklikleri bütün Hükümetlerin dikkatine sunması; 

(b) iBu Kararı Konferansa davet edilen ibüıtlün Hükümetlere bildirmesi. 

Karar 18 
Radar Simülatör Eğitimi 

KONFERANS, 

Denizde can ve mal güvenliği ve çevrenin korunması konularında yeterli radar eği
timi görmenin hayati önemini BİLEREK. 

Radar kullanma konusunda bazı öğretim yöntemlerinin arzulanan yeterlik düzeyin
de Kaptan ve güverte zabiti ydtişitireimediğini DİKKATE ALARAK. 

Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Ulus
lararası Sözleşme 1978'i bu gibi zablitlerin gemi işletmeciliğinim her türlü şartlarında ge
rekli düzeyde yeterlik göstermelerini istediğini KAYDEDEREK. 

Bütün kaptan ve güverte zabitlerine radlar simlüla'tlör eğitimlinin verilmesini öner
meye KARAR VERMİŞTİR. 
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Hükümetler Arası Denizcilik Danışma Teşkilatını bu Kararı Konferansa çağrılan 
bütün Hükümetlere biMiraneye DAVET EDER, 

İlgili 'tüm Hükitatore bu Kararı ivedilikle dikkate almaları ÇAĞRISINI YAPAR. 

Karar 19 
Kişisel Sağ Kalaibirne Teknikleri Konuşumda Germi 

Adamlarının Eğitimi 

KONFERANS, 

Bütün gemi adamlarını kişisel sağ kalabilme teknikleri (konuşumda eğitim görmek 
ihtiyacında olduklarını DİKKATE ALARAK, 

Bu çeşit eğitimin acil durumlarda onların sağ kalabilme şansını arttıracağını BİLE
REK, 

Aşağıdakileri KARIARLAŞTIRİMISTIR: 
(a) JBu Karara eklenmiş 'kişisel sağ kalabilme teknikleri (konusunca gemi adam

larının eğitimi önerisinin kalbul erimesi; 
(b) İlgili bütün Hükümetlerin mümkün olduğu kadar çabuk bu Öneriyi yürürlüğe 

koymalarının istenmesi, 
Hükümetler Arası Denizcilik Danışma Teşkilatını aşağıdakileri yapmaya ÇAĞIR

MIŞTIR : 
(a) 'Öneriyi diğer uluslararası teşkilatlarla, 'özellikle Uluslararası Çalışma Teşkilatı 

ile danışarak yahut onlarla işbirliği yaparak yapılacak (değişiklikleri ilgili bu
ttun Hükümetlerin dikkatine sunması; 

(b) Bu Kararı Konferansa davet edilen bütün Hükümetlere bildirmesi. 

EK 

Kişiseli 'Sağ Kalabilme Tekinlikleri Konuşumda Gemi Adamlarının! 
• lEğitümÜ Ömerisii 

Her ıgermi adamı ıaçılk dıenıitz gelmişimde görev allımadan önce kütşjisel sağ ka
laibilme tekillikleri konusunda omaylı 'eğitimi ıgörmelMir. Bu eğitimle i'ligii'i olarak aşa
ğıdaki önerler yaıpıiıır. 

1. Her gemi adamı olacak kişji aşağıdaki konularda; leğitilimıellidk1: 
(a) Çatışıma, yangın ve 'batma ıgübi orbaıya çıkabilecek olllam acil durumlar; 
(b) 'Normali olarak gemilerde bulundurulacak cam kurtarma araçlaınnıi'm çeşitleri; 
(c) Kişisel sağ kaHlaibillime prenslilerime uyma ıgereği; 
(d) Eğitim 've talimlerim ömemi; 
(e) Herhangi bık acil 'durum içim hazır olmak ve aşağıdaki hususlarda, sürekli 

uyanık olmak: 
<i) Role çizelgesin'deki bilgi, özelDiik'lle: 

1(1) Hertbangi acili Ibir durumda öızelgöırfâvfllerıi; 
ı(2) ıKenıdli can kurtarma araç yeri; 
1(3.) Can, kurtarma 'araç yerlerimle yalhut yangım yerlerine çağrı işaretleri; 

ı(ii) tKenıdjîısİme alit ve yedek can yelekleriınliln yeri; 
„ (iıili) (Yangım alarm tonifcroiarıinıın yeri; 
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(iv) Kaçış yoları; 
(v) ıPaıniilk sonuçları; 

(f) Aşağıdakiler dahi, can kurtarma a,raç yerlıerine çağırıldığında yapılacak işler: 
( i) İÜzerinıe uygun bir 'elbise ıgiyımıek; 
!(i'i) ıDiır can yeleği giymek; 
l(iiıi) Zaman müsaade ediyor lise 'battaniiıye gibi ıbir koruyucu almak; 

(ıg) 'Gemiyi ıterketmek gerektiğinde yapılacaklar, örneğin: 
(ii) Gemiide ve sudan can kurtarma aracına nasıl binilir; 
f(i'i) Yüksekten demize nasıl atlanır vıe suya giırerkenı yaralanma tehlikesi 

najsıl azaltılır; 
(h) Suda lüken aliınacak önlemler, Örmeğin: 

ı( i) Aşağıdaki durumlarda, (nasıl ısıağ fcalıınabiHir: 
1(1) ISuda yangım veya petrol olduğunda; 
<2) Soğuk koşullarda; 
((3) Köpelk 'balığınım 'bulunduğu sularda; 

'(ii) Alabora ölmüş ıbir can kurtarma aracı nasıl düzeltilir; 

(i) Bir can kurtarma aracında bulunurken yapılacak 'işler, örneğin : 
(i) Can kurtarma aracının çabucak gemiden uzaklaştırılması; 
(ii) Soğuk ve aşırı sıcağa kanşı kiorıunına; 

(iii) Deniz demiri kullanılması; 
(İV) Bir gözcü tayin edilmesi; 
(iv) Kazazedelerin kurtarılması ve bakımları; 

(ivi) Başkaları tarafından bulunımanın kolaylaştırılması; 
(vii) Oan kurtarma araçlarında kullanmak üzere mevcut olan teçhizatın kont

rolü ve onların doğru olarak kullanılması; 

(j) Aşağıdakiler dahil, kazazedeleri bekleyen başlıca tehlikeler ve sağ kalmanın 
genel prensipleri: 

(i) Soğuk iklimlerde alınacak önlemler; 
(ii) Tropik iklimlerde alınacak önlemler; 
(iii) Güneşte, rüzgârda, yağmurda ve denizdie kalıma; 
(iv) Uygun elbiseler giyinmenin önemi; 
(jv) Can kurtarmıa aracırtda koruyucu önlemler; 
(vi) Suya dalmanın ve vücut sıcaklığının düşmesinin etkileri; 

(vü) Vücut sıvılarının korunmasının önemi; 
(vüi) 'Deniz tatmasına karşı korunma; 
(ix) Taitlı suyun ve yiyeceğin 'doğru şekilde kullanılması; 
'(x) Deniz suyu içmenin etkileri; 

(xi) Başkaları tarafından 'bulunmayı kolaylaştırmanın yolları; 
((xii) Morali yüksek tutmanın önemi; 

2* Her gemi adamı olacak kişi en az aşağıdaki hususlarda pratik eğitime tabi tu
tulmalıdır : 

(a) Can yeleğini doğru giyebiîmidk; 
(b) Can yeleği giymiş olarak yüksekten suya altlamak; 
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(e) Can yeleği giymiş olarak yüzmek; 
(d) Can yeleği oimadan su yüzünde kalmak; 
(e) Can yeleği giymiş olarak geSmiiden ve sudan can salına binebilmek; 
(f) Can kurtarma aracına (binmede başkalarına yardım ötmek; 
(g) Portatif telsiz cihazının basit çaluşitırılması dahil can kurtarma, araçlı teçhiza

tının kullanılması; 
(h) Deniz demirinin kullanılması. 

Karar 20 
Çatışmayı önleme Cihazlarının Kullanılması Eğitimi 

KONFERANS, 

Kaptanların ve güverte zabitlerinin radar kullanmaları konusunda eğitilmeleri ve 
kendilerine bunun için belge verilmesini içeren Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelen
dirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme 1978'i KABUL ETMİŞ 
OLARAK, 

1978 Tanker Emniyeti ve Deniz Kirliliğinin Önlenmesi konusunda Uluslararası 
Konferans'ın kabul ettiği 13 sayılı Kararda Hükümetler Arası Denizcilik Danışma Teş
kilâtından 1 Temmuz 1979 tarihine kadar 10 000 gros ton ve daha yukarı olan bütün 
gemilerde çatışma önleyici cihazları bulundurma gerekleri ve performans standartları 
geliştirmesi ve aynı zamanda bu konuyu Konferansın dikkatine çekerek Gemi Adam
larının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme 
1978'e çatışmayı önleyici yardımcıların kullanılması konusunda uygun hükümler dahil 
edilmesi ihtiyacını KAYDEDEREK, 

Bu şekilde teçhizatın bu gibi gemilere konmaları halinde kaptan ve vardiya so
rumluluğunu yüklenmiş zabitlerin bunları nasıl kullanacağı konusunda iyi bir eğitim
den geçmeleri ve bu teçhizatın yetenek ve sınırlılıklarını tam olarak bilmelerinin esas ol
duğunu TAKDİR EDEREK, 

Eğitim gerekleri veya önerileri hazırlanmadan önce çalıştırma performans stan
dartları ve teçhizatı bulundurma gereklerinin belirtilmesinin yerinde olacağını DİKKA
TE ALARAK, 

Hükümetler Arası Denizcilik Danışma Teşkilâtına, çatışmayı önleme yardımcı
ları için uluslararası taşıma koşulları ve çalıştırma performans standartlarını kabul et
tikten sonra çatışmayı önleme cihazlarının kullanılması konusundaki eğitim hakkında 
uygun eğitim gerekleri hazırlaması, ÇAĞRISINI YAPAR. 

Karar 21 

Uluslararası Yeterlik Belgesi 

KONFERANS, 
Açik deniz gemilerinde görevli kaptan ve Zabitlere ait belgelerde uyum sağlan

masının zorunluık ve önemini BİLEREK, 
Diğer uluslararası sözleşmelere göre daha önce yapılmış uygun düzenlemelerin bu 

zamana kadar yapılmış olduğunu DİKKATE ALARAK, 
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Hükümetler Arası Denizcilik Danışma Teşkilâtını aşağıdakileri yapmaya ÇAĞI
RIR : 

(a) Uluslararası yeterlik belgesi için standart bir form ve ad bulunması; ve 
(b) Konferansa davet edilen bütün Hükümetlere bu kararın bildirilmesi. 

Karar 22 
insan ilişkileri 

KONFERANS, 

Gemi Adamları'nın Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında 
Uluslararası Sözleşmesi 1978'i KABUL ETMİŞ OLARAK, 

Yalnızca geminin ve onun teçhizatının güvenli çalıştırılması değil, aynı zamanda ge
mide personel arasında iyi insanî ilişkilerin bulunmasının denizde can güvenliğini bü
yük ölçüde artıracağını BİLEREK, 

Üst kademe yönetici personelinin belgelendirilmesi için gemideki, personel yöne
timi, teşkilât ve gemide eğitim hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğini TAKDİR 
EDEREK, 

Bu bilginin temel insan ilişkileri ve sosyal sorumluluk bilgisini içermesini ÖNERİR, 
Bütün Hükümetleri aşağıdakiler yapmaya ÇAĞIRIR : 
(a) Gemilerde iyi insanî ilişkilerin ıkorunmasi konusunda eğitim programlarının 

tesisini veya bunu teşvik etmeleri; 
(b) Gemilerde mürettebatın yalnız ve arkadaşsız kalmamalarını önleyecek etkinleri 

en aza indirmek için yeterli önlemler almaları; 
(c) Görevlerine başlamadan önce mürettebatin iyice dinlenmiş olmasını sağla

maları. 

Karar 23 
Teknik işbirliğinin Geliştirilmesi 

KONFERANS, 

Hükümetler Arası Denizcilik Danışma Teşkilâtının teknik işbirliği programında 
en fazla önceliği denizcilik eğitimine ayırmış olduğuna memnuniyetle DİKKATİ ÇE
KEREK, 

Teşkilâtın gelişmekte olan ülkelere dünya eğitim standartları ölçüsüne göre deniz
cilik eğitimi olanakları sağlamasını takdirle KAYDEDEREK, 

Teşkilâta, denizcilik eğitimi bakımından Gemi Adamları'nın Eğitim, Belgelendirme 
ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmesi, 1978 hükümlerinin dünya
nın her yerinde kabul görüp uygulanmasını teşvik için çabalarını yoğunlaştırması ÇAĞ
RISINI YAPAR, 

Ayrıca Teşkilâttan, diğer uluslararası teşkilâtlara özellikle Uluslararası Çalışma 
Teşkilâtı'na gerektiğince danışarak yahut onlarla işbirliği yaparak yukarıdaki çabalarını 
devam ettirmesini, İSTER. 
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Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
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Başbakanlık 19 . 1 1989 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2215/05312 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca! hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
12.1.1989 tarihinde kararlaştırılan «493 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi elde gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özaî 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Vatandaşlığa alınma Bakanlar Kumlu kararı ile olmakta ve bu tarihten itibaren 
de hüküm ifade etmektedir. 

Ancak, kişilerin, bazı hallerde Bakanlar Kurulu kararı verilmeden önce vatan
daşlığa alınabilmesi için özellikle çifte tabi'ilyetliliği önlemdk bakımından ilgilinin aslî 
vatandaşlığından çıkması istenmektedir. Bunun için, İçişleri Bakanlığınca kendisine, 
vatandaşlığa allınacağı; anca'k, aslî vatandaşlığından çıkması gerektiği bildirilmekte ve 
çıktığını gösterir belgeyi getirmesi halinde vatandaşlığa alınma işlemi sonuçlandırıl
maktadır. Bu iş dolayısıyla geçecek "»üre 'içerisinde ilgili vatansız kalmakta ve birçok 
sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Aksine, çıkma şartı aranmaksızın vatandaşlık işlemi
nim sonuçlandırılması halinde de, çifte tabiiyetlilik halleri giderek artmakta ve bu du
rum uygulamada birçok sorunların doğmasına yol açmaktadır. 
( - ' 

Bu sebeplerle, Türic Vatandaşlığı Kanununda gerekli değişiklik yapılarak, hem 
Devletler Hususî Hukuku prensiplerinden biri olan ve 403 sayılı Kanunun düzenlen
mesinde esas alınmış bulunan «Her'kesin yalnız bir vatandaşlığı olmalıdır» prensibine 
işlerlik kazandırmak ve hem de belirtilen sorunlara bir çözüm getirmek gerekmiştir. 

Diğer taraftan, Resmî Gazete ile yapılan yayımın sonuçları hakkında bir hüküm 
bulunmaması uygulamada tereddütlere sebebiyet verdiğinden, diğer pek çok devletin 
bu fconuda'ki uyguüamaları da dikkate alınarak, Kanunda bu tereddütleri giderecek 
tedbirlere yer verilmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Yürürlükteki 10 uncu madde müracaat makamları ile ilgili olmasına 
mukabil, yeni getirilen 10 uncu maddede Bakanlar Kurulu kararının ne zaman hukukî 
açıdan sonuç doğuracağı düzenlenmiş bulunmaktadır. 

403 sayılı Kanunda Balkanlar Kurulunun vatandaşlığa alınmaya ilişkin kararının 
hangi tarihte hüküm ifade edeceği hakkında bir açıklama olmadığı için, karar tarihi 
ile birlikte vatandaşlığa alınmanın tekemmül ettiği ve hüküm ifade ettiği kabul ed'il-
m'ökteydi. 

Yeni düzenlemede, Bakanlar Kuruluna, şartlı olarak vatandaşlığa almak karan 
verme yetkisi getirilmekte ve vatandaşlığa alınmanın. hükmü, bu şartın yerine getiril
mesine bağlı tutulmaktadır, işlemlerde sürati s'ağlamak, gereksiz formaliteleri ortadan 
kaldırmak bakımından bu şartın yerine gelip •gelmediğinin tespit yetkisi, de İçişleri Ba
kanlığına verilmektedir. Bu şekilde, örneğin bir kimsenin aslî vatandaşlığından çıkması 
şartı ile vatandaşlığımıza alınması halinde, kişinin çıkma belgesini İçişleri Bakanlığına 
verdiği tarihte derhal Bakanlıkça Bakanlar Kurulu kararı uygulamaya konularak ilgi
linin tescili sağlanacak ve kendisine nüfus cüzdanı verilecektir. 

Şartsız vatandaşlığa almalar, eskiden olduğu gibiyürütülecektir. 

İlgilinin verilen süre içerisinde gerekli şartı yerine getirmem'üş olması halinde, va
tandaşlığa alınma kararı, 24 üncü madde uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile iptal 
edilecektir. 

Bakanlar Kurulu kararının, bazı formaliteleri ortadan kaldırmak bakımından ken
diliğinden ortadan kalkabileceği düşünülebilir ise de, hukukî birtakım tartışmalara 
meydan vermemek bakımından bu kararın bizzat Bakanlar Kurulunun ikinci bir ka
rarı ile ortadan kaldırılması uygun mütalaa edilmiştir. 
\ Madde 2. — Yürürlükteki 111 iner .madde,'soruşturmaya ilişkindir. Yeni getirilen 
11 inci madde, eski 10 ve 11 inci maddelerin birleştirilerek «vatandaşlığa alınmada 
usul» başlığı altında yeniden düzenlenmiş ve uygulamada birçok sorunlara sebebiyet 
veren vatandaşlığa alınmaya ilişkin şartları taşımayanların taleplerinin reddi konusu 
açıkça.hükme bağlanmıştır. Bu madde ile, ret konusunda yetki, Başbakanlığın görüşü 
alınmak kaydıyla İçişleri Bakanlığına tanınmaktadır. 

Vatandaşlığa alınma dilekçelerinin Bakanlar Kuruluna teklif yetkisi İçişleri Ba
kanlığına ait olduğuna göre, Bakanlığın teklif etmeyeceği kimselerin taleplerini red
detmesi hukuk anlayışına uygun düştüğü gibi, Bakanlar Kurulu da gereksfe bir yük 
altına sokulmamış olmaktadır. ' . • ' . ' 

Madde 3. —• Bu madde ile, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 45 inci mad
desi değiştirilmektedir. 45 inci maddeye göre, Türk vatandaşlığının kazanılması veya 
kaybına ilişkin kararların, ilgilinin tam künyesi; ile Resmî Gazetede yayımlanması ge
rekmektedir. 

Özellikle Türk vatandaşlığına alınma•'karanlarının Resmî Gazetede yayımlanması, 
kişi ve ailesinin şahsî güvenliği açısından bazı sorunlar ortaya çıkmasına sebep olmak
tadır. Bu sebeple de, birçok devlettp, vatandaşlığa alınanlar g'Mi tutulmakta ve va
tandaşlığa alınma kararları yayımlanmamak tadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi / (S. Sayısı : 220^ 
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Diğer taraftan, Resmî Gazetede yayımın bir hükmü olması gerekir. Özellikle ad
resi belli olmayanların hakkında tebligat işlemi yapılamamakta; dolayısıyla, Bakanlar 
Kurulu kararı aleyhine açılacak davalarda, dava açma süresinin hangi tarihte başlaya
cağı konusu tereddütlerin doğmasına neden olmaktadır. , 

Bilindiği gibi Tebligat Kanununda, adresi belli olmayanlar iç'ün «Manen tebliğ» 
usulü kabul edilmiştir. Bu sebeple, Türk Vatandaşlığı Kanununda da aynı paralelde 
bir değişiklik yapılmak suretiyle, Resmî Gazete ile gerçekleştirilecek tebliğe, hukukî 
hüküm bakımından açıklık getirilmesi gerekli görülmüştür. Bunu teminen getirilen de
ğişiklik ile, söz konusu yayımın, adresi belli olmayanlar hakkında bir yılın sonunda 
tebliğ hükmünü ifade edeceği esası benimsenmiştir. 

Geçici Madde — 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunundan önce yürürlükte bu
lunan 23.5.1928 tarihli ve 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunıuıda öngörülen tabii
yetin kaybı sebeplerinden bir tanesi de, «Türk vatandaşlığından iskat» müessesesi idi. 
Mülga 1312 sayılı Kanunun 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerine istinaden Türk vatandaş
lığından iskat edilenler, yeniden Türk tabiiyetini alamamakta idiler. 

11.2.1964 tarihin ve 403 sayılı yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu ise, tabiiyetin kaybı 
sebeplerini «Kaybettirme» ve «Çıkarma» başlıkları altında olmak üzere iki şekilde 
mütalaa etmektedir. Bu sebeplerden ikincisi olan* «Çıkarma» müessesesi, hukukî ne
ticeleri itibariyle 1312 sayılı mülga Kanunun «vatandaşlıktan iskat» müessesine te
kabül etmekle birlikte; mezkûr 1312 sayılı Kanunda Türk vatandaşlığından iskat so
nucunu doğuran sebepler olarak öngörülen sebeplerden bir kısmının 403 sayılı Ka
nunda «Kaybettirme» sebebi olarak mütalaa edilmesi, yeniden vatandaşlığa alınma 
konusunda 1312 ve 403 sayılı kanunlar arasında önemli bir farkın doğumuna yol aç
mıştır. Başka bir deyimle, 1312 sayılı Kanunla öngörülen ve vatandaşlıktan iskat so
nucunu doğuran sebeplerin bir bölümünün, 403 sayılı Kanunda «Kaybettirme» sebebi 
olarak düzenlenmek suretiyle söz konusu sebepler yüzünden vatandaşlığı kaybettiri-
lenlere yeniden vatandaşlığa alınma hakkı tanınması, 1312 sayılı Kanun çerçevesinde 
aynı sebeplerden dolayı vatandaşlıktan iılskat edilmiş bulunan ve kendilerine bu Kanu
na göre yeniden vatandaş olma hakkı verilmeyen kişilerin mağduriyetlerine neden ol
muştur. 

Zaman itibariyle birbirini takip eden iki kanunun tabiiyetin. kaybı bakımından ay
nı hukukî durumlara farklı hükümler öngörmesi sonucunda 1312 sayılı Kanuna göre 
vatandaşlığımıza geçebilme yolları tıkanan doğuştan Türk vatandaşı kişilere bu yolun 
açılması için, bunlara; 403 sayılı Kanunda aynı durumdaki kişilere uygulanmak üzere 
vazedilen hükümlerin tatbikini! gerektirmiştir. 

Bunu teminen getirilen düzenleme ile, 1312 sayılı Kanuna göre vatandaşlıktan is
kat edilmiş doğuştan Türk vatandaşı olan kişilere, iki yıl içinde başvurmaları halinde 
Bakanlar Kurulunca yeniden vatandaşlığa alınabilme kolaylığı sağlanmakta; bu su
retle, 1312 sayılı Kanunun ilgili hükümleri dolayısıyla mağdur olmuş kişilerin bu men
fî durumlarının düzeltilmesine çalışılmaktadır. 

Madde 4, 5. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir, 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/534 
Karar No. ': 30 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS t BAŞKANLIĞINA 

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı İçişleri ve Adalet Bakanlığı items'ilciılerinin de katılmaÜarıyla Komis
yonumuzca, incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Tasarı ile 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 10, 11 ve 45 incil maddeleri' 
değiştiril-melkte ve aynı Kanuna bir geçici madde ilave edilerek Devletler Hususî Hu
kuku Prensiplerinden biri olan ve 403 sayılı Kanunun düzenlenmesinde esas alınmış 

bulunan «Herkesin yalnız bir vatandaşlığı olmalıdır» prensibine işlerlik, kazandırılmıştır. 

Komisyonumuzca tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesiyle değiştirilen 403 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında geçen «başvuru sahibine» ibaresi! ile üçüncü fıkrasında geçen «Baş
bakanlığın görüşü üzerine» ibaresi uygulamada yanlış anlamalara yer vereceğinden ve 
gereksiz birtakım formalitelerin ve sorunların ortaya çıkmasına sebep olacağından 
madde metninden çıakrtılarak madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi aynen benimsenmişjtir.. 

Tasarının «geçici maddesi» aynen kaimi edilmliştir. 

17 . 2 1989 
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Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeleri aynen bentaısen-
mişitir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Galip D e mir el 

Malatya 

Sözcü | 
Aziz Bülent Öncel 

Şanlıurfa 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Çankırı 

Üye 
Er t ekin D ur ut ürk 

İsparta 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 

Üye 

' 

iBaş'kanvekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Kâtip 
\ Hasan Çakır 

Antalya 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
Ali Rıza Yılmaz 

içel ' 

Üye 
Mehmet Adnan Ekmen 

, 

Selahattin Mumcuoğlu 
yan 

Mardin 

Üye 
Necati Akıncı 

Şanlıurfa 
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•)'. HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞÎ METİN 

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı \ 

iMADDE 1. — 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 10 
ve 11 (inci maddelerinin ortak başlığı l̂e 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«2. Bakanlar Kurulu kararının hükmü ve vatandaşlığa alınmada usul 
A) Bakanlar Kurulu kararının hükmü 

Madde 10. — Şartsız olarak vatandaşlığa alınma Bakanlar. Kurulu kararı tarihin
den itibaren hüküm ifade eder. , 

Bakanlar Kurulunca bir şarta bağlı olarak vatandaşlığa alınmasına karar verilen
ler için vatandaşlığa alınma ıkararı, bu şartın yerine getirildiğinin İçişleri Bakanlığınca 
tespit edildiği trihten itibaren hüküm ifade eder. ' < . • . 

ı İki, yıl içerisinde şartların yerine getirilmemiş olması hailinde İçişleri Bakanlığının 
teklifi üzerine vatandaşlığa alınma kararı Bakanlar Kurulunca iptal edilir. » 

MADDE. 2. — 11.2.1964 tarihli ve 4Ö3 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«B) Vatandaşlığa alınmada usul 

MADDE 11. — Türk vatandaşlığına alınma başvurusu ilgilinin oturduğu yerin 
en büyük mülkî idare amirine, yabancı ülkelerde Türle 'konsolosluklarına bir dilekçe 
ile yapılır, 

Bu makamlarca başvuru sahibine hazırlattırılacak dosya, gereği yapılmak üzere 
İçişleri Bakanlığına gönderilir. 

Vatandaşlığa alınma dileğinde bulunan kişi hakkında, bu Kanunun uygulanma
sına ilişkin yönetmelikle tespit edillecek esaslara göre soruşturma yapılarak gerekli 
şartların bulunup bulunmadığı araştırılır. Durumları uygun görülenlerin vatandaşlığa 
kabulü için'Başbakanlığa teklifte bulunulur; uygun görülmeyenlerin başvuruları, Baş
bakanlığın görüşü üzerine İçişleri Bakanlığınca reddedilir. 

MADDE 3. — 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 45 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde .45. — Bakanlar kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına alınanlardan ge
rekli görülenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlerin tam hüviyetleri Resmî Gazetede 
yayımlanır. 

Bunlardan adresi bilinmeyenler hakkında ilanen tebliğ, bu yayım tarihinden itiba
ren bir yıl sonra yapılmış sayılır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 220) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. —• Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«B) Vatandaşlığa alınmada usul 

Madde 11. — Türk vatandaşlığına alınan başvurusu ilgilinin oturduğu yerin 
en büyük mülki idare amirine, yabancı ülkelerde Türk konsolosluklarına bir dilekçe 
ile yapılır. 

Bu makamlarca hazırlattırılacak dosya, gereği yapılmak üzere İçişleri Bakan
lığına gönderilir. 

Vatandaşlığa alınma dileğinde bulunan kişi hakkında, bu Kanunun uygulanma
sına ilişkin yönetmelikle tespit edilecek esaslara göre soruşturma yapılarak gerekli 
şartların bulunup bulunmadığı araştırılır. Durumları uygun görülenlerin vatandaşlığa 
kabulü için Başbakanlığa teklifte bulunulur; uygun görülmeyenlerin başvuruları, İç
işleri Bakanlığınca reddedilir.» 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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(•Hükümetin Teklif Ettiği Metin) ] 

GEÇİCİ: MADDE —1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu hükürMerine göre 
vatandaşlıktan ıskat edilmiş, doğuştan Türk vatandaşı olan kişilerin bu Kanunun yü
rürlük tarihinden başllayarak iki yıl ilcinde yeniden Türk vatandaşlığına girmek iste
ğinde bulunmaları ve vatandaşlığa alınmalarında bir sakınca görülmemesi halinde, 
halklarında 403 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümlerini uygulamaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

MADDE 4. — (Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini (Bakanlar Kurulu yürütür. 

12 . 1 . 1989 
Başbakan 
T, Özal 

Devlet Bakanı 
K.Oksay 

Devlet Bakam 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
Y, B, Özal 

Devlet Bakam 
M.t Yazar 

Adalet Bakanı 
M., Topaç 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

ve Gümrük Bakanı 
. K. Alptemoçin 

Devlet Bakamı 
Â.: Tenekeci 

Devlet Bakam 
A. Bozer 

Devlet Bakam 
A.„ Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Bayındırlık ve îskân Bakanı 
İ. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
7. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
F. Kurt 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
§. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 220) 



— 9 — 

(İçişleri Köm. Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının geçici maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. ) 
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Dönem : 18 Yasama Yth : 2 

T . B . M . M . (S. Sayısı . : 221) 
Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söy lemezoğlu ve 
3 Arkadaşının, . 1 9 . 6 . 1 9 8 7 Tarifi, ve 3392 Sayılı 
103 İlçe Kurulmasa Hakkında Kanunda Değişiklik 

. Yapılmasına Dair. Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2 /122) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

19.6.1987 tarih ve 3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanımda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Ülkü Söylemezoğlu Erdem Bayazıt 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş 

Ali Topçuoğlu Mehmet Onur 
Kahramanmaraş • Kahramanmaraş 

G E R E K Ç E 

Kahramanmaraş İlimizin güneyinde Akdeniz iklimi sürerken Kuzey 'bölgelerinde 
karasal iklim hâkimdir. Çağlayan Ccrid ilçesine bağlanan köylerimizin birçoğunun 
yolları kışın kapanmakta ve ulaşım aksamakladır. Özellikle Pazarcık İlçemizin birçok 
köyü, Pazarcık İlçemize uzaktır. 13u köylerde yaşayan vatandaşlarımız tüm işlerinde 
ilçeye gelişlerinde büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu köylerimiz Çağlayan Ce
rid İlçesine yakın olduğundan ulaşım bakımından da bu ilçemizde çok iyi bir irtibat 
içinde olacaklardır. 

Bu köylerimizin Pazarcık İlçesinden alınarak Çağlayan Cerid İlçesine bağlanması 
uygun olacaktır. 

i 

Diğer taraftan 3392 Sayılı Kanunla Çağlayan Cerid'e bağlanan köylerden Ağa-
beyli, Başdervişli, 'Bay demiri i, Boyalı, Budaklı, Camuzlu, Çatmayayla, Çobanlı, Hacı-
eyüplü köyleri Çağlayan Cerid İlçesine çok uzak mesafede olup, ulaşım imkânı bu
lunmamaktadır. t-Bu köyler Kahramanmaraş Merkez ilçeye daha yakın olup, ulaşım 
imkânı daha müsait olduğundan ekteki teklife uygun olarak değiştirilmesi düşüncesi 
ile bu teklif hazırlanmıştır. 

Yüce Meclisin takdirlerine saygı ile sunarız. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/122 
Karar No. : 29 

17.2.1989 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu ve 3 Arkadaşının; 19.6.1987 ta
rih ve 3392 Sayılı 103 ilçe Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi İçişleri ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyo
numuzca incelenip görüşülmüştür. 

Teklif ile 3392 sayılı Kanunla Çağlıyancerit İlçesine bağlanan Ağabeyli Bucak 
Merkezi ve bu bucağa 'bağlı köylerin Kahramanmaraş İli Merkez İlçesine bağlanması 
öngörülmektedir. 

Kanun teklifinin gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Teklifin 1 inci ve 2 nci maddeleri Kanun tekniği ve sistematiği açısından yeni
den düzenlenmiş ve yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ise ay
nen ka'bul edilmiştir. 

.Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Galip Demirel 

• Malatya 
Sözcü 

Aziz Bülent Öncel 
Şanlıurfa 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Çaokırı 

Üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üyo 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 

Selahatt 
Üye '. 

'n Mumı 
Van 

Baş'kanvelkili 
Necat Tunçsiper 

Balikelslir . 
Kâtip 

Hasan Çakır 
Antalya 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
Ali Rıza Yılmaz 

İçel 

Üye 
Mehmet Adnan Ekmen 

Mardin 
Üya 

Necati Akıncı 
Şanlıurfa • 

zuoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 221) 
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KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ: ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU 
ve 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

19.6.1987 Tarih ve 3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması Halckmcla Kanımda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanunun 57 nci bendi
ne bağlı 57 Sayılı liste ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — 3392 Sayılı Kanunla Çağlıyancerit İlçesine bağlanan Ağabeyli, 
"Beş/derVişH, Baydemirli, B'oyalı, Budaklı, Camuzlu, Ça'tmayayla, Ç'o'banlı, Hacıreyıüplü, 
Kaibasalkai, Karamanlı, Kemallı, Kılağlı ve Yenipınar ikö'ylcri Kahramanmaraş Merlkez 
ilçesine bağlanmıştır. ; 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gire*. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU 
ve 3 ARKADAŞININ TEKLİFİNE EKLİ LİSTE 

(57) SAYILI LİSTE 

Kahramanmaraş İli Çağlıyancerit İlçesine Bağlanan Köyler 

A d ı İ l ç e s i B u c a ğ ı 

Boylu 
Hombur 
Kaleköyj 
Oruçpınar 
Abbasiye 
Başpınar 
Bayırlı 
Bozlar 
Bölükdamlar 
DüzJbağ ı(JB) 
Emiruşağı 
Küçükcerit 
Küçüküngüt 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Pazarcık 
Pazarcık 
Pazarcık 
Pazarcık 
Pazarcık 
Pazarcık 
Pazarcık 
Pazarcık 
Pazarcık 

Ağabeyli 
Ağabeyli 
Ağabeyli 
Ağabeyli 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merlkez 
Merkez 
Merlkez 
Merlkez 
Merikez 
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