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RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

Sayfa 
304 

305 

306 

306 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun bahalılığın halkımızı ekonomik 
dayanılmazlığa sokmuş olması konusunda 
gündem dışı konuşması 306:308 

2. — istanbul Milletvekili Sabit Batum-
lunun, Hükümetin dış gezileri ve ekonomik 
tutumu hakkında gündem dışı konuşması 308:309 

3. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya Ereğli İlçesi emniyet mensuplarının 
sebebiyet verdikleri olaylarla ilgili gündem 
dışı konuşması 309:310 

B) Tezkere ve Önergeler 310 
1. — Bazı milletvekillerine izin verilmesi 

hakkında Başkanlık tezkeresi (3/454) 310 
C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So

ruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri. 310 
1. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 

Palaoğlu ve 49 arkadaşının, Hükümetin izle-

Sayfa 
diği dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/1) 310:312 

IV: — SORULAR VE CEVAPLAR 312,3 31 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 312 

1. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Mersin İlinde çevre kirliliğine neden 
olan tesislere ilişkin Başbakandan sözlü so
rusu ve Devlet Bakanı İsmail özdağlar'ın 
cevabı (6/75) 312:315 

2. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Türk Hava Yollarındaki yolsuzluk iddiaları
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/87) 315 

3. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer' 
in, yurt dışında çalışan işçilerimizin bazı so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 315:316 

4. — Uffa Milletvekili Osman Doğan'ın, 
Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalış
malarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/97) 316 
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Sayfa 
5. — Manisa Milletvekili İsmet Turhan-

gil'in, vergi iadesi ve hayalî ihracat iddiala
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/99) 316 

6. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergü-
der'in, protokol mevzuatına ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun ceva
bı. (6/100) 316:318 

7. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergü-
der'in, protokol mevzuatına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 318 

8. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, tarım ürünleri taban fiyat politikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) ^ 318 

B) Yazılı Soru ve Cevabı 331:332 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Erzurum İlinde yapımları bit
mesine rağmen işletmeye açılmayan fabrika-

Sayfa 
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı İsmail özdağlar'ın yazılı cevâbı 
(7/84) 331 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 318 

1. — 2.1.1961 Tarihli ve 195 sayılı Basın -
İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 
ve 10 uncu Maddeleriyle Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hük
münde Kararname ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/446) (S. Sayısı : 71) 318:322 

2. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna İki Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/470) (S. Sayısı : 72) 322:331; 

333:336 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu 12.6.1984 Salı günü saat 
15.00'te açıldı. 

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Ortadoğu ülke
leriyle ilişkilerimiz ve Körfez savaşıyla ilgili geliş
meler hakkında Genel Kurula açıklamada bulundu. 
Aynı konuda MDP Grubu adına Bitlis Milletvekili 
Kâmran İnan, HP Grubu adına Balıkesir Milletvekili 
Cahit Tutum görüşlerini açıkladılar. 

Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu, 
Amasya, Tamimi ve Millî Mücadele harekâtının 
Amasya'da başlamasıyla ilgili olarak ve 

Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu da, hayat 
pahalılığı konusunda; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Yurt dışına gidecek olan : 
Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın dönü

şüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş'ın ve 

Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dö
nüşüne kadar Devlet Bakanlığına da Devlet Bakanı 
İsmail özdağlar'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Ölüm cezasına mahkûm edilen Muzaffer öztürk 
ve Sedat Yılmazsoy haklarındaki (3/12) dava dosya
sının geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi okun
du; Adalet Komisyonunda bulunan dosyanın geri 
verildiği 'bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Belediye 
Meclislerinin Müzakere Usulünü düzenleyen talimat
nameye ilişkin sözlü sorusuna (6/98) İçişleri Bakanı 
Ali Tanrıyar cevap verdi. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türkiye'de
ki ortak savunma tesislerinde çalıştırıldığı iddia edi
len yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna 
(6/102) da İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar cevap verdi; 
soru sahibi de cevaba karşı görüşlerini açıkladı. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Mersin 
Hinde çevre kirliliğine neden olan tesislere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) soru sahibi 
görevli olduğundan, 

İzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın, Türk Hava 
Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaş'tırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) soru sahibi 
izinli olduğundan, 

— 304 
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Sakarya Milletvekili Turgut S'özer'in, yurt dışın
da çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/90) mehil verildiğin
den, 

Urfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Atatürk Ba
rajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından (6/97) ve 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, tarım 
ürünleri taban fiyat politikasına ilişkin Başbakandan 
(6/103), 

Sözlü soru önergeleri ilgili Bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangü'in, vergi 
iadesi ve hayalî ihracat iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/99), soru sahibi ve Baş
bakan Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in : 
Protokol mevzuatına ilişkin Dışişleri Bakanından 

(6/100) ve -
Protokol mevzuatına ilişkin İçişleri Bakanından 

(6/101) 
Sözlü soru önergeleri de soru sahibinin birden faz

la sorusunun gündemde yer alması nedeniyle, İçtüzü
ğün 97 nci maddesi gereğince; 

Ertelendiler. 

14 Nisan 1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Ka 
nununun 15 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da (2/74) (S. Sayısı : 69) ve 

Urfa İli Adının «Şanlı Urfa» Olarak Değiştiril
mesi hakjkında (2/7) (S. Sayısı : 23 ve 23'e 1 inci Ek); 

Kanun teklifleri üzerindeki görüşmeler tamamla
narak tümleri kabul edildi ve kanunlaştıkları açık
landı. 

Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı ve İstanbul Mil
letvekili İbrahim Ural'ın, Urfa İli Adının «Gazi Urfa» 
İli Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 
(2/93) (S. Sayısı : 70) reddedilmesine dair İçişleri Ko
misyonu raporu kabul edildi ve teklifin reddedildiği 
bildirildi. 

13.6.1984 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 17.15'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yıldırım Akbulut 

Kâ'tip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
Adana 

Cüneyt Canver 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

13 . 6 . 1984 Çarşamba 

Tasarı 
l1. — 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De

nizcilik Yüksekokulu Kanununun 3 üncü Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi, 8 inci Maddesinin 2 nci Fıkra
sının Değiştirilmesi ve (Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Taısansı (1/494) (Millî 
Savunma Komisyonuna) (ÎBasJkanlığa geliş tarihi : 
T2.6.1984) 

Raporlar 
1. — İnönü Üniversitesinin 1977, 1978, 1979, 1980, 

1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun Tasarı
ları ile bu Yıllara Ait Genel Uygunlulk Bildirimlerinin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/419, 3/186; 1/420, 
3/187; 1/421, 3/370; 1/422, 3/371; 1/423, 3/372; 
1/424, 3/1818) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1984) '(GÜNDEME) 

2. — İçel Milletivekiıli Edip Ozıgenç'in, Konut Ki
ralarında Yirmildört Ay ISüre ile Değişiklik Yapılma

yacağına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/91) (S. Sayısı : 75) l(Dağrüma tarihi : 
13.6.1984) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, sınır 'ticaretine ilişkin Devlet (Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/108) 
(Başkanlığa geliş tarihi ; 12.6.1984) 

2. — Urfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Türkiye 
ile Suriye arasındaki emlak müzakerelerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 12.6J1984) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu 

ve 49 arkadaşının, Hükümetin izlediği dış politika ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/1) (Başkanlığa ıgeliş tarihi : 
12.6,1984)' 

»>••« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN :JBaşkanvekili Yıldıran Akbulut 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt Canver (Adana), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
78 inci (Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yeter sayımız vardır. 

in. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, pahalılığın halkımızı ekonomik dayanûmazhğa 
sokmuş olması konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel üç sayın 
milletvekilline gündem dışı söz vereceğim. 

Pahalılığın halkımızı ekonomik daıyanılımazlığa 
sokmuş alması konusunda Erzurum (M'illetvekili Sa
yın Hilmi Nalbantoğlu; buyurun efendim. 

HİÎLJMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İSayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Bugünlerde herkes birbirine ve hatta bizler de 
bİrbirâmize, 'bu pahalılık nedir 'böyle diye sorar ol
duk; şu milletvekili maaşlarımızla nasıl geçineceğiz 
düşüncesi içine daldık. Daha acısı, millet 'bizlere sor
masın korkusu ile Meclis dışında milletvekili oldu
ğumuzu saklamak için rozetlerimiz)», bile çıkarıp, hal
kın arasında şöylece beli belirsiz gezinmeyi yeğler 
olduk. Kemerlerin san deliklerini de kullanır olduk; 
sonrası kayışlarımız bel kemiklerimize dayandı, tirit 
olduk, kuruduk. Enflasyonu aşağı çekmek için ona 
ağıriığıımızca asıldık durduk. Faiz hadlerini uçaklara 
koyup, bizi kurtarır umuduyla ona da 'iki çift kanat 
bulduk. Tarım girdilerini; gübreyi, traktörü, orağı, 
tırpanı, çapayı, tohumu çok ucuza bulduk; boşalan 
Hazineyi onların fiyatlarıyla doldurduk durduk. Ta
rım ürünleri fiyatlarını, işçini/n, çiftçinin alın terinin 
değerini çok bulduk; kıyısından, kenarından kırpa
rak, «Emek neymiş?» diyerek onu Devlet desteğinden 
yoksun, ayaklarımızın altında boynu bükük koyduk. 
Sendikaları, hak arama özgürlüğünden yoksun ve an
cak tavandaki bazı başrol oyuncularının, mutena sa
lonlarda toplanarak sempozyum düzenleyicisi aktör

ler haline koyduk. İMemur, işçi, çiftçi, köylü, dar ge
lirliyi; şu beş ayda; sofrasında katıksız, yaşamında 
çaresiz hale. koyduk. Ticaret «Liberiti» dedik; 15 hol
dinge, dışısatımda angaje olduk. Efes Pilsene, Tübor-
•ga ambargo koyduk. Çilkita muz getirtip, iftar sofra
sına da koyduk. Pirince ve buğdaya sıfır gümrük 
oluşturduk. Kâğıda zam üstüne zam koyup, kitap ve 
gazete alma olanağını kaldırıp, Tanrının «Oku» emir
lerine bile muhalif olduk. Çok üretelim dedik, uğraş
tık; elimizdeki üretimin; domatesin, etin fiyatlarına 
vitrinde bakar olduk; Araplar yesin diye gönderdik, 
bu eziklikten de kurtulduk. «Dünyada mekân» sözü
ne uyup, toplu konuttan 60 metrekare bize düşer diye 
hayali kurduk. Çimentoya, keresteye, cama* çiviye, 
tesisata, tele; bütçenin açıklarını kapataak için yüz
de 50'lere yakın zamlar vurduk ve mekân hayali ile 
de avunmaktan şimdilik kurtulduk. Pazara, 5 bin li
raya bir küfe sebze, meyve almak için koştuk; bu pa
ra ile ancak bir file zerzevat alınabildiğinden, küfe
nin ağırlığından da kurtulduk, filelerimizi bile zor dol
durduk, Vergi iadesi için fatura toplamaya koşuş
maktan, ayaklarımıza ilk pençeleri de vurduk. Vakıf
lar kiralan artırdı, dükkânları kapatıp bir sokak kö
sesine seyyar satıcı da olduk. Bağ - Kur, prim borcu 
için icra dairelerinde haciz koydurdu, bizi kovdu; 
çok şükür sosyal güvenlik derdinden de kurtulduk. 
Kiraz 750, çilek 500, kıyma 900, bonfile 1 400 oldu; 
vitamin, protein eksikliğinden de uyuz olduk. (HP s;-
ralarından alkışlar) Lor peyinirinden gına geldi, la-
vaşkiriye la vache guir'it müptela olduk; vitrindeki 
giysilere de sadece bakar olduk. 6 Kasım seçimlerin
de «ceketinizi ver» dedik; ceketimizi verdik. 25 Mart 
Yerel Seçimlerinde de «ceket bizde» dendi, pantolon 
da istendi, onu da çıkarıp verdik, oylarımızı da cep
lerine koyduk. Belediyelerin masalarına caf caflı tö
renlerle de reisleri oturttuk; ilk iş olarak Tansa'] ara 
göz koyduk, kapılarına kilit vurduk ve ama ki biz 
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milletvekilleri de Keçiören Belediye Başkanının 560 
"ban liralık maaşına da gıpita eder olduk. (HP sirala-
rından alkışlar). 

Ah dostlar, alh ahbaplar; biz o ortadirek laf ma 
aldandık, ulu orta direklerin doymazlığına esir ol
duk. 

İhracat artsın diye özal'ın sözüne uyduk, evde
ki kileri, ambarı da boş, çoluk çocuğu da aç bulduk. 
OECD'nin Türkiye raporuna rükû gibi yumulduk. 
Ücretleri, taban fiyatlarını rafa koyduk. Kent halle
rini kapattık, özel sektöre hal kurma izni için çare 
bulduk. Irak ile İran'ı dışatım gereksinmemiz için ba
rıştırmaya uğraşıp «Hun» adlı tankerimizi bu yolda 
kurban koyduk. Hükümet dış politikada ne yapıyor 
diye sorduk; «Sana ne» yanıtına muhatap olduk. Ge
çim derdinden 'hep başka hükümet arayışına koyul
duk. Erken seçim çıktı karşımıza, bozulduk. Demok
rasiyi neredeyse yarı yolda koyduk. Tapu tahsis bel
gesi umut dedik sarıldık; yeminli bürolara 5 bin de
ğil, 40-50 bin lira soyulduk. Sonra bankerzedelik ol
masın diye abdestsiz namaza da durduk. Banka dev-
letleştirilir mi diye düşünürken, Başbakana el koyma 
yetkisi verilmiş olduğunu öğrendik; donduk. Hayalî 
ihracata vergi iadesi sahtekârlığı gazete sayfalarına 
cılktı, alaya konu olduk. Müteahhitler, sanayiciler; 
toplum tozutma noka'sına geldi, ihtiyaçlarını yete
rince karşılamayan halk depresyona İtildi, her 3 ki
şiden l'i tımarhaneye girdi. İşadamlarına da kuşku 
oluşturduk; onlar da çok kazanıyor, ama onlar da 
oynatacaklar. 

BAŞKAN — Evet, tamamlayalım efendim. 
HÎLMİ NALBANTOÖLU (Devamla) — Ta

mamlıyorum. 

Velhasıl, bulgun hangi gözlükleri taksam işler 
pembe değil. Kapkara haberlerin kâbusu vatandaş 
üzerinde; moraller yıkrk, ümitler güzel değil. Birçok 
Kasta var yatakta. Başhekim rastgele bir reçte yazmış, 
daha doğrusu yazılmış bir IMF reçetesi; şifa vermi
yor. Bu reçete tutmadı; 4,5 yıldır bu reçetenin ilaç-" 
lan şifayab değil. Çarşı ve pazardaki fiyat sıçrama
ları artık resmî istatistiklerin de gizleyemeyeceği bir 
doruğa ulaştı; iç açıcı değil. Cumhuriyet Türkiyesi-
nin birçok döneminde pahalılık bu kadar azgın ve 
hızlı olmamıştır, son 2 aylık enflasyon oranı yüzde 
10'u geçmiştir; dizginler elde değil. Halkın gün geç
tikçe daha çok ezildiği bu ortamda, gemi karaya 
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oturmadan bu ıgemiyi kurtarmayı düşünelim, bu dü
şünceden başkası mukaddes değil. Kilerimizi, amba
rımızı boş bırakacak derecede her ihtiyaç maddesini 
halkımıza vitrinde seyrettirecek neticesini doğuracak 
bu dışsatımın gerekMliğinie inancım müspet değil. Dışr 
satım eğer dışalımı dengelemiyor, içpazarda mal kıt
lığı yaratıyorsa devalüasyon kaçınılmaz olgudur, ta
rım ürünlerinin ucuza alınması yanlış ekonomik po
litikadır. İşçilerimizin alimlerini işverenlerin destek
lenmesine aktarmak haksızlıktır, bunlar da adalet de
ğil. Tarımda ve sanayide üretim verimliliğine yönel
mek ve maksimum kârlılık heveslerini frenlemek ge
rekmektedir. Bu da bugünkü Hükümet için kolay de
ğil, 

BAŞKAN — Sayın Nalbaratoğlu, tamamlayınız 
efendim, 

HİÜMİ NAUBANTıOĞLU {Devamla) — Ta
mamlıyorum efendim. 

Bugünlerde sıcak politik günler yaşıyoruz, vatan
daş ise bu yüksek fiyat anarşisinden yılgın, üzgün ve 
bezgin, manzara iyi değil. Özal ise bütün hayalleri yık
mıştır, ANAP yöneticileri ise ülkenin daha önemli 
hayatî sorunlarıyla, örneğin heykelle, şalvarla, ma
yoyla, birayla uğraştıkları için pahalılığın asıl kökü 
olan üreticiden tüketiciye kadar uzanan yolu kontrol 
edemiyorlar; çünkü niyet bu değil. 

Gübre, yem fiyatları ve yüksek enerji ücretleri ve 
bugünkü yüksek faizlerle tarımı yine de teşvik ede
mediğimiz sürece önümüz karanlık, elbette ki aydın
lık değil. Bizler geçmişin taze anıları nedeniyle so
rumlu ve soğukkanlı davranmak zorunda oluşumuz
dan, genç İktidar pervasız, olumsuz işlerle uğraşma
sı cesaretini yeğliyor, partizanlık tezgâhlamaları er
ken başladı, ANAP Milletvekilleri istedikleri tayinle
ri yaptıramadıklarındaın ötürü bakanlardan şikâyet
çi oluyorlar, bu da doğru değil. (Millî birliğe en çok 
muhtaç olduğumuz şu dönemde tutumları vahimdir, 
yararlı değil, bu yüzden şikâyet edilen bakanları 
kutlamalı, suçlamak değil. 

Yabancı sermayenin ıgözünde Türkiye'yi çekici 
kılacak idarî ve huku*t düzenlemelerin bir an önce 
yapılması ve OEİOD ve ÜMF gibi önce ücretlere göz 
diken kuruluşların reçetelerine dört elle sarılmışken, 
dış borç • ve faiz ödeyeceğim diye büyümeden, yatı
rımdan, üretimden ve refahtan vazgeçmeyi kabul et
mek hiçbir iktidara ikbal getirmeyecektir; bu sözler 
de gözdağı değil, kehanet hiç de değil, özal Hükü-
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meti 'iki kez üst üste seçim kazanmış olsa bile, bu 
pahalılık onun ıtabanını da ıboşaltmıştır, zaten takke 
de düşmüş kel görünmüştür, bari vakit geçirmeden 
biraz da halkın sesine kulak verse; bu da herhalde 
zor değil. Biz yine de demokrasinin oturması için 
kadayıfın kızarmasına zaman tanırız, sabrederiz, bu 
da bizce mesele değil. 

Saygılar sunarım. ((Alkışlar). 
2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Hükümetin dış gezileri ve ekonomik tutumu hakkın
da gündem dışı konuşması 

'BAŞKAN — Hükümetimizin dış gezileri ve eko
nomisi Ihakkınıda istanbul Milletvekili Sayın Sabit 
Batumlu; buyurun efendim, 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; ben bu konuşmamı geçen hal
ta Çarşamba günü yapacaktım, fakat gündemde yer 
olmadığı için bugüne kaldı. 

Başbakan Sayın özal'ın geçtiğimiz aylarda yaptı
ğı dış ülke gezileriyle alakalı olarak görüşlerimi ve 
sorularımı kısa kısa huzurunuzda açıklamaya çalı
şacağım. 

216 Ocak 1984'de İsviçre'nin Davos kentinde baş
layan dış geziler programı Pakistan, İran, Libya ve 
Irak olarak geçen hafta, şimdilik sona erdiğini görü
yoruz. 

Sıra ile bu ülkelere yapılan gezilerden Devlet ve 
Hükümet neler elde etmiştir? Yapılan anlaşmalar ne
lerdir? Hükümet başkanı olarak Sayın özal, Yüce 
Meclise alınan neticeler ve yapılan anlaşmaların so
nuçlarından sözlü ve yazılı olarak bilgi vermeli ve 
geniş açıklamalar yapmalıdır. Sayın özal'dan bunu 
talep ediyorum; çünkü bu geziler ticarî mahiyette 
değildir, özel teşebbüs gezileri değildir, devletlerarası 
dış politika ve diplomasi gezileridir. Hükümetin Yü
ce Meclisi haberdar etmesi gerekmektedir. 

İran gezisine başladığı gün, henüz Başbakan özal' 
m uçağı Tahran'a inmeden biraz önce, bir Türk işa
damı teröristlerce öldürüldü. O günden beri bu ko
nuda alınan tedbirler ve neticeler nelerdir ve bu olay
lardan sonra Dışişlerimiz konuya ne gibi tepkiler gös
termiştir? Bu olaydan kamuoyu yeterince aydınlatıl
mamış ve olay basit bir hadise olarak örtbas edil
miştir. /Bu olay ne ilk, ne de son olmaktadır. 

Yıllarıdır bu tarz olayları izliyoruz ve arkasını 
unutuyor ve unutturmaya gayret ediyoruz. Ancak, 
bir yeni olay olunca yeni bir hadise imiş gibi zihin
lerde tazeleniyor, arkadan o da unutulmaya terk edi
liyor. 

Ayrıca İran gezisine çok kalabalık bir işadamı 
grubu götürülmüştür. Bundan maksat nedir? Hükü
met resmî görüşmelere gitmektedir. Resmî görüşme 
ile ticarî görüşmelerin ayrı ayrı mütalaa edilmesi ge
rekmektedir, 

'Giden resmî heyetlerle kalabalık bir bürokrasi 
grubu ile emniyet görevlileri de götürülmüştür. Bu 
kadar kalabalıkla yapılan dış (gezilerin gaye ve mak
satları nelerdir? iki devlet arasında yapılması plan
lanan resmî görüşmelere katılacak olan kişi ve he
yetler önceden belirlenerek, yapılması arzulanan gö
rüşmelerin niteliğine göre elemanların gitmesi gere
kirken, böylesine yüzlerce insanın adeta bir turistik 
geziye gider gibi hava yapmasındaki maksat acaba 
nedir?! 

Değerli milletvekilleri, Irak'taki resmî görüşme
ler sırasında Iraklı bir yetkilice «İKörfezden geçen 
her gemiye biz ateş ederiz» sözlerinin kullanılıp kul
lanılmadığını Sayın Başbakan ve Dışişleri [Bakanının 
açıklaması /gerekmektedir. Irak ile yapılan görüşme
lerin bitiminden birkaç 'gün sonra Körfezden geçen 
bir tankerimize ateş açılmış ve üç denizcimiz hayatı
nı kaybetmiştir. IBu olayın mahiyeti nedir? Bu olay
la ilgili olarak Dışişleri Bakanlığımız ne gibi tedbirler 
almıştır; nasıl bir taktik uygulanmıştır? Bunlar hiç
bir şekilde Yüce Meclise intikal ettirilmemiştir. Hü
kümet olarak bu olaydan duyulan üzüntü ve tepki
ler nelerdir? Bunlar da Yüce Meclise yine getirilme
miştir. Sonuçtan kamuoyu haberdar edilmemektedir. 
Böylesine habersiz bırakılan olaylar, 'halkımızın di
mağında yanlış yorumlara yol açmaktadır. 

Irak ile bir yandan iyi niyetli ilişkilere devam 
ederken bir yandan can ve mala yönelik saldırılara 
uğramakta olduğumuz ortadadır. Tutum ve davra
nışlarımızın ne olabileceğini Hükümetimizin belirle
mesi lazımdır. 

Yüce Meclis bütünüyle dış politika hareketlerin
den yoksun bırakılmaktadır. 

itlgili Dışişleri Balkanı 6 aylık bir zaman içerisin-
1de üç-beş defaya inhisar eden bir zaman içinde par
lamentoda gözükmüştür. 

Ayrıca Amerika'da Dışişleri Bakanı ile geniş bir 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda Ermeni terörist
ler ile ilgili hiçbir laf edilmemiştir. Bu toplantının da 
neticelerinden Sayın Dışişleri Bakanının Yüce Mec
lise bilgi vermesini talep ediyorum. 

Hükümet ise, programını okuduğu günden itiba
ren mümkün olduğunca Meclis dışında işleri bitir
meye çalışmaktadır ve Hükümetin anlayışı sadece bir 
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para ve faiz politikasına dayandırılmış olup, pazar 
ekonomisi içerisinde güncelliğini devam ettirmekte
dir. Oysa biz Yüce Mecliste büyük Devletimizin ağır
lığı içinde bir hükümet görmeyi 'beklemekteyiz. Yüce 
Meclîsten hükümetler hiçbir şeyi »aklayamazlar. 
Cumhuriyet tarihimizde de bu böyle devam etmiş
tir. Büyük Atatürk'ün Batıya yönelik «Çağdaş me
deniyet» sözlerine bağlı kalarak, «Yurtta sulh, ci
handa sulh» lafını kendimize rehber yaparak, Ata
türk 'ilke ve çizgilerinden ayrılmadan Devletimizi 
yönetmek durumundayız.. Bugünkü Hükümet, Do
ğuya yönelişiyle (Batı çağdaşlığından kaçmak mı is
temektedir? Türk Devleti çağdaş medeniyet seviye
sine (Batı anlamı içinde yükselecektir ve yüksel
mektedir. Doğu Bloku, Türk Milletinin güncel pa
zarı olabilir. Onun dışında Doğudan herhangi bir 
örnek almamız mümkün değildir. Atatürk devrim 
ve ilkelerinden kaçarak Humeyni uydularının arka
sından Türk Milleti hiçbir zaman gidemez ve git-
meyeoektir. Türk ekonomisi kendi bünyesi içinde 
kendisini yönetecektir. Artık ÎMF reçetelerinin Tür-
kiyeVle geçerliliği kalmamıştır. Türkiye kendi eko
nomik koşulları içerisinde kendi reçetelerini yap
mak durumundadır. Türkiye büyük bir devlettir, 
kendi içinde büyük hamlelere girişmiştir ve girişe
cektir. İhracatını, ithalatını kendi çıkarları doğrul
tusunda düzenlemek, sanayisini buna göre geliştir
mek mecburiyetindedir. İMF reçetesine göre devam
lı para sıkıntısına sokulan ve borç alan bir ülke ha
linde Türk ekonomisinin devam etmesi mümkün de
ğildir. Cumhuriyet öncesinde aynı tarz uygulamalar
la sahip olduğumuz büyük imparatorluklar işte böy
le yıkamıştır. Onun içindir ki, dış dostlarımız de
vamlı bizleri kendilerine karşı borçlu tutmak mecbu
riyetinde bırakacaklar, bu şekilde önerilerle karşımız
da durmaktadırlar. Türkiye borç almadan yaşama
nın yollarını bulacak karakteri sağlam bir millet ola
rak, daima dış düşmanların karşısında dimdik kala
caktır, 

HMF reçetesinin ülkemizde geçerliliği kalmadığı
nın bir ayrı kanıtı da enflasyon hızının devamlı yük
seltmesi, ülke halkımızın fakirliğe itümesiyle belir
lenmiştir. Fiyatlar her ıgün hızla yükselmekte, para
mızın değeri yine her 'gün hızla düşmektedir. Bu ne
denle yabancı sermaye İştiraki düşmektedir. Hatta 
bu konuda Sayın Maliye Bakam geçtiğimiz haftalar
da yapmış olduğu bir açıklamasında, yabancı serma
yenin ülkemizden kaçtığını açıkça beyan etmişlerdir. 
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Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Dışta ve 
içte Hükümetimizin çok açık olması ve gerçekleri 
devamlı olarak Yüce Meclise getirmesinin gerekli ol
duğuna inanıyorum. Kapalı diplomasinin millî olma
yacağını vurgularken, halk ve parlamentoya dayalı 
olmayan kapalı gidişler ve diplomasiler daima tehli
keli olmuştur. Onun içindir ki, Sayın Özal Hüküme
tinin Türkiye Büyük Millet Meclisini suskunluğa it
memesini talep ediyorum. Bu itibarla altı aylık icraa
tı hakkında gerçek "bilgilerin yüce parlamentoya Sa
yın özal tarafından açıkça anlatılması ve söylenme
sini talep ediyor ve hepinizi saygı ve hürmetle se
lamlıyorum. (Alkışlar), 

3. — Konya Milletvekili Salim EreFin, Konya 
Ereğli İlçesi emniyet mensuplarının sebebiyet verdik
leri olaylarla ilgili gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Konya ili Ereğli ilçesinde emniyet 
mensuplarının sebebiyet verdiği olaylarla ilgili ola
rak konuşmak isteyen, Konya Milletvekili Sayın Sa
lim Erel; buyurun efendim. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın »Başkan, Sayın 
milletvekilleri; millî birlik ve beraberliğimizi, demok
ratik rejimimizi yozlaştırmaya çalışan, Türk Milleti
ni tekrar kamplara bölmeye, sokağa dökülmeye ça
lışan olumsuz bir ortamın oluşmasının hesabını ya
pan ve özlemini çeken odakların bulunduğu bilinen 
bir gerçektir. Böyle bir özlem ve niyetin bir provası 
kısa bir süre önce Konya'nın Ereğli ilçesinde yapıl
mıştır. Bu provada rol alanlar, maalesef devlet dü
zenimizin, mülî birlik ve beraberliğimizin güvenli 
bekçileri olan emniyet teşkilatımıza kötü bir rastlan
tıyla 'girdiğini zannettiğimiz bazı görevlilerdir., 

Sayın milletvekilleri, Konya Ereğli ilçesinde 27 
Mayıs 1984 İPazar günü, isimleri bizde saklı olan em
niyet amiri ve bazı emniyet görevlileri, devletin resmî 
ve görevde kullanılması gereken aracıyla ilçe mer
kezinden 35 kilometre uzaklıktaki E-5 karayolunda 
•»ulunan bir petrol satıcısının lokantasına giderler vf 
her zaman olduğu gibi burada ağırlanırlar; gönülle
rine göre yemekle birlikte bermutat aşırı miktarda 
alkol alırlar ve Ereğli'ye dönerler. Saat 21-24 arasın
da ruhsatlı olan 12 adet lokanta, kulüp, kahvehane 
ve ayrıca bir düğün salonuna, gerekçesi bizce meçhul 
nedenlerle baskınlar yaparak buralarda sohbet eden, 
yemek yiyen, televizyon izleyen ve sayıları 100-120 
kadar olan vatandaşları ayağa kaldırarak; kimisinin 
yüzleri duvara dönük, kimisi de masalara ve yere 
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yatırılarak jop ile, tekmeler ile kıyasıya dövülürler. 
Kulak zarları patlayan vücutları yaralarla cop izle
riyle bezenen, dayaktan elleri 15 santimetre kalınlı
ğında şiştiği için şikâyet dilekçesine imza atamayan, 
parmak bastırılan, adliye binasına kadar gelecek ta-
katta olmadığından ifadesi hastanede savcı yardımcı
sı tarafından alınan ve 548 gün arasında iyileşebilir 
şeklinde rapor alanlar çoğunluğu oluşturmaktadır. 

Hızını alamayan bu görevliler, daha sonra em
niyet amirliği binasına dönerlerken caddede yürü
mekte olan bir karı kocanın yolunu keserler. Zavallı 
vatandaşlar karı koca olduklarım, yanlarında hüvi
yetleri bulunduğunu ve Sümerbank ©ez Fabrikasında 
işçi olarak çalıştıklarını, saat 24.00'de vardiyadan 
çıkarak evlerine gitmekte olduklarını belirtmelerine 
rağmen, yaşlı koca, hanımının yanında küfredilerek 
dövülür, sokakta gezmemeleri ihtar edilir. Mağdur 
vatandaşlar derhal sayın İçişleri Bakanımıza, Ba
kanlığın ilgili birimlerine durumlarını telgraf ve te
lefonla bildirirler. Aynı yollar ile Konya Valisini de 
haberdar ederler. 

Sayın milletvekilleri, devlet babadan beklenilen, 
mağdurların şikâyetlerinin incelenmesi ve soruşturma 
yapılmasıdır. Haberin basına duyurulmaması için 
özel çaba gösterilmiş, ve başarı da kazanılmıştır. Va
lilik, maalesef olayın örtbas edime izlenimini vere
cek bir davranış İçine girmiştir. Konya Valisi, 'güve
nilir bir tutum içinde değildir. Herhangi bir politika
nın ve partizanlığın hizmetinde olan, bu yolda gay
ret gösteren bir kişidir Konya Valisi. 

Olayın, Konya Valisi dışında ve yüksek düzeyde 
ilgililer tarafından ivedi olarak incelenmesi, idarî ön
lemlerin derhal alınması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, partiler yelpazesine çok par
tilere dayanan seçim sistemiyle millî iradenin oluştu
ğu ilk dönemlerde, yani 1946'lı yıllarda muhalefetin 
en önemli iddiası ve savlarından birisi de jandarma 
dayağı idi. 40 yıl sonra işkence olayları köyden ken
te 'göç etmiştir (Böyle bir olayın derinliğine incelen
mesinden kaçınılmasıda çok hazin ve düşündürücü
dür. 

Hükümeti göreve davet ediyorum. 
Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar). 

B) TEZKERE VE ÖNERGELER 

1. — Bazı milletvekillerine izin verilmesi hakkın
da Başkanlık tezkeresi (3/445) 
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BASjKAN — Gündeme geçiyoruz. 
2 Sayım milletvekiline izin verilmesine dair Tür

kiye İBüyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkere
si vardır, okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hi

zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, 
Başkanlık Divanının '12 Haziran 1984 tarihli toplan
tısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Yıldırım Akbulut 

Türkiye (Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili 

Aydın Milletvekili Osman Esgin Tipi, 20 gün 
hastalığı nedeniyle 6.6.1984 tarihinden itibaren, 

Adana Milletvekili Ledin Barslas, 15 gün hasta
lığı nedeniyle 8.6.1984 tarihinden itibaren.» 

ıBAŞKiAN — Ayrı ayrı okutuyoruımı: 
«Aydın Milletvekili Osman Esgin Tipi, 20 gün 

hastalığı nedeniyle 6,6.1984 tarihinden itibaren» 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilimişjt'ir. 
«Adana Milletvekili Ledin İBarlas, 15 gün hasta

lığı nedeniyle 8.6.1984 tarihinden itibaren» 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

1. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu 
ve 49 arkadaşının, Hükümetin izlediği dış politika 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bîr genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/1) 

BAŞKAN — Bir Genel Görüşme önergesi var
dır. okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halkçı Parti T.B.MiM. Grubu olarak bizi, dış 

politika konularında bir genel görüşme ihtiyacına 
sevk eden sebepleri ve başlıca hareket noktalarımızı 
şöyle ifade etmek istiyoruz : 

1. Sayın Turgut özal Hükümetinin programın
da - hatırlanacağı gibi - dış politika konularına, son 
derece genel sözlerle ve sadece «temas» edilmişti: 
«Güvenliğimizin en müessir şekilde korunması, ülke
lerle ve komşularımızla işbirliğinin geliştirilmesi, ba
rışın korunması» gibi. Bu sözler, aksi esasen düşü
nülemeyecek olan güzel ve genel sözlerdi, ama bir dış 
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politika programı oluşturmuyordu. O haliyle prog
ram, güneş yarın da doğacak kabilinden «bedahetler» 
değil, yeni ve dinamik ilkeler sunan, temel kavram
ları, sorunları ve olayları, özgün yaklaşımlarla ve ye
niden yorumlayan, örtülü değil, açık ve demokratik 
yapay toplumsal mutabakatlara değil, geniş ve ger
çek mutabakatlara dayanmak isteyen ve ancak o tak
dirde ulusal olunabileceği bilincini taşıyan bir dış po
litika vaat etmiyordu. 

Geçen aylar içinde (Hükümetin, olaylara ve so
runlara yaklaşımı, üslubu, davranışları ve uygulama
ları farklı olmadı, olamazdı da. 

Dış politika vaktiyle, iç politikalardan ve top
lumsal yapılardan bağımsız, apayrı bir alan, âdeta 
toplum dışı bir olay sayılırdı. Şüphesiz bu anlayış 
çok gerilerde kaldı. Bugünün dış politikası, bütünün 
bir parçasıdır, mekanik bir uzantı olarak anlaşılma
mak şartıyla, bütünün dışta devamıdır. Çağdaş dış 
politika kavramı budur. 

Hükümetin diplomatik ilişkileri ve davranışları da 
bir bütünü yansıtmaktadır : 

İçte, para ve faiz politikaları sınırlarına çekilmiş, 
alış - veriş mantığına indirgenmiş 'bir düzen, bir pa
zar ekonomisi, seçeneksiz zehabı da verilerek, oluştu
rulmak isteniyor. (İdeolojisi, merkez - çevre ilişkileri 
içindedir. Bu ideolojik örgü içinde ve IMF mantı
ğına oturtulmuş, sosyal ve iktisadî düzeyde politika-
sız bir iç dünya. 

Dışta da, merkez - çevre ilişkileri ideolojisi için
de, tepkisiz, âdeta alış - veriş mantığına indirgen
miş ibir diplomasi, bir ticaret diplomasisi, bir pazar 
diplomasisi., 

IBütÜüı bunları tartışmak ve görüşlerimizi söylemek 
istiyoruz. 

Türkiye'nin, nesnel durumuna ve uluslararası iliş
kiler ağı içindeki konumuna, bir tarih bilinciyle ba
kan ve özgürlük gibi, 'barış ıgibi, bağımsızlık gibi, ulu
sal savunma ıgibi evrensel ve ulusal kavramları bu 
bilinçle yorumlayan dış politikalar oluşturmanın ge
reğine ve bunun mümkün olduğuna inanıyoruz. 

/Türkiye'nin ittifakları vardır ve elbet olacaktır. 
İttifaklar içinde güçlü olmak ve onlara tam ba

ğımsızlık (bilinciyle (bakmak istiyoruz. 
Hareket noktamız ve tdayanağımız, uluslararası 

ilişkilerde bütün güçler karşısında ve nereden ve han
gi sistemden gelirse gelsin bütün eperyalizmler kar
şısında, «(İstiklali tam» bilinci içinde olmaktan iba
ret (bulunan «Müidafaa-i Hukuk» ideolojisidir. 

2. Kapalı diplomasi, dış politikanın, halkın dı
şında, «giz» lerle dolu bir alanda ve erbabı tarafın
dan oynanan (bir oyun sayıldığı dönemlerde kalmış 
olmak gerekir. 

Çağdaş dış politika, demokratik katılmalarla oluş
turulan, tartışılan ve denetlenen bir dış politikadır. 

IBunu yapacak mercilerin 'başında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi gelir, 

Oysa Sayın özal Hükümeti, Dünyada ve çevre
mizde, son derece önemli ve kaygı verici gelişmelere 
ve tırmanmalara rağmen, dış politika konularını, her 
anlamda ve aşamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin dışında tutmaktadır, 

Burada, genel olarak politika ile, özelde dış poli
tika ile demokrasi ve özgür tartışma ortamı arasında
ki belirleyici ilişkiye işaret etmek istiyoruz. 

Demokratik denetim ve özgür tartışma, sağlıklı 
ve ulusal dış politikaların, onsuz olmaz koşuludur. 
Milletinin ve Meclisinin omuzları üstünde yükselen 
dış politikalardır ki, güçlü ve başarılı olurlar. 

Tarihimizin en büyük bunalımını Birinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, her şeyi ve daima tartışarak 
ve denetleyerek aştı, 

Bunun içindir ki Müdafaai Hukuk idaelojisinde, 
tam bağımsızlıkla ulusal egemenlik içiçedir. 

Atatürkçü dış politikanın özü de işte budur. 
Unutulmasın ki bizde dış politika konularının par

lamentolarda ve her boyutta tartışılması geleneğinin 
yüzyedi yıllık bir tarihi vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin karşısında kapa
lı diplomasi ve ısrarlı alanlar düşünülemez. 

TBMM bir bütünün parçası olan dış politikanın 
da, öz kaynağı ve gerçek sahibi olmalıdır. Geleneği 
böyledir. 

Bu gerekçelerle ve TC Anayasasının 98 inci mad
desi uyarınca Genel Görüşme açılmasını saygıları
mızla öneriyoruz. 

12 . 6 . 1984 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Si^as 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Feridun Şakir Öğünç 
İstanbul 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Vecihi Ataklı 
Urfa 

Sururi Baykal 
Ankara 

Neriman Elgin 
Ankara 

Emin Fahrettin Özdilek 
Konya 
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Mehmet Seyfli Oktay 
Ankara 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Salih Ailcan 
Tekirdağ 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Şeyhmus Bahçeci 
Dİyaırbıaıkır 

Mehmet Kemal Gökçora S. Hüsamettin Konuksever 
Bursa Edirne 

(Hayrullah Olca 
İzmir 

Idris Gürpınar 
Muğla 

Cüneyt Canver 
Adana 

Bahriye Üçok 
Ordu 

Musa Ateş 
Tunceli 

Mahmut Akfcıilıç 
îzmir 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Ahmıet Kemial Aydaır 
Ankara 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Tevfiik Günleş 
Kırşehir 

Cemali Özldemir 
Tokat 

Mehmet Salit Erol 
Hakkâri 

Nuri Karıkmaz 
Adana 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Arif Toprak 
Niğde 

Mucip Ataklı 
İstanbul 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Mehmet Nuri Uzel 
Esklişehiir 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Yusuf Demir 
Uşak 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Mehmet Besim Göçer 
Çorum 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Genel Görüşme 
açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme 19.6.1984 
tarihli Salı günkü birleşimde yapılacaktır. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Mersin İlinde çevre kirliliğine neden olan tesislere iliş
kin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakam İs-< 
mail Özdağlar'ın cevabı (6/79) 

BAŞKAN 
na geçiyoruz. 

Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı-

1 inci sırada, İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'ın, Mersin İlinde çevre kirliliğine neden olan te
sislere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi bu
lunuyor. 

Sayın Durmuş Fikri Sağlar?. Burada. 
Sayın Başbakan?. Yoklar; fakat yerine Devlet 

Bakanımız Sayın İsmail özdağlar cevap verecekler. 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 
Özal tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

9.5.1984 
D. Fikri Sağlar 
İçel Milletvekili 

1. Mersin'de yıllardır çevre kirliliğine neden olan 
liman tevsi sahasında kurulu bulunan Akdeniz Güb
re Fabrikası (Akgübre) ile 'ilgili çevre kirliliğine kar
şı ne gibi önlemler alınmıştır?. Alınmış ise dışarıya 
atılan gaz ve denize atılan artık ne zaman sona erecek
tir?. 
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2. Akdeniz Gübre Ganayi artıklarının insan ve 

bitki örtüsüne zarar verdiğinden dolayı çevre sakin
lerine tazminat ödenmekte midir?. Şayet tazminat 
ödenmiyorsa Ödeme ne zaman düşünülecektir?. 

3. İmar planında liman tevsi sahası olan ve ser
best liman- bölgesi olarak düşünülen Akdeniz Gübre 
Sanayi çevresindeki arazide; 1976 - 1978 yıllarındaki 
zamanın Başbakanları, Belediye Başkanı, Mersin Şe
hir hal'kı için tehlikeli olduğu ve üstelik de imar pla
nına aykırı 'bulunduğu için çeşitli yer alternatifleri 
göstererek Mersin Şehrine 'kurulmasından kesinlikle 
vazgeçilmesine karar verdiği «4 üncü Gübre Tesisi» 
adı ile anılan tesisin tekrar Mersinde aynı sakıncalı 
ve yasal olmayan yerde kurulması için hazırlık yapıl
dığı doğru mudur?. 

4. 4 üncü Gübre Tesisleri ne üretecektir?. Hangi 
teknoloji ve hangi finanısal kaynaklarla kurulacak
tır?. 

5. Çukurova bölgesi tarımı için gerekli olan bu 
tesisin «Mersin yeri» seçiminde göz önünde tutulan 
koşullar Mersin Şehir halkından daha mı önemlidir?. 

6. Bu tesisin kurulacağı yer seçiminde alternatif 
yok mudur?. 

7. 'Bu tesisin meydana getireceği çevre kirliliğine 
karşın çevre yaşayanlarına ve tarım arazisine koru
yucu ne önlemler düşünülmektedir?. 

8. Büyük çevre kirliliğine neden olan ve insan 
yaşamı için doğrudan önemli tehlike getiren, sakıncalı 
olduğu kabul edilen, bu tesisin kurulmasına devrin 
Başbakanı olarak zatı âliniz izlin vererek ömür 'boyu 
risk ve sorumluluğu üzerinize alacak mısınız?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ÖZDAĞLAR (Ma

nisa) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
geçen hafta cuma günü Dünya Çevre Günü idi. Şu 
sıra Türkiye'de çevre konusu hayli gündemde. Bun
dan mutluluk duymak gerek. Çünkü sağlıksız sanayi
leşmenin gelişmiş ülkeleri ne sıkıntılara götürdüğünü 
hep birlikte biliyoruz. Şuna inanmanızı isterim ki, 
Hükümetimiz ciddiyetle konuların üzerine gitmekte
dir; imkânların elverdiği ölçüde gerekli her türlü ça
lışmanın yapılacağına, tedbirin alınacağına inanma
nızı isterim. 

Arkadaşımızın sorduğu sorularla ilgili konuları 
açıklığa kavuşturmak istiyorum. Birinci sorusu, Akde
niz Gübre Sanayiinin çevre kirliliğine sebep olduğu 
iddiası, bir önyargı ile hareket edildiği .intibaını ve
riyor. Şunu otomatik kabul edelim ki, bir sınaî tesis 
kurulduğunda, o sınaî tesis orada yokken çevrenin 

şartlarıyla o tesis kurulduktan sonraki çevre şartları
nın aynı olduğunu düşünmek hatadır. Mühim olan 
o tesis veya tesisleri çevreye en az zararlı hale getir
mek, o şekilde kurmaktır. 

Ak Gübrede uygulanan üretim metotları, bugün 
aynı cins gübreler, yani orada ürettiğimiz amonyum 
nitrat ve diamonyum sülfat gübreleri için geçerliliğini 
koruyan ve dış ülkelerde de halen tatbik edilen geliş
miş bir teknolojidir. Dolayısıyla, daha tesisin kuruluş 
safhasında çevre kirliliğine karşı tedbirler alınmış ve 
teknolojinin gerektirdiği ilave üniteler yatırıma dahil 
edilmiştir. 

Bugün Ak Gübre tesislerinde, yaş ve kuru elektro 
filitreler, siklonlar ve torbalı filtreler, katı taneciklerin 
tutulması için şu anda görev yapan üniteler, ventüri 
yıkayıcılar, kükürt dioksit gazının su ile yakalanma
sında mist eliminatörler (yani damla tutucuları) ola
bilecek asitik zerrelerin çevreye bırakılmamasında 
75'er dönümlük alana sahip iki adet çöktürme havu
zu, katı atıkların çevreye veya denize verilmemesinde 
sulu yıkama sistemleri, oluşabilir toz yapının bıra
kılmamasında ve 34 metre yüksekliğinde abzorpsiyon 
kolonlan, azot oksit gazlarının yıkanmasında ilave 
pompa ve pompalama sistemleri, kullanılmış suların 
öngörülen havuzlara sevk edilmesinde hizmet veren 
ve tamamen çevrenin korunması açısından öngörülen 
ünitelerdir. 

Ayrıca temizlenmiş gaz atıkları için ekolojik fark
lara göre seçilmiş 20 metrelik ve 50 metrelik bacala
rımız vardır. 

Görülmektedir ki, Ak Gübre günümüzün teknolo
jik gelişmeleri dahilinde alınan tedbirler ve ek ünite
ler yatırımlarıyla kuruluşundan itibaren sağlığın ve 
çevrenin korunması için mümkün olan her türlü tek
nolojik tedbiri almıştır. Buna rağmen, uygulanmakta 
olan rehabilitasyon yatırımı dahilinde çevre konuları
na tekrar yer vermiş bulunmaktadır. 

İkinci soruya cevap arz ediyorum : İnsan ve bitki 
örtüsüne zarar verilmesi söz konusu değildir. Esasen, 
gaz yapılı olup, bacadan bırakılan atığın zarar vere
cek seviyede olmadığı, bilakis çevre topraklarım azot 
yönünden zenginleştirdiği ve asiditesini olumlu ola
rak etkilediği belirtilmektedir. 

Bununla birlikte, 13 yıllık çalışma süresi içinde 
Ak Gübre aleyhine toplam 8 146 655 liralık tazmi
nat davaları açılmıştır. Bunlardan bir kısmı mahke
melerce reddedilmiştir. Aleyhe sonuçlanan davalar 
da olmuştur; ancak bunların, özellikle elektrik kesil-
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meleri veya arızî sebeplerle duruş ve devreye giriş gibi 
kısa dönemlere istinat ettirildiklerini belirtmek iste
riz. Bugüne kadar açılan 8 milyon liralık davadan 
yalnızca 3 milyon liralık kısmı Ak Gübre aleyhine 
sonuçlanmıştır. 

Tesislerin 13 yıllık üretim döneminde 857 perso
nelinden hiçbirinde bir sağlık sorunu gözükmemiştir. 

Kuveytli ve Tunuslu Arap şirketlerle birlikte ül
kemizde yeni bir yabancı sermaye ortaklığı olarak 
gerçekleştirilmesi düşünülen dördüncü gübre komp
leksi için Türk ve Arap mühendislik firmalarınca çe
şitli alternatifler değerlendirilmiş ve en uygun kuru
luş yeri olarak yine Mersin çıkmıştır; sayın milletve-
killerimizin söylediği doğrudur. Söz konusu tesisler, 
imar planına göre liman tevzi sahası olan ve serbest 
liman bölgesi olarak düşünülen sahada değil, Akdeniz 
Gübrenin yanındaki tevsi sahasına kurulacaktır. 

Günümüz teknolojisinde ne Türkiye'de, ne de 
dünyanın başka bir yerinde, insan ve bitki varlığı için 
tehlikeli olan tesislerin kurulması söz konusu değil
dir, Geçmişte de projenin yeri bu nedenlerle değişti
rilmemiştir. 

Başlangıçta günde 2 100 ton sülfat asidi, 715 ton 
fosforik asidi, 1 400 ton diamonyum sülfat, 1 500 
ton üre istihsal etmek üzere planlanan tesisler, Türk -
Arap ortaklığı gündeme gelince, yatırım değerleri dü
şürülerek; ancak neticede, üretilecek azotlu ve fos
fatlı gübre cinsinde bir azalmaya gitmemek şartıyla 
değişikliğe uğramıştır. 

Projenin imar planına aykırı olduğunun düşünül
mesi mümkün olmadığı gibi, projenin Mersin ve hal
kına zararlı olması da mümkün değildir. 

Dördüncü gübre tesisleri, ülkemizin toplam suni 
gübre üretimine yüzde 20 oranında bir katkıda bulu
nacaktır. 

Tesislerde, bugün bilinen en modern teknoloji uy
gulanacaktır. Bu hususta yeterli bilgi birikimi ülke
mizde vardır. Projenin sermaye bölümünün yüzde 60'ı 
Arap ortaklarca karşılanacak ve ayrıca gerekli kredi
ler uygun şartlarla sağlanacaktır. 

Bu tesislerin Mersin şehri için çok önemli olduğu 
bir gerçektir. Ancak, bu tesislerin Mersin halkına ta
nıyacağı iş imkânları ve Mersin şehri ekonomisine 
katkıları göz önüne alındığında, Mersin halkı ve 
Mersin şehri için ne derece önemli olduğunu idrak 
etmek gerekir. 

Proje 230 milyon dolarlık bir yatırımdır. Her yıl 
ülkemize 88 milyon dolarlık yabancı para kazandıra-
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cak bir projedir. Bu nedenlerle bu projenin bir an ev
vel gerçekleştirilmesi tarafımızdan görev olarak kabul 
edilmektedir. 

Bütün sanayi kuruluşları gibi bu tesisin de riski 
veya sorumluluk doğuracak bir tarafı Hükümetimizce 
görülmemektedir. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Sağlar, verilen cevabın bilgile

rinize uygun olup olmadığı hakkında konuşmak ister 
misiniz? 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) - - Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. -
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; öncelikle Sayın Bakana teşekkür 
etmek isterim ve burada sizlerin önünde de Sayın 
Bakanın Mersin'e davetlim olarak gelmesini arzu 
ederim. İnşallah gelir, birlikte oluruz ve o dumanı, 
Mersin'in insanlarının çektiği sıkıntıyı birlikte izleriz. 

Sayın Bakanın açıklamalarından sonra, neredeyse 
Mersin'e ikinci değil, üçüncü gübre fabrikasının da 
kurulması için burada istekte bulunacağız. 

Sayın üyeler, «Dünya Çevre Günü»nün 'kutlandığı 
bugünlerde Mersin, insanilik için büyük ve ivedi bir 
sorun niteliğine dönüşen doğa kirlenmesinin yurdu
muzda en belirgin örneği olma yolundadır. Mersin, 
ülkemizin özellikle tarım ve turizm alanında geniş bir 
potansiyele sahip iken, hızla bu avantajını, tesis edi
len Mersin'deki Soda Sanayii ve Akdeniz Gübre Fab
rikası, Taşucu'nda SEKA Kâğıt Fabrikası ve en son 
olara'k da kurulmakta olan Akkuyu Nükleer Santralı 
ile kaybetmektedir. 

Ak Gübre, yanilış bir seçimle sırf Kuveytli dost
larımızın firma kârları göz önüne alınarak, Sayın 
Özal'ın Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı iken 
Mersin şehri ve halkı hiç hesaba katılmadan şehrin 

. içinde kurulmuştur. 

Mersin, planlı büyüyen, planlara uyarak gelişme
yi oluşturan en'der kentlerimizden biridir. Uzun va
deli perspektif planlarda Türk ekonomisine büyük 
'kaynak olacağı düşünülen Mersin Limanının kapasi
tesinin artırılması 'için genişleme sahası olarak kamu
laştırılan alanda kurulu bulunan Ak Gübre, 1970'li 
yıllardan bu yana havaya ve suya attıkları atıklarla 
çevre kirlenmesinde aktif rol oynamaktadır. Bilindi
ği gibi şu anda Mersin şehir merkezinde kalan fab
rika, özellikle tutucunun bozuk olmasından dolayı 
havaya attığı azot dioksiitin, 24 saatte 1 metreküp ha-
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vaya 130 mikrogram maksimum atması gerekirken, 
yapımı için gerekli ilgi gösterilmediğinden, sadece 
çare olarak gazın geceleri bırakılmasına karar ve
rilmiştir; 'bu 'bile şehrin kirliliğine yetmektedir. 

Diğer yandan, denize atılan anorganik azot bile
şikleri, fosfatlar, «uda çözülen florlu bileşikler, kü
kürtlü 'bileşikler hemen yanı başında Mersinin tek ba
lıkçı barınağına sahip balık yöresi olan Karaduvar 
Mahallesinin yok olmasına neden olmaktadır. 

Atılan "gazın insan sağlığında en belirgin etkisi 
solunum yollarında görülmekte ve çevre bitki örtüsü
ne de büyük zarar vermektedir. Şu anda Ak Gübre'-
nin çevresi binlerce dönüm narenciye, sebze ve üzüm 
alanlarıyla kaplıdır. Nitekim, bu alanların sahipleri, 
kurulduğu günden bu yana Ak Gübre hakkında za
rara uğradıkları için tazminat davaları açmıştır; fîayın 
Balkan da burada bunu belirtmişlerdir. Mahkemeler 
'bilirkişilerin raporlarıyla sabit olarak Ak GübreVİ 
tazmine mahkûm etmişlerdir. Ak Gübre 1980 - 1981 
yıllarında kesinleşen kararlarla 3 milyon lira civarın
da tazminat ödemiştir. Sayın Bakanın da söylediği 
8 milyonun 3 milyon lirası Ödenmiştir; yani üçte bi
ri bugün kesinlik kazanmıştır. 

Türkiye Mimar Mühendisler Odasına bağlı Kimya 
Mühendisleri Odası, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı Gübre özel İhtisas Komisyonunda belirttiği 
görüşlerinde şöyle der : 

«Türkiye sanayiinin belirli bir kesiti olan gübre 
sanayii de, özel kuruluşların hammaddesi ve teknolo
jisi ile dışa bağımlı, devletin özel koruyuculuğu ile 
kâr garantisi altında çalışan montaj sanayiidir. Tek
nolojisinin dışa bağımlı olması, tamamen yabancı fir
maların empoze ettiği şekilde ve anahtar teslimi ola
rak kurdurulmak istenmesi, uluslararası tekellerin ül
kenin gerçeklerine uygun yerli teknolojinin gelişme
mesine ve ütkeye uygun önemli kararların alınama-
masına neden olmaktadır. Özellikle özel sektör gübre 
fabrikaları, kâr amacıyla ülke gerçekleri ve çevre iliş
kilerine dikkat etmemektedirler» demiştir. Bu görüşün 
doğruluğu Ak Gübrede olduğu gibi, diğer fabrikalar
da da görülmektedir, örneğin Samsun'daki gübre 
fabrikasında 250 milyon Türk Lirası tazminat öden
miştir. 

Ülkemiz, sanayi devrimini gerçekleştiremeden çev
re sorunlarının ağırlığım duymaya başfamıştır. Tür
kiye'de zaman zaman çevre kirliliği gündeme gelmek
te, çözüm yolları aranmaktadır. Ancak, saman alevi 
gibi görünen bu ilgi, mevsimler ve kişilerle değişmek
tedir. İnşallah Sayın Bakan bu işin üzerinde durur. 

Mersin bu sorunlarına çare ararken, son günlerde 
daha önce de çeşitli tartışmalara neden olan eski bir 
felaket ile karşı karşıyadır; Sayın Bakanın açıkladığı 
gibi, dördüncü gübre tesisleri. Bu tesisin 10 yıl önce 
Mersin Liman Tevsi Sahasında kurulmasına karar ve
rilmiş, Kuveyt sermayenin finansal kaynağı ve Mer
sin altyapısının uygunluğu ile gerçekleştirilme aşama
sına gelmiştir. Ancak, zamanın öncelikle Belediye 
Başkanı Sayın Kaya Mutlu, tesis yerinin şehir mer
kezi durumunda olduğu, imar planlarında liman tev
si sahası otoparklar, antrepolar olarak yer aldığı, 
Ak Gübrenin çevre kirliliğindeki rolünün büyük ol
masının en güzel örnek teşkil ettiği ve böyle bir tesi
sin kurulmasına Belediye Meclisinin oybirliğiyle kar
şı çıkma kararından dolayı izin vermemiştir ve yine 
1976 -1978 yıllarının hükümetleri bu görüşü benimse
yerek, diğer alternatiflerin bulunması emrini vermiş
tir. Nitekim bu tesisin, Mersin civarındaki Adanalı-
oğlu Köyü, Taşucu ve Yumurtalık'ta kurulması için 
karar alınmış ve Devlet Planlama Teşkilatı da olum
lu görüşünü bildirmiştir. Şimdi aynı konu Kuveyt fi
nansal kaynağının Ak Gübre yanı altyapının var ol
ması ile yatırım maliyetinin düşük olacağı nedeniyle, 
yine Mersin şehri merkezinde kurulması istemiyle 
gündeme gelmiştir. 

Eski teknoloji ile, Mersin liman tevsi alanında 
imar planlarına aykırı olarak, serbest bölge alanı ola
rak gösterilen yerde ve üstelik çevre kirliliğine büyük 
neden olacak bir tesisin şehrin merkezinde kurulma 
istemi; acaba bilgisizlik midir, yoksa para gelsin diye, 
ne emredilirse yaparız, zayıflığı mıdır? 

özel sektör, boş yatırım olarak nitelendirdiği ko
ruyucu yatırımı yapmayacağına göre, maddî çıkarı 
insan değerinden üstün tutan düşüncenin, ülke kal
kınması ve insanlarını mutluluğa ulaştırma isteğine 
nasıl inanabiliriz? Tek dileğimiz ve güvecemiz Sayın 
Başbakanın Mersin halkını bu felaketten koruyacağı 
ümididir; çünkü Mersinliler bir yana, Sayın Korkut 
özal da Mersin'de yaşamaktadır. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
2. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 

Hava Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

BAŞKAN — 2 nci sırada yer alan sözlü soru 
önergesinin (görüşülmesi, soru sahibinin izinli olması 
nedeniyle ertelenmişltir. 

3. —r Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, yurt 
dışında çalışan isçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90.) 
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IBAŞKIAN .— 3 ündü sırada yer ilan sözlü soru 
önergesinin görüşülmesi, ilgili Bakanlığa mıehil ve
rilmiş olıması nedenliyle ertelenmiştir. 

4. — Urfa Milletvekili Osman Doğan'in, Atatürk 
Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) 

'BAŞKAN — 4 üncü sırada, Urfa Milletvekili 
Sayın Osman Doğan'ın, Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli 
yapım çalışmalarına ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynak-
tliar Bakanından sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Osman Doğan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 

5. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 
vergi iadesi ve hayalî ihracat iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/99) 

'BAŞKAN — 5 inci <sırada, Manisa Milletvekili 
Sayın İsmet Turhangil'in, vergi 'iadesi ve hayalî ihra
cat iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
yer alimak'tadır. 

Sayın îsmelt Turhangil?.. Burada. 
Sayın Barbakan?.. Yok. 
önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 

6. — îstan\bul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 
protokol mevzuatına ilişkin sorusu ve Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu'nun cevabı (6/100) 

BAŞ/KAN — 6 >ncı sırada yer alan; İstanbul Mil
letvekili Ortıan Ergüder'in, protokol mevzuatına ilişkin 
Dışişleri ©akanından sözlü soru önergesini imleme 
alvyorum. 

Sayım Orhan Ergiîder?.. Buraida. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Balkanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına aracıilığımzı arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

İstanbul Milletvekili 

Devletimizi temsilen Hükümet Başkanı ve Bakan
larının veya Türk Devletinin dış memleketlerdeki Dev
let işlerini halletmek için görevlendirilen yetkililerin 
tabi olacağı protokol rahatlıkla 'işlemesine rağmen, 
dış memleketlerden memleketimize gelen ve resmî 
ziyarette 'bulunan yalbancı devlet adamlarının Tür-
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kiye'mizde bulundukları sürece yapılan merasimlerde 
aksaklıkların olduğu ve Ibirçolk kimsenin Ihaksızlığa 
maruz (kaldığı haitlta milletvekillerinin sıkıntıya dü
şürüldüğü görülmektedir. 

Memleketimizde tatbik olunan protokol kaideleri
nin nelerden ibaret bulunduğu, mıe gibi usullerin tatbik 
olunduğu, bu kurallar ile kuraları uygulayan teşkilatın 
hangi mevzuatta dayandığı da araştırmalarımıza rağ
men öğrenilememiştir. 

Bu nedenle: 

1. Protokolü düzenleyen mevzuat halen Bakanlıkta 
mevcut mudur? 

2. Mevcut değilse, bu 'konuda herhangi bir çalışma 
yapılmakta mıdır? Böyle bir çalışma var ise,. Batı 
ülkelerinin protokol mevzuatı da göz önünde bulundu
ruluyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DISÎŞIUBRİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Sayın Baştkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cum
huriyeti Devlet protokolünün yürütülmesi görevi, 9 
Ocak 1'927 tarihli ve 4611 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi île Dışişleri Bakanlığına verilmiş bulun
maktadır. 

Büyük Atatürk zamanında verilmiş olan bu görev, 
bugüne kadar Bakanlığımızca yürütülmüş olup halen 
de yürütülmektedir. 

Cumhuriyetten bu yana mezkûr kararname ile tespit 
edilmiş olan prensipler çerçevesinde muhtelif tarih
lerde değişmiş olan, Anayasamızın ve devlet teşkilatı
mızla ilgili çeşitli mevzuatın getirdiği değişikliklerin, 
devlet protokolüne yansıtılması bir zaruret olarak 
ortaya çıkmıştır. Bu yapılırken, Cumhuriyetimizin Ku
rucusu Büyük TtatürkMin direktifleri, Cumhuriyet ge
leneklerimizin muhafazası için bize daima rehber 
olmuştur. 

Binnetice, 'bugün uyguladığımız devlet protokolü 
kaideleri, Anayasamıza, muhtelif mevzuatımıza gele
neklerimize ve şimdiye kadar yapılan itatfoikata dayan-
ımaktadır. 

Devlet protokolünün hangi hususları ihtiva ettiğini 
burada teferruatıyla izah etmeye imkân olmadığını 
takdir 'buyurursunuz. Ancak, bir fikir verebilmek için 
büyülk analbaşlıklar olarak şöyle özetleyebilirim: 

Türk ve yabancı büyükelçilerin güven mektupları 
ile ilgili işlemler, 

Güven meklbulbu kabul törenleri, 
Muhtelif konulardaki yetki mektupları, 

* Resmî pasaportların itası, 
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Yüksek devlet ricalinin ıtelbrik ve itaziye mesajları, 
Yabancı büyükelçilerin yiîk'sdk devlet ricali ile 

temasları, 
Yurdumuza yapılan veya yurt dışına yapılan resmî 

ziyaretlerin düzenlenmesi, 
Uiu'saH ve resmî 'bayramlarla iljgilli törenler, 
Bazı cenaze törenleri, anma törenleri ve diğerleri. 
Bütün bu hususların yerine getirilmesinde kendi 

prensiplerimiz başta oilmalk üzere, yerine göre 
uluslararası tatlbiıkata ve karşılılkiMık ilkesine riayet 
edilmektedir. 

Bir ülkenin devlet proltokolünıün yazılı (bir metne 
bağlı olmasının gerekip gerekmediği, uluslararası 
tatbikatta da tereddütler uyandıran bir kbnuıdur. Zira 
protokolün değişmeyen tkaltı kurallara (bağlanması, za
manla uygulamada zorluklarla Ikarşılaşıümaısma yol 
açmaktadır. Halbuki protokol, protöfcol olayının ce
reyan ettiği zamana ve şaftlara göre değişen bir 
esneklik içinde olmalıdır. Bu sayede anaprensip'ler baki 
kalmak şarltıtyla uygulamada değişiklikler yapabilme 
imkânı ortaya çıkmaiktadır. 

1983 yılında kamu yönetiminin yeniden dıüzenlen-
mesi çalışmaları yapılirken, Bakanllığımızidan ıda bir 
protokol yönetmeliği tasarısı hazırlanması istenmiştir. 
Halen Hükümetimizce kamu yöndtiminlin reorga-
nizasyonıu için yapılan çalışmalar devam etmekte 
olduğundan!, bunların sonuçlanmasından sonra, konu
nun yeniden ele alınabilmesi mümkün olabilecektir. 

Bu arada sözlerime; protokolün, Devletimizin ana-
müesseseleri ve bu müesseselerin bağlı olduğu belılibaşh 
prensipler çerçevesinde geleneklerimize ve şimdiye 
Ikaldarfci tatbikatımıza göre yürütüldüğünü belirterek 
son vermek istiyorum. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Açıikl'amada bulunmak ister misiniz 

Sayın Eıgüder? • 

HALİL ORHAN BRGÜDER (İstanbul) — Evet, 
lütfen. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜNER (İstanbul) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; ilk nazarda yük
sek heyetinizi işgal gibi gelmekte ise de Osmanlı İm
paratorluğunu ve İngiliz İmparatorluğunu tetkik eden
ler, devleti devlet yapan unsurlardan bir tanesinin 
teşrifat ve teşkilat olduğunu bilirler. Sayın Hariciye 
Bakanımın okuyacağı ve söyleyeceği şeyleri daha ev
vel biliyordum. 1927'de meydana gelen bir kararna
meyle Türiciye Cumhuriyetinin dış münasebetleri, iç 
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münasebetleri devam ediyor, Yüce parlamentonun 
şüphesiz en büyük organı, en büyük varlığı olan siz
lerin dış protokol mevzubahis olduğu zaman nerede, 
ne zaman, nereye oturacağınız hâlâ belli değil 1984 
yılında. 

Arkadaşlar, Osmanlı İmparatorluğunun en bü
yük görkeminden bir tanesi de teşrifat ve teşkilattı. 
Giydiği kıyafetlerle ye merasimlerle, hele Batının im
paratorları geldiği zaman ayakta durarak, padişahın 
önünde eğilmenin usulü, eğilmede hata yaptığı tak
dirde tercümanın dilinin tutulduğu, Avusturya Sefir 
rinden öğrenilmiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti en 
kadim devletlerden bir tanesinin devamıdır; 1295 Os
manlılar ve ondan sonra Cumhuriyet. Binaenaleyh, 
bunun teşrifatı, protokolü öylesine güzel olmalıdır ki, 
öylesine görkemli olmalıdır ki, bu mesele artık bit
melidir. 

Muhterem parlamenterler, şimdi size gösterece
ğim boyu poşu belli, Mahallî Kurtuluş Günleri, Ata
türk Günleri ve Tarihî Günlerde Yapılacak Törenle
re Mahsus Yönetmelik 19 maddeden ibarettir. Bura
da, Türkiye Cumhuriyetinin en büyük varlığı olan 
parlamentonun parlamenterinin nerede oturacağı bel
li değildir. Geçenlerde Kayseri'de bir olay cereyan 
etti. Kayseri'nin milletvekilleri, ki ister muhalefetten, 
ister iktidardan olsun, çünkü muhalefetin ve iktida
rın milletvekili diye bir ayrım olamaz, milletvekili 
tektir, («Bravo» sesleri, alkışlar) en sonunda mahal
lî mülkî amir tarafından nereye layık görüldü biliyor 
musunuz? Şoförlerle beraber yemek yemeye. Ama 
haysiyetli milletvekilleri orayı terk ettiler ve bu olay 
benim için çok büyük bir olaydır. 

Aslında bendeniz özel hayatımda protokole ehem
miyet veririm; fakat kimseyi rahatsız etmek istemem. 
Ama bir maça gideceğim zaman milletvekili olduk
tan sonra ödüm patlar; hangi polis bizi itecek, hangi 
adam, buradan kalk buraya otur diyecek diye, ödüm 
patlar. 

Türkiye Cumhuriyetinde Büyük Atatürk'ün anma 
günlerinde, dinî ve millî bayramlarda, spor gösteri
lerinde, son.zamanlarda ekonomik gelişme sebebiyle 
sanayi ve ticarî müesseselerin temel atma merasim
lerinde garip milletvekili nerededir bilinmez. Bir va
linin içtihadına veya o sakim töresine bağlıdır. 

Beyefendiler, evvela protokol, devletin ana um
delerinden bir tanesi. İşte Heyeti Vekile oturuyor. Bir 
bakanla nasıl konuşulur, bir Meclis Reisi ile nasıl 
konuşulur hep bunlar teşrifat ve teşkilattır. Bunlar 

I zaman kazandırır. 

an -



t T. B. M. M. B: 78 13 , 6 . 1984 O: 1 

Arkadaşlar, gittikçe milletvekilinin vekar ve hay
siyetine yavaş yavaş dil uzatıldığı, hatta bazı sürtün
meler yapıldığı da görülüyor. Havaalanında maznun
lar gibi aranıyoruz. Biz meraklı değiliz fiyaka yap
maya; ama bu şerefli sandalyeyi korumaya merak
lıyız. Bu memleketin mümessili olarak gelenlerin her 
biri 40 bin, 50 bin vatandaşı temsil ederler, (Alkışlar) 
Yalnız kendi vilayetinin değil, Türkiye'nin milletve
kili olan bir kimse aranamaz. Çünkü o millî irade
dir. Onun üstünde daha başka kimse yoktur. Bakan
lık bir görevdir, bakanın altında da milletvekili var
dır, çünkü bakanlar da milletvekilinden olurlar. 

Arkadaşlar, bu protokol meselesinin mutlak su
rette halledilmesi gerekir; yerimiz neresi olursa ol
sun; dördüncü müyüz beşinci miyiz? 

3ir hatıra olarak nakledeyim size. Şu arz ettiğim 
talimatnamenin son zamanlarda sıkışıklık meydana 
getirdiğini anlayan idareciler, ek bir madde koyu
yorlar, diyorlar ki : «Vilayetlerde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi mümessilleri birinci derecede alınır.» 
Fakat talimatnamenin kendisinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden haber yok. Vali, askerî ordu ku
mandanı ve belediye başkanı, denmiş, milletvekili 
yok. Hatta ilave ediyorum benim Reisicumhurum, 
hepimizin Reisicumhuru gezen, çalışan brt Reisicum
hurdur. Anadolu'ya gittiği zaman eğer ben Kayseri 
milletvekili isem, ben Trabzon milletvekili isem Reisi
cumhurun yanında olmak en tabî hakkımdır, hatta 
Reisicumhurum da beni görmek ister, milletvekilleri
ni görmek ister. Çünkü Reisicumhur Hazretlerinin 
ilk konuşacağı kimse milletvekilleridir, başka kimse 
değildir beyefendiler. O halde, Cumhurbaşkanımızın 
mutlak surette merasimlerinde o vilayetin milletve
killerinin, hangi partiden olursa olsun, mutlak suret
te Şeref Tribününde yerini alası lazımdır. 

Sayın İçişleri Bakanımdan istirham ediyorum; 
sevgili, değerli içişleri Bakanım buna artık el atsın. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 2.1.1961 Tarihli ve 195 sayılı Basın - İlan 
Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu 
Maddeleriyle Geçici 3 üncü Maddesinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve içiş
leri Komisyonu Raporu (1/446) (S. Sayısı : 71) (1)^ 

BAŞKAN — Glüridemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Kömıisyonüıaırdan Gelen Diğer İşler» kısmı
nın görüşülmesine geçiyoruz. 

(1) 71 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

1984 senesinde bir milletvekili; nerede hırpalanaca
ğım, nerede sürükleneceğim diye düşünmesin. Biz 
zaten yorgun, ıstırap içerisinde memleket mesuliyeti
ne sahip olmuşuz. Kırk yılda bir maça gittiğimiz za
man, kırk yılda bir törene iştirak ettiğimiz zaman, 
kim iteleyecek, kim kakalayacak diye düsünmeye-
ıl'im, sonra ola'ylar çıkar. Biz ıteşrtiî masuniyetimizi om
da kullanmayız, ama olaylar çıkar. Çünkü elini değ
diği zaman o el yanar, kim değarse değsiin. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — 'Soru cevaplaridırulmuşıtır. 

7. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, pro
tokol mevzuatına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/101) 

BAŞKAN — 7 nıci sırada yer alan İstanbul Mil
letvekili Sayın Orhan Ergüder'in soru önergesi İçitü-
züğü'müzün 97 nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

Aynı konu Dışişleri Bakanlığından ve bir de îçiş-
ıleri Bakanlığından sorulmuştur. İçtüzüğümüz gere
ğince onun da bir mahzuru foktur, o balkumdan so
rulmuş lç'tiüz!üğüm!üzün 97 nci maididesline göre, bir 
miMetvekilinin birden fazla soru önergesi gündemde 
yer almış ve burulardan bir tanesi de eeVaplîandırimış 
ise, diğer soru önergeleri görüşülmez kaidesine isti
naden bu ikinci soruyu erteliyoruz efendim. 

8. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, ta
rım ürünleri taban fiyat politikasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/103) 

'BAŞKAN — 8 inci sırada yer alan, İzmir OMi'Illet-
vekiili Hüseyin Aydemir'in, tarım ürünleri taban fi
yat politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesinin görüşülmesi ne geçiyoruz, 

Sayın Hüseyin Aydemir^.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok, 
Bu nedenle görüşme ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1 inci sıradalkii, 2.1li .19161 Tarihli ve 195 Sayılı Ba
sın - İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun, 5, 9 ve 
10 uncu Maddeleriyle Geçici 3 üncü Maddesinin De-
[ğişitiri'îmesine İlişkin 23 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
Tasarıisının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komteyon ve Hükümet yenlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : 'Raporun okunmasını kabul 
'edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Tasarının tümü üzerinde siöz almak isteyen var 
mı? YöL 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul e'dıil̂  
mistir. 

1 inci Maddeyi okutuyorum : 

2.1.1961 Tarih ve 195 Sayılı Basm - İlan Kurumu 
Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu Maddeleriy
le Geçici 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
23 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti

rilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2.1.1961 Tarihli ve 195 sayılı Ba
sın - İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 
10 uncu maddeleriyle Geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki 
biçimde değiştirilmiştir., 

Genel Kurul 
Madde 5. — Genel Kurul : • • - • . ' 
a) Kurumun idaresine katılmayı kabul eden ga

zete ve 'dergi sahliplerönin kendi aralan oda kesecek
leri; satışı 100 binin üzerinde olanlardan 2, sallısı 
99 999 - 50 bin anasında ©lamlardan 1, satışı 49 999 -
10 bin arasında 'olanlardan 1, satışı 10 binin altında 
olanlardan 1, İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalbin 
Anadolu Gazete 'Sahiplerinden 1, en çok üyeye sa
hip Gazeteciler Sendikasından 3, İstanbul, Ankara. 
ve İzmir'deki en fazla sarı basın kartlı üyeye sahip 
Gazeteci Dernek'larinden 1 'er olmak üzere toplam 

olarak 12 temsildi, 
b) - Hüküme'bçe görevlendirilecek : Başbakanlık 

2, Adalet Bakanlığı 1, Millî Savunma Bakanlığı 1, 
İçişleri Bakanlığı 1, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
1, Bayındırlık ve (îskân Balkanlığı 1, Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı -1, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1, Ba
şın Yayın Genel Müdürlüğünden 1, olmak üzere 10 
temsilci ile Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları îş-
tetmesi Genel Müdürlüğünden (SEKA) 1, temsilci ol
mak üzere toplam olarak 11 temsilci, 

c) İstanbul1, Anıfcara ve Ege Üniversiteleri Hu
kuk Fakülteleri ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesinden 1'er, îsıtariîbul,' Ankara ve Ege 
Üniversitesinden Balsın Yayınla ilgili eğitim yapan 
yüksekokul yalda enstitülerden l'er öğretim üyesi, 'ti
caret siciline kayıtlı ilan prodüktörlerinden 1, Türiki
ye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliğinden 1, Türkiye Barolar Biriliğinden 1, 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Mü
dürlüğünden (TRT) 1, Anadolu Ajansı T.A.O.'dıan 
1, olmak üzere toplam olaıralk 12 temslilci, 

Böylece 35 üyeden oluşur. | 
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Genel Kurul üyeleri iki yllık süre ile seçilirler. 
Sürelisi dtolan üye yeniden seçilebilir. Boşalma halin
de, yerine, boşalan üyenin süresini doldurmak kay
dıyla yeni allama ve seçim yapılabilir/Gazete ve der-
tgli sablipleri terrMcileri arasında, satışllan kendi ka
tegorilerinin aHtına düşenlerin durumu altı ay sürdü
ğü tekdlrde_ üyelik haMarmı yitirirler ve yerlerine ye
niden seçim yapılır. 

Genel Kuru* üyeleri %ili teşekküllerin, fakülte
lerin, 'yüksekokul ve enstitülerin yönetim kurulların
ca, Bakarak Temsilcisi ise, Hükümetçe iki yıllık sü
re dile •seçilirler. 

Anadolu Gazete Sahiplerinin Genel Kurula katı
lacak Temisilbi Üyesi Basın - Yayın Genel Müdür
lüğünde Ucayıiflli' tüm Anadolu Gazete Sabitlerinin ya
da bu gazetelerin ayrı ayrı gösterecekleri temsilcileri
nin 'Basın - Yayın Genel (Müdürlüğünün çağrısı üze
rine katılacakları toplantıda seçilir. 

BAŞKAN —' Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye var mı? Yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Denetçiler 
Madde 9. —. Kurum, Genel Kurulca kendi üye

leri anasından seçilecek üç denetçi tarafından denet-
.lenir. Denetçilerin her birinim (beşinci maddenin (a), 
(b), (c) bentlerinde yazılı temsiıldilerden olması lazım
dır. . 

Denetçiler iki yıl için seçilir. Süresi dolan yeni
den seçilebiıMır. Boşalma halinde yedek üyeler göreve 
çağrılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
«ayın üye var mı? Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
'Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yönetim Kurulu 
Madde 10. — Kurumun Yönetim Kurulu Genel 

Kurulca kendi üyeleri arasından seçilecek 6 üye ile 
Genel Müdürden oluşur. Üyelerden İrisi 5 inci mad
denin (a) bendinde, ikisi <b) bendinde, ikisi (c) ben
dinde yazılı temsilciler arasından seçilir. 

Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için dört 
oluimılü oy şantftır. 

Kurul, mlünhlasıran (b) bendinden gelen üyelerden 
birini Başkan 'seçer. 
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"Yönetim Kuruluna seçilenler proldüktörflülk yapa
mayacakları glibl 'her hangi prodüktörlük müessese
sinde de bir görev alamaizllar ve buna hiçbir, suretle 
iştirak ödemezler. 

Üyeler, 'iki yıllık bir dönem için seçilirler. Süresi 
dolan yeniden iseçilelbffir. Herhangi bir nedenle bo
yatma hainde 6 nci maddeye göre yapılacak ilk ge: 

mel kurulda yerine seçim yapılır. Yenliden seçilen bo
şalan Üyenin süres^tamamkr. 

'BAŞKAN — 'Madde 'üzerin/de söz almak isteyen 
varmı?Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri Verilmiş olan bir önerge var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2.1.1961 Tarihli ve 195 sayılı Basın ilan Kurumu 

Teşkiline Da'ir Kanunun 42 nci îiîa'ddesinde'fci «ve ya
bancı memleketlerdeki gerçek ve tüzel kişilerin» iba-
reisinin Kanun metninden çılkartıl'araik ekteki şekilde 
'kabulünü arz ve teklif öderiz, 

Süha Tanı'k Timur Çınar 
tânfc Manisa 

Türkân Arifcan Akgün Allbayralk 
Edirne Adana 

Arif Şevket 'Bilgin Bülent Akarcalı 
Rize istanbul 

İstisna 
MADDE 42. — 29. uncu maddenin (b) bendinde 

anılan daire ve ^teşekküllerle kanunla kurulan sair 
- müesseselerin veya bunların iştiraklerinin kurumun 

şubesi bulunan yerlerde yayınlanan gazete ve dergi
lere verecekleri ilan ve reklamlar, ancak Basın ilan 
Kurumu aracılığı Jile yayıniablabilir, 

Kurum 'tarafım'dian venilimeyen yukarıdaki fıkrada 
anılan ilan ve reklamlar yayınlanmaz ve prodüktör-
ler ne suretle 'olursa olsun bu aljaın ve reklamlar hu-
susun'da gizli veya açık herhangi bir muamele veya 
iş yapamazlar, 

• BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 'okunmuş bu
lunan bu önerge ile (Basın İlan Kurumu Kanununun 
42 nci maddesinde bir 'değişiklik öngörülüyor. An
cak, bu 42 nci madde tasarıda ele alınmamıştır, do
layısıyla Koimîsyorida da görüşülmeyen bk madde
dir. Bu nedenle önerge hakkında Komisyonun gö
rüşünü alacağım. Komisyon .maddeyi benimserse, ye-
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ni bir maldde olarak üzerinde görüşme açacağım. Ak
si 'halde önergeyi işleme koymam mümkün olmaya-
aa'fcttr. 

Verilen önergeye Komisyon katılıyor mu? 

İÇİŞLER]! . KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Katılıyoruz efendim, 

'BAŞKAN — Komisyon bu önergeyi benimsiyor. 
Bu madde hakkında müzakere açıyorum, 
Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayiın Tanık. (jAlkıışiar) 
SÜHA TANİK (izmir) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; 195 sayılı Kanunla, ödemesi yurt dı
şından yapılacak dış kaynaklı özel ilanların ve ticarî 
reklamların basında yayın yetkisi, zorunlu olarak Ba-
sın-llan Kurumuna verilmiştir. Bu uygulama dışa açıl
ma ve döviz girdilerini artırma politikasıyla çelişmek
tedir. Dış ülkelerde faaliyette bulunan kuruluşlar Türk 
basınına reklam vermek istediklerinde, profesyonel 
reklam ajanslarına başvurmamaktadırlar. Karşılığı dö
vizle ödenecek reklam yatırımlarını engelleyen bu du
rum, döviz kaybına da neden olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, vermiş olduğumuz değişiklik 
önergesiyle, 195 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde sa
yılan özel ilan ve reklamlarını Basın-tlan Kurumu dı
şında verme hakkından istisna edilen kuruluşlar ara
sında, yabancı memleketlerdeki gerçek ve tüzelkişiler 
çıkartılmakta ve böylece bu kuruluşların özel ilan ve 
reklamlarını diledikleri reklam kuruluşları aracılığıyla, 
diledikleri basın organına vermelerine imkân getiril
mektedir. 

Yüce Meclise saygılarımı sunar, takdiri sizlere bı
rakırım; sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Batumlu. 
SABİT BATUMLU (istanbul) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; ben de önergenin lehinde ko
nuşacağım; çünkü bir basın mensubu olarak bugün 
basının içinde bulunduğu sıkıntıları hepinizin bildiği 
kadar ben de, içinde olduğumdan bilmekteyim. Bu 
itibarla Basın-tlan Kurumu kendine has bir tröst ha
line gelmiştir ve tamamen yersiz olan bu maddeyi yıl
lardır kullanmaktadır. Bu maddeyi değiştirmek için 
verilen önergeye aynen katılıyorum. Bu önerge ye
rindedir ve bu maddenin değişmesiyle basma az da 
olsa bir rahatlık getirilecektir. Üstelik dış ülkelerden 
Türkiye ile iş yapmakta olan firmaların da bundan 
sonra daha rahatlıkla gazetelere ilan verebilme duru-
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mu sağlanmış olacaktır. Onun içinu döviz girdilerinin 
de artması yüzde yüz hale gelmiş olacaktır. 'Bu itibarla 
bu maddenin aynen kabulünü ben de rica ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Melen. 

FERİT MELEN ı(Van) — Muhterem arkadaşlar, 
ben usul hakkında konuşmak istiyorum. 

Gelen Hükümet tasarısında bu mesele ele alınma
mış ve tadili de getirilmemiş. Bu sebeple burada, Hü
kümet tasarısında yer almayan bir konunun ayrı bir 
teklifle ortaya atılması sanıyorum ki, usule uymaz. 
Olsa olsa bunun bir kanun teklifi şeklinde gelmesi la
zım, ayrı prosedürden geçmesi lazım, komisyondan geç
mesi lazımdır. (Alkışlar) 

BAŞKAN —Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 195 sayılı 
Basın-llan Kurumu Teşkiline Dair Yasanın bazı mad
delerinde değişiklik yapan ve 19 Şubat 1979 tarihinde 
Büyük Millet Meclisine sevk edilen Kanun Hükmün
deki,-Kararnamenin kapsamı dışında kalan bir yasa 
maddesinde değişiklik yapılmasına dâir verilmiş olan 
önergeyi Hükümet olarak destekliyoruz. Çünkü yapıl
ması istenilen değişiklik esasen Hükümetin, Basın-llan 
Kurumu .Teşkiline Dair Kanunda yapmak istediği de
ğişiklik manzumesinden birisidir. 

Biz, aynı hususu daha geniş kapsamlı bir kanun 
tasarısıyla Meclise sevk etmek üzere çalışmalar yapı
yoruz. Arkadaşlarımızın vermiş olduklar* değişiklik 
önergesi kabul edilirse, bu hususta zaman kazanılmış 
olacaktır ve gerekçede belirtildiği gibi Türkiye'nin dö
viz gelirlerini olumlu yönde etkileyecek bir adım 
atılmış olacaktır. İçtüzük açısından buna mani her
hangi bir hüküm söz konusu değildir, bilakis bu ko
nuda emsal vardır. 

önergenin kabulünü takdirlerinize arz ediyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın tslimyeli. 
FENNİ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; verilmiş olan önerge Komisyonda görü
şülmemiş olan bir hususu kapsamaktadır. Komisyonu 
teşkil eden Sayın Divan, Komisyonda görüşülmemiş 
olan bir yeni madde hakkında fikir vermek yetkisine 
sahip bulunmamaktadır. Bu itibarla usulü bir hata var
dır, önergenin oylanmaması iktiza eder. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. (MDP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Yapılan bu itiraza Başkanlık ola
rak katılıyorum. (MDP sıralarından alkışlar) Bu ne
denle önerge sahipleri önergelerini geri alsınlar. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Kanun tasarısının tekrar 
Komisyona iadesini istirham ediyoruz, tasarıyı geri 
alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi Komisyona iade ediyoruz 
efendim. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum... 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SİN (Muş) — Kanun tasarısını olduğu gibi geri alı
yoruz Saynı Başkan, tümünü geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Tümünü değil, bu maddeyi geri alı-^ 
yorsunuz; 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Başkanım, tümü 
oylanmadığına göre Komisyon olarak geri alıyo
ruz. 

BAŞKAN — içtüzüğümüz buna müsait değil, 
sadece bu maddeyi geri alabilirsiniz.* 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum; 
Genel Kurulun toplanması 

Geçici Madde 3. — Genel Kurulun üyeleri bu 
Kanun Hükmündeki Kararnamenin yayımını izleyen 
15 gün içinde saptanır ve Basın - İlan Kurumuna bildi
rilir. Genel Kurul bu tarihten en geç 5 gün sonra 
toplanarak, organlarını yeniden seçer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz. almak isteyen?.. 
Yok, 

Madde hakkında verilmiş * bir önerge var okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının Geçici 3 üncü maddesi hükmünü tamam

lamış bulunduğundan metinden çıkarılması gerek
mektedir. 

Gereğini arz ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Hakkı Artukarslan 
Zonguldak Bingöl 

Mehmet Onur Alaattin Kısakürek 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu efendim? 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ 

(Rize) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon ve Saym 

Hükümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge ka,bul edilmiştir; madde 
metinden çıkarılmıştır, 

Sayın Milletvekilleri, yeni madde ilavesine dair 
önerge Komisyonca geri alınmış bulunması nedeniyle 
ve tasarının yürürlük maddelerine gelmiş olduğumuz
dan, bu önergeyi havi raporun gelişini beklemek üzere 
bu tasan hakkındaki görüşmeyi burada kesiyoruz 
efendim. 

2. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Karar
name ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/470) (S. Sa
yısı : 72) (f) 

BAŞKAN — İkinci sırada yer alan, 6085 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Ko
misyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Hazır efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ 

(Rize) — Hazır efendim. 
BAŞKAN — Raporun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubu adına Sayın Süleyman Çelebi; buyurun 
efendim. (MDP sıralarından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ÇELEBİ 
(Mardin)— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Hükmünde 
Kararname Taslağı üzerinde Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu adına konuşmama başlamadan önce 
hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 

(1), 72 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

Teklifin yasalaşması halinde, 6085 sayılı Yasanın 
25 inci maddesinin değişikliğiyle birçok bürokratik 
engeller kaldırılmış olacaktır. Yasa ile ehliyet vize 
müddetleri üç yıldan beş yıla çıkarılmakta; vizenin 
bizzat ehliyetname sahipleri tarafından yaptırılması 
mecburiyeti getirilmekle ve muayene formalitesi or
tadan kaldırılmakla sürücüler hastane kapısında bek
letilmekten kurtarılmaktadır. 

Ayrıca, dış ülkelerden alınmış ehliyetlerin yurda 
dönüşte vatandaşların imtihana girmesine gerek kal
madan değiştirilebileceği hükmü getirilmekle yabancı 
ülkelerden ehliyet almış kişilere büyük kolaylık sağ
lanmaktadır. 

Teklifin değişik 2 nci maddesiyle (6085 sayılı Ya
sanın 26 ncı maddesindeki değişiklik ile) uyuşturucu 
madde kullanılmam^ ve alkollü içkileri kullanmayı 
itiyat haline getiren hususların tahkikat mecburiyeti 
kaldırılmakla ehliyet alınması yönünde zamandan 

fuzuli olan bir bürokratik engel 
tır. Keza, 18 yaşını ikmal etmiş 

olanların parmak izlerinin alınması mecburiyeti kal
dırılmakla muamelelerin çabuklaştırılması sağlanmış
tır. 

Teklifin 3 üncü maddesiyle (6085 sayılı Yasanın 
28 inci maddesinde ci değişiklik ile, sağlık yönünden 
çıkan değişik bir durumda vilayet trafik komisyonu 
kararı beklenmeksizin, trafik zabıtasınca da muaye
ne için sürücü hastaneye havale edilmektedir. 

tasarruf edilmiş ve 
ortadan kaldırılmışt 

Ek maddelerle; 
ilmühaberi, sabıkasizlık 
rılmakla ehliyet almak 
kolaylık sağlanırı 
lif grubumuzca oluhılu 

Sayın milletvekilleri 
Partisi olarak milletin 
sayı takdirle karşıür 
seçim beyannamesinde 
kaldıracağını taahhüt 
daha basit olan bu 
maya çalışmaktadır, 
lünü. almak istemeline 
taşıt vergisiyle va 
tuğunu bilmemekte 
kapı aralığından bi 
binde o ışığı büyük 

Saygılarımla are 
kışlar) 

BAŞKAN — 
buyurun. 
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ı̂üfus hüviyet cüzdanı, ikametgâh 
kaydı, heyet raporu kaldı-
isteyen vatandaşlara büyük 

Netice itibariyle getirilen tek-
karşılanmak'tadır. 

biz Milliyetçi Demokrasi 
yararına çıkacak olan her ya
ve destekleriz. İktidar partisi 
bu nevî bürokratik engelleri 

ve vatandaşa duyurduğundan 
kanun teklifleriyle vatandaşı avut-

Bu kanunla şoför esnafın gön-
rağmen, çıkarılmak istenen 

ı daha büyük sıkıntılara sok-
midir? Hükümet tabiri caizse 
ışık huzmesi göstermekte, aka-
bir karanlıkla boğmaktadır. 
ederim. (MDP sıralarından al-

Şahsı adına Sayın Rıfat Bayazıt; 

tahdaş 
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RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; 6085 sayılı Ka
nun 11.5.1953 tarihinde kabul edilmiş ve yürürlüğe 
girmiştir. Bu Kanunu tamamen ortadan kaldıran 
2918 sayılı 13.10.1983 tarihli Kanun Resmî Gazete
de neşredilmiş, henüz daha üzerinden 5-6 ay geçmiş-

• tir. 

Şimdi, kanun hükmündeki kararnamede bahsedi
len maddeler, 6085 sayılı Kanundaki bazı maddele
rin değiştirilmesi ve ek maddelerin eklenmesine dair
dir. Gerek Hükümet Teklifini ve gerekçesini ve ge
rekse Komisyon teklifini ve değiştirmelerini tama
men inceledim. Bu raporlarda ve Hükümetin kanun 
hükmündeki kararname gerekçesinde 2918 sayılı 
13.10.1983 tarihli Kanunun bu kanunla birlikte in
celenip birbirine tearuz teşkil eden maddelerinin 
varlığına tesadüf edemedim. 

Gerek Hükümet, kararnameyi hazırlarken ve ge
rekse Komisyon bu kararnameyi Komisyonda ince
lerken; tetkik etmiş olsaydı, bilhassa benim üzerin
de durduğum bir madde vardır, 26 ncı madde; 26 ncı 
madde ile, diğer konularda kırtasiyeciliği önlemişler
dir kendilerini tebrik ederim, bazı konular getirmiş
lerdir onlara bir diyeceğim yok, bilhassa getirilen 
hükümlü olmama şartı; 13.10.1983 tarihli, halen bir 
kısmı yürürlükte olup, bir kısmı da 1984 senesinin 
10 uncu, ayında yürürlüğe girecek kanun; halen bir 
kısmı yürürlüktedir bu kanunun. Onu da sırası ge
lince arz edeceğim. 

Burada, «Türk Ceza Kanununun 403, 404, 414, 
415, 416/1-2, 418, 435, 436, 491, 492, 493, 495, 496, 
497, 498, 499, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510 uncu 
maddelerinden mahkûm olanlar bir defa mahkûm 
olsa dahi bunlara belge verilmez» diye hüküm koy
muştur, halen neşredilmiş olan kanunda. Bu defa 
bunların bazı maddelerinde; burada da 448, 450 de
miş, 403, 414 var bunlarda da «tekerrürü halinde 
bunlara ehliyet verilmez» denilmiş, «belge verilmez» 
denilmiş. 

Muhterem arkadaşlar, şoför ehliyetini kullanan 
serbest meslek erbabının, memleketin en itimat edi
len ve en inanılan insanlarından olması lazımdır. He
pimizin karısı, çocukları bu arabalara binmektedir. 
Bize çok hadiseler gelmiştir, görmüşüzdür. Arabası
na bindirmiş, götürmüş başka yere kaçırmıştır; ara-
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basına bindirmiş çocuğu götürmüş ırzına geçmiştir; 
arabasına bindirmiş götürmüş çocuğa sarkıntılık yap
mıştır; birçok suçlar işlemiştir, eroin kullanmıştır, 
esrar kullanmıştır, esrar satmıştır, esrar nakletmiştir. 
Bunlara bir defa suç işledikleri zaman mahkûmiyet
leri halinde ehliyetname, yani belge vermememiz ge
rekir. 

Esas 2918 sayılı Kanun bunu bu şekilde derpiş 
etmiştir. Muhterem komisyon ve Hükümet bu ka
nunun o maddesini inceleyip de bu kararnameyi ge
tirmiş olsaydı, herhalde bu şekilde bir hüküm getir
mezdi. 

Bu maddelerden 448 (Arada 449 da var) 450 adam 
öldürmek; 403, 404 eroin kullanmak, esrar kullan
mak ve bunları imal etmek, ticaretini yapmak; 414, 
415, 416/1-2 ve 418 küçük yaştaki çocukların ırzına 
geçmek, bunları kaçırmak, baştan çıkarmak, iffetine 
tecavüz etmek; 435, 436 fuşha teşvik; 491, 492, 493 
hırsızlıkla ilgilidir; bir kısmı gece hırsızlığı bir kısmı 
toplu hırsızlıkla ilgilidir. 495, 496, 497, 498, 499 un
cu maddeler ise yağma, yol kesme, adam kaldırma 
suçları ile ilgilidir. 503, 504, 505, 506 ve 507 nci mad
deler dolandırıcılık ve iflasla ilgili maddelerdir. 508, 
509, 510 uncu maddeler de emniyeti suiistimalle il
gili maddelerdir. 

Halen bir kısmı yürürlükte bulunan kanunda 
bunların, bir defa suç işleyip de mahkûm olmaları 
halinde, ehliyetnameleri zaten iptal ediliyor; bunlara 
bir daha da ruhsat verilmeyecektir. 

Yine 416/3, 429, 430, 431, 432, 500, 512, 572/2 
nci maddelerde vazu kanun bunları biraz daha hafif 
görmüştür. Bu da yürürlüktedir; uygulamaya gir
miştir. Bunlara da, tekerrürü halinde, ikinci defa suç 
işlemesi halinde ehliyet verilemeyeceğini amirdir. • 

Yüksek Komisyondan çok rica ediyorum : Şu 
tasarıyı geri alsın, her iki kanunu birlikte incelesin 
ve üzerinde yapacağı çalışmaya bir gününü harca
sın da şu topluma yararlı bir kanun kazandıralım. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında başka söz 
almak isteyen?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 
6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Mad
de • Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Ta

sarısı 

MADDE 1. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun değişik 25 inci, maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 25. — Verildikleri tarihten itibaren trak
tör, amatör, profesyonel ve ağır vasıta ehliyetname
leri 5 yıl müddetle yurdun her yerinde muteberdir. 

Müddet sonunda ehliyetname sahibinin sağlık du
rumunda bir değişiklik olmadığı takdirde aynı müd
detle muteber olmak üzere ehliyetname göz raporu 
aranmaksızın vize edilir. 

Vize işlemleri, ehliyetname sahibinin bizzat ken
disi tarafından yaptırılır. Görevlilerce sağlık duru
munda bir değişiklik olduğunun anlaşılması halinde, 
bu değişiklikle ilgili olarak ehliyetname sahibi 28 inci 
maddede belirtilen esaslara uygun olarak muayene
ye tabi tutulur. 

Müddeti dolmuş ehliyetnamelerle taşıt veya las
tik tekerlekli traktör kullanmak veya kullandırmak 
yasaktır. 

Yabancı bir memleketten şoför ehliyetnamesi al
mış Türk tabiyetindeki şahısların bu ehliyetnameleri, 
memlekete dönüşlerinde ait olduğu sınıf ehliyetna
mesi ile, bu Kanunun 4 üncü maddesi ile 6085 sayılı 
Kanuna eklenen Ek 1 inci maddenin (a) fıkrasında 
belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle imtihan
sız olarak değiştirilir. 

Değiştirme işlemleri sırasında yabancı ehliyetna
menin tasdikli .tercümesinin ibrazı zorunludur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?, Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi yok. 
, Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Ka

nununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

«Madde 26. — Şoför veya sürücü ehliyetnamesi 
almak için; 

a) Bisiklet kullananların 11, amatör, traktör ehli
yetnamesi alacakların 18, profesyonel ve ağır vasıta 
ehliyeti alacakların 19 yaşında olmaları, azamî yüklü 

ağırlığı 14,5 tonu geçen kamyon veya istiab haddi 36 
yolcuyu geçen otobüs veya römorklu ağır taşıtları 
kullanabilmek için en az beş yıllık ağır vasıta ehliyetna
mesine sahip olmaları, 

b) Sürücü veya traktör ehliyetnamesi alacakla
rın okur yazar, şoför ehliyetnamesi alacakların ilkokul 
mezunu olmaları, 

c) Evvelce verilmiş bir ehliyetnamenin daimî ola
rak geri alınmamış olması, eğer geçici oilarak geri 
alınmış ise müddetinin dolmuş bulunması, 

d) Yapılacak nazarî ve amelî imtihanların ba
şarılması, 

e) Sağlık ve teknik muayenesinde şoför veya sü
rücülüğe mani bir hali bulunmadığının anlaşılması, 

f) Ehliyetname alacakların Türk Ceza Kanunu
nun 449 - 450 nci maddelerinde yazılı suçlardan mah
kûm edlilmem'iış olmaları ve 403, 404, 414, 44s8, 429, 
436, 491, 493, 495, 503, 508, 510 uncu maddelerinde 
yazılı suçlardan (bir veya birkaçı ile mükerrer olarak 
mahkûm edilmemiş olmaları şarttır. 

Askerî ehliyetnameyi haiz askerî şoförlerden 
muayene ve imtihan komisyonlarınca yapılacak im
tihanı müteakip kazananların askerî şoför ehliyetna
meleri yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde yazılı şartlar 
aranmaksızın vize edilir. Vize edilen bu ehliyetnameler 
trafik ehliyetnamesi vasfını hadz olup şahsın askerliği 
müddetince münhasıran askerî taşıtları için muteber 
sayılır. 

Bu vizeler harca tabi değildir.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
RIFAT BAYAZTT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, bir şey sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Efen

dim, sormak istediğim; 448 ilâ 450 arasında bir tire 
var herhalde. Bu bariz bir şekilde yazılmış. Yalnız 
diğer maddeler okunurken 403, 404, 414, (415'den ve 
416'dan bahsedilmedi) 418 denildi. Acaba bunların 
arasında tire mi var, virgül mü var? 

BAŞKAN — Bizdeki metinde virgül var efendim. s 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Arada 
tire olması lazım. Çünkü esas kanununda da vardır, 
2918 sayılı Kanunda da vardır. Onun için ben, Ko
misyonun bunu inceleyip vuzuha kavuşturmasını rica 
etmiştim. Diğer maddelerde de var nitekim bu. 

BAŞKAN — Komisyon bu hususta bir açıklama 
yapmak ister mi? 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSÎPER (Balıkesir) — Efendim şöyle: «403, 404, 
414 - 418, 429-436, 491 - 493...» 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — 495 - 499 
olacak; atlanmış... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSÎPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, orada baskı 
hatası var; 508 - 510 olarak tamamlanması lazım. 

BAŞKAN — Bunu nasıl düzelteceğiz? Düzeltilmiş 
şekilde bize verebilecek misiniz şimdi? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSÎPER (Balıkesir) — Düzeltilmiş şeklini gön
deriyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim düzeltilmiş şekliyle tekrar 
okutuyorum : 

Eğer bir yanlışlık varsa yine işaret buyurmanızı 
istirham ediyorum. 

«403, 404, 414 - 418, 429- 436, 491 - 493, 495 - 503, 
508 - 510 uncu maddelerinde...» • t 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, yalnız 495-503'ü atladılar. Çünkü orada fasıl 
değişir, 499'a kadar gider. 503 dolandırıcılık, 499 yağ
ma, adam kaldırma suçlarıdır. Bu maddelerin bir 
ahenk içinde olması lâzım. 503 - 507 arasında irtibat 
var, 495 - 499 arasında irtibat var. Böyle olursa ka
nuna daha uygun olur. 

BAŞKAN — O zaman siz bir değişiklik yapılması 
teklifinde bulunuyorsunuz? 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Ben bir 
önerge vermedim, Komisyonun anlayış göstermesini 
rica etmiştim. Dolandırıcılık 503 - 507 arasındadır, 
emniyeti suiistimal 508 - 510 arasındadır. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSÎPER (Balıkesir) — 495 - 503 olduğuna gö-
de, o maddeler de bunların arasındadır. 

BAŞKAN — Evet, kapsıyor. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Var da, 

cezaî kovuşturmayı gerektiren bir şey yok bu du
rumda. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇIPER (Balıkesir) — Eski Karayolları Kanu
nundaki, mevcut madde olduğu gibi bu kanun hük
münde kararnameye aktarılmış. Söylediğiniz madde
ler bunun içinde var.. 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş değişiklik 
önergeleri vardır, önergeleri, veriliş sıralarına göre 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 72 sıra sayılı Kanun tasarısı* 

nın 2 nci maddesi 26/(a) bendindeki «Bisiklet kulla
nanların 11» yerine «Bisiklet kullananların 14» ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Muhittin Yıldirır 
Edirne 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

Kemal özer 
İstanbul 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 72 sıra sayılı kanun tasarısının 

2 nci maddesi 26/(e) bendindeki «ve teknik» kelime
sinin çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

Aşkın Toktaş 
izmir 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26 nci 

maddesi (a) fıkrasında, 14.5 tonu geçen kamyon veya 
36 yolcuyu aşan otobüsleri kullanabilmek için 5 yıl
lık ağır vasıta ehliyeti olması istenmekte. Bu 5 yıl 
müddetin 3 yıl olarak değiştirilmesini arz ederim. 

/ Ali Topçuoğlü 
Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 6085 sayılı Yasanın bazı mad

delerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 2 nci maddesinde anılan 1,8 ve 19 yaş 
sınırlarının «asgarî» eki ile birleştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Tınaz Titiz 
İstanbul 

Alâeddin Kısakürek 
Kahramanmaraş 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Şaban Küçükoğlu 
Kastamonu 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 6085 sayılı Karoylları Trafik 

.Kanununun 26 ncı maddesi (f) fıkrasına bir madde 
eklenmesi hakkındaki Kanun Küvetinde Kararname
nin 2 nci maddesine ve 448 - 450 maddelerinde yazılı 
suçlardan mahkûm edilmemiş olmaları koşulunu Türk 
Ceza Kanununun «448 - 450 maddelerinde 'yazılı 
suçların işlenmesi ve Türk Ceza Kanununun 50, 51/2, 
461/son veya 462 maddeleri ile uygulanmamış olma
ları halinde mümkündür» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Şaban Küçükoğlu Mümtaz Güler 
Kastamonu Uşak 

Mustafa Uğur Ener M. Umur Akarca 
Kütahya Muğla 

Beşir Çelebioğlu 
Mardin 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sıralarına göre 
okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 72 sıra sayılı kanun tasarısının 

2 nci maddesi 26/a bendindeki «Bisiklet kullananların 
11» yerine «Bisiklet kulananlarln 14» olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ördü Milletvekili Hüseyin. Aıvni Sağesen ve ar
kadaşları 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLÂ 
SIN (Muş) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (istan

bul) — Katılmıyoruz. . 
BAŞKAN — önerge sahibi açıklamada bulun

mak ister mi?. 
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Evet efen

dim.; 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sağesen. 
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN .(Ordu) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 

Sayın üyeler, hepimiz biliyoruz, kendimizin veya 
yakınlarımızın çocukları var; muayyen bir yaşa ge
lince bu çocuklarda bisiklet sevdası başlar ve aile 
içinde de bir kavga başlar; «Amsuı bir kaza olur mu?» 
diye. 
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J Yerimde otururken «Olmaz bunlar» diye etrafım
dan sesler duydum. 11 yaşındaki çocuğun eline bisik
leti vereceğiz otobana çıkacak; o bisikleti vereceğiz 
Kızılay Meydanında dolaşacak, o bisikleti vereceğiz 
Eskişehir ve istanbul yoluna girecek. Efendim, şimdi 
kullanıyorlar, diye düşünebiliriz. Doğru, şimdi kul
lanıyorlar ama, mahalle arasında kullanıyorlar. O 
zaman işi yasallaştıracağız ve demin arz ettiğim gibi, 
trafiğin her tarafında rahatlıkla dolaşma imkânını 
sağlayacağız. Cebinde ehliyeti olan çocuğu da hiçbir 

I şekilde ana ve baba kontrol altına alamayacaktır. 

11 yaş oldukça küçük bir yaştır, 14 yaş aşağı yuka
rı buluğ çağıdır. Buluğ çağında daha akıllıca kul
lanılabilir • düşüncesiyle bunun 14 yaş olarak değişti
rilmesini teklif ettim. Bu kanun çıktıktan sonra yarın 
yakınlarımızın çocuklarının başına bazı şeyler geldiğin
de «Vah» dememizin, «Ah» dememizin artık yeri 
kalmaz. Takdir sizlerindir. 

Teşekkür ederim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU (BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİıPER '(Balıkesir) — Sayın Başkanım, ' bir 
açıklama yapmamıza müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇSİPER ^Balıkesir) — Efendim, 3 ay sonra 
yürürlüğe girecek olan 29118 sayılı Yasa ile bisiklet 
kullanacaklar için ehliyet h,iç aranmayacak. ı 

iBöyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

IRalbul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 6085 sayılı Yasanın bazı mad

delerinin değiştirilmesine ilişkin 'Kanun Hükmünde 
I Kararnamenin 2 nci maddesinde alınan 18 ve 19 yaş 
* sınırlarınım «asgari» ekiyle birleştirilmesini arz ve 

teklif ederim. 
istanbul Milletvekili Tınaz Titiz ve arkadaşları 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı

yor mu? • * 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

[ 'SIN ((Muş) — Katılıyoruz efendim, 

BASjKAN — Hükümet katılıyor mu?t 
İÇIŞLERI BAKANI ALI. TANRIYAR" (tstan-

I ıbul) — Katılıyoruz. 
©AŞ/KAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş-
J tir, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
Görüşülmekte olan 72 sıra sayılı Kanun tasansı-

nın 2 nci maddesi 26/(e) bendindeki «ve teknik» ke
limesinin çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ördü Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve arka

daşları] 
'BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı

lıyor mu? i 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLÂ 

SİN ı(lMuş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRI YAR (İstan

bul) — Katılıyoruz efendim. 
'BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum': 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş- I 
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 6085 sayılı Karayolları Tra
fik Kanununun 26 ncı maddesi (f) fıkrasına bir 
madde eklenmesi hakkındaki Kanun Kuvvetinde Ka- I 
rarnamenin 2 nci maddesine ve 448-450 maddele
rinde yazılı suçlardan mahkûm, edilmemiş olmaları 
koşulunu Türk Ceza Kanununun «448-450 maddele- I 
rinde yazılı suçların işlenmesi ve Türk Ceza Kamı- I 
nunun 50, 51/2, 461/'son veya 462. maddeleri ile uy
gulanmamış olmaları halinde mümkündür» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. -^- j 

Kastamonu Milletvekili Şaban Küçü'koğlu ve 
arkadaşları I 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katili- I 
yA* mu? I 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SİN (Muş) — Katılıyoruz efendim. I 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? I 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstan- J 

bul) — Katılıyoruz efendim. I 
(BAŞKAN — Bu önerge Başkanlığımıza pek açık I 

gelmedi, I 
RIFAT BAYAZIT '(Kahramanmaraş) — Sayın I 

Başkan, müsaade buyurursanız (bir konuyu açıklaya- I 
bilir miyim? " I 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, şu meseleyi bir I 
halledelim. I 

Şİmdi bizim buradaki tereddüdümüz; bunu I 
maddenin neresine monte edeceğiz, nasıl değiştirece- I 
ğiz; bunu tespit edemedik Başkanlık olarak. Yani I 
açıklığa kavuşturamadığımızın sebebi bu. | 

ŞABAN KÜOÜKOĞLU (Kastamonu) — Açık
layayım efendim. 

BAŞKAN — Söz vereceğim şimdi size. 
Komisyon önengeye katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLÂ 

SİN (IMuş) — Katılıyoruz efendim, 
IBAŞKAN — Hükümet? 
İÇİŞLERİ HAKANI ALİ TANRIYAR (istan

bul) — Katılıyoruz. v 

RIFAT BAYAZIT ^Kahramanmaraş) — Müsaa
de ederseniz bir hususu arz edeyim efendim. 

-: BAŞKAN — Sayın Bayazıt, size söz vermek için 
bir yer bulamıyorum. 

RIFAT BAYAZIT l(Kahramanmaraş) — Açık
lama bakımından söz istedim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, biz tereddüdümüzü Ko
misyona bildirdik; ama Komisyon katıldığını beyan 
etti. Artık bizim için yapacak bir şey kalmıyor. Oy
layacağız efendim. 

RIFAT BAYAZIT ^Kahramanmaraş) — Çünkü 
bir hatanın 'içine düşmüş oluyoruz. O bakımdan r arz 
edecektim; usul yönünden... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RIFAT IBAJYAZIT (Kahramanmaraş) — Efen

dim, bu önergeyi arkadaşlar 2918 sayılı Kanunun 41 
inci maddesinin (e) bendinin 2 nci fıkrasından almış
lar. Orada zaten bunlar alınmıştır; fakat burada va
him olan hal vardır. 1 inci fıkrada bu 450, 451 /2, 
461 ve 462 ile beraber işlenmesi halinde, bunlara, 
ehliyetname; yani ruhsatname verilmez. Maddeyi 
ters getirdiler, o bakımdan arz ediyorum. Bunlara eh
liyetname verilmemesi lazım. Diğer kısmida 2 sene
de olabilir. 

O bakımdan arzu ettim. İBurada bir hataya dü
şüyorlar., 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ŞABAN KÜOÜKOĞLU (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, müsaade eder misiniz? 

»BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve Hükümet 
Önergeye katılmıştır. O zaman önerge sahibinin artık 
açıklamasına gerek yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Bu önergeyi Komisyona redakte için veriyorum. 
Redakte edildikten sonra heyete tekrar okutacağım 
efendim. 

Yeni gelen bir önerge daha var, okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 72 sıra ısayılı Karayolları Tra

fik Kanununun değiştirilmesi hakkımdaki tasarının 26 
nci maddesi (f) bendindeki «mükerrer olarak» tabi
rinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Rıfat Bayazıt Vecihi Akın 
Kahramanmaraş Konya 

Ülkü Söylemezoğlu Kadri Altay 
Kahramanmaraş Antalya 

Mehimet Abdurrezak Ceylan M. Arif. Atalay 
Mardin Adıyaman 

BAŞKAN — okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLÂ 
SINlCMuş)— Hayır efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyor, 
Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ! BAKANI ALÎ TANÎRIYAR Cîstan-

bul) — Katılmıyoruz, 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
lötaerıge sahihi açıklamada bulunmak ister mi? 
Buyurun Sayın Bayazıt 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, çok değerli milletvekilleri; biraz önceki 
önerime Komisyon iltifatta bulunmadı,* aslında daha 
güzel bir şekilde düzeltebilirlerdi, 

Yalnız, kendilerinin teklif etmiş olduğu. madde
de; 448, 449, 450 mel maddelerin ve sayılan diğer 
maddelerin; yani ırza (geçmenin, kadın kaçırmanın, 
çocuk kaçırmanın, esrar kullanmanın iki defa işlen
mesi halinde, tekerrürü halinde; yani bu suçlardan 
bir tanesini işleyecek, hapse girecek, çıkacak ve bu 
suçu tekrar 'işleyecek, o zaman buna ehliyetname ve
rilmeyecek.. Halbuki, elimizdeki mevcut Trafik Ka
nununun 60 inci maddesine göre, uyuşturucu mad
de kullananların ehliyetnamesi ilelebet iptal edilir, 
ona Ibir daha ehliyetname verilmez. Burada yine bir 
çelişkiye daha düşüyorlar. 

Elimizde bulunan şu kanun hükmünde kararna
meyle getirilmedi; 2918 sayılı Trafik Kanununda da 
bu hükümler mevcuttur, Şimdi, «Tekerrürü hallinde 
ehliyetname verilmez» dersek; «Bir defa işlediği tak
dirde verilir» dersek, 160 inci maddeyle tamamen ta
ban tabana zıt olabilir. Bir defa eroin, bir defa esrar 
kullanan bir kişinin ehliyetnamesi 60 inci maddeye 
göre tamamen iptal edilmiştir, alınmıştır; fakat bu 
maddeye göre sen buna tekrar ehliyetname verecek
sin... Ben bunu hukuk anlayışıma bir türlü şığdıra-
madım. Takdir kıymetli arkadaşlarımındır. 

Saygılar sunarım. 'I(MİDÎP' ve HP şıralarından al
kışlar)., 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
• 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiş-
tir. 

2 nci maddenin (f) bendini, redakte edilmiş şek
liyle okutuyorum: 

*f) Ehliyetname alacakların Türk Ceza Kanu
nunun 448 - 450 nci maddelerinde yazılı suçlardan 
mahkûm edilmemiş olmaları '(Türk Ceza Kanunu
nun 50, 51/2,. 461 /son veya 462 nci maddelerinden 
biri ile birlikte uygulandığı takdirde engel teşkil et
mez) ve 403, 404, 414 - 418, 429 - 436, 491 - 493, 
495 - 503, 508 - 510 uncu maddelerinde yazılı suçlar
dan bir veya birkaçı ile mükerrer olarak mahkûm 
edifmemiş olmaları şarttır. 

Askerî ehliyetnameyi haiz şoförlerden muayene 
ve imtihan komisyonlarınca yapılacak İmtihanı mü
teakip kazananların askerî şoför ehliyetnameleri yu
karıdaki (a) ve l(b) bentlerinde yazılı şartlar aranmak
sızın vize edilir. Vize edilen bu ehliyetnameler trafik 
ehliyetnamesi vasfını haiz olup şahsın askerliği müd-
detince münhasıran askerî taşıtları için muteber* sa
yılır, 

Bu vizeler harca tabi değildir.» 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi, kabul edilen öner

geler doğrultusunda oylarınıza sunuyorum- Kabul 
edenler.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 6085 sayılı Kanununun 28 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. * 

«Madde 28. — Sağlık durumlarında sonradan 
şoför veya sürücülüğe engel bir bedenî değişikliğin 
trafik zabi'tasınca görülmesi veya tespiti halinde, 25 
İnci maddedeki vize süresi dikkate alınmaksızın eh-
liyetname sahibinin sağlık kuruluşlarında muayenesi 
istenebilir. Bu muayeneler, Karayolları Trafik Tüzü-
ğündeki sağlık muayenesinde nazara alınacak esasla
ra dair (3) Sayılı Cetvelde belirtilen esaslara göre ya
pılır. Sağlık şartlarım kaybettiği Sağlık Kurulu Ra
poru ile belgelendirilenlerin ışoför ehliyetnameleri 
ilgili trafik kuruluşunca geri alınır. Bunlardan, kay
bettiği sağlık şartlarını yeniden kazandıklarını Sağlık' 
-Kurulu Raporu ile belgelendirenlere şoför ehliyet
nameleri geri verilir.;* 

BAŞKAN — Madde üzerinde «öz aknak İste
yen?.., 
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ı 'Buyurun Sayın 'Üner. 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; görüşmekte olduğumuz 72 sıra sayılı 
Trafik Kanununun 3 üncü maddesi bence biraz sa
kıncalıdır. «Sağlık durumlarında sonradan şoför ve
ya sürücülüğe engel bir bedenî değişikliği trafik za-
bıfasınca görülmesi veya tespiti halinde» deniliyor. 
Trafik zabıtası bunu nasıl tespit edecektir? Vatan
daşın kasma, gözüne mi bakacaktır? Ölçü nedir, kıs
tas nedir? Bunu ben merak ediyorum-

Ayrıca, bedenî değişiklik olan kişide" ruhî deği
şiklik olamaz mı acaba? Bu konu üzerinde de durul
ması gerekmez mi? 

Burada Sayın Hükümetin veya Komisyonun açık
lık getirmesini 'istiyorum. 

Hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi 
yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 6085 sayılı Kanuna aşağıdaki 

maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 1. — a) Şoför ehliyetnamesi ala

caklar, esasları İçişleri Bakanlığı, tarafından belirlen
miş bulunan «Müracaat Ftormu»nu yetkili memurun 
önünde bizzat el yazısıyla doldurmak suretiyle imza
larlar. 

Müracaat Formunun doldurulması sırasında, şo
för adayları nüfus cüzdanının aslı ile tahsil belgesi 
veya Kamu Kuruluşlarında çalışanlar için bu kuru
luşlar tarafından yerilmiş tahsil durumunu belirle
yen tasdikli belgeyi yetkili memura göstermek zo
rundadırlar. 

Müracaat Formundaki bilgiler, aksi ispat olun
caya kadar doğru sayılır. 

b) İmtihan işlemleri yürütülen şoför adayları
nın, bu Kanunun 26 ncı maddesinin (f) bendine gö
re suç işleyip işlemedikleri ilgili trafik (Kuruluşunca 
C. Savcılığından araştırılır. 

BAŞKAN — Ek Madde 1 üzerimde söz isteyen?. 
Yok, 

Bu madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi 
var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte odan 72 sıra sayılı Kanun tasarı

sının 4 üncü maddedeki (a) bendinin birinci fıkrası
nın tasarıdan çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hüseyin Avni Sağesen Ömer Necati Cengiz 
Ordu İstanbul 

Kemal özer ' Veysel Varol 
İstanbul Erzincan 

Halis 'Soylu 
Kars 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı
lıyor mu? 

îtÇÜŞIjERt KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SİN" (Muş) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRTYAfR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi açıklamada bulun

mak ister mi?. 
Buyurun efendim. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞFJSEN (Ordu) — Teşek

kür ederim Sayın'Başkan. 

Efendim, bir kanun tasarısıyla bazı kolaylıklar 
getirmişiz ehliyetnaımenin alınmasında; fakat peşin
den de bir güçlüğü beraberinde kanuna akuple edi-
vermişiz. 
ı Şimdi, İçişleri Bakanlığı tarafından bir müracaat 

formu hazırlanacak, bu müracaat formunu vatanda-
daş alıp emniyete gidecek, dikilecek memurun kar
şısında, orada başlayacak yazmaya; adım şu, soyadım 
bu filan gibi neler isteniyorsa; ondan sonra onun ya
nında imzalayacak... 

Günde kaç kişi müracaat ediyor ehliyet için bi
lmiyorum ama, sadece evrağı teslim etmek için kuy
ruklar kapılara kadar taşmaktadır hali hazırda. Şim
di aynı kişiler yine oraya gidecekler, bir de form 
dolduracaklar... 

Bırakın vatandaş eski şekliyle dışarıda tamamla
sın da orada saatlerce kuyrukta beklemesin. Uzun 
uzun kuyruklar ve orada bir yığın da hadise olacak
tır; yasal, gayri yasal filan, neler olabileceğeğini bu
rada zikretmek istemiyorum. . 

O nedenle madem vatandaşın beyanını esas ka
bul ediyoruz; o beyan memuru önünde olmuş ne 
yazar, dışarıda olmuş ne yazar? Bunu anlamak güç-
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tür. Vatandaşa, bir nevî ezadır, cezadır. Onun için 
bu bendin veya bu fıkranın kaldırılmasını teklif edi
yorum. , 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiş
tir. 

Ek 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler..."Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2'yi okutuyorum: 
EK MADDE 2. — Şoför ehliyetnamesi almak is

teyenler, sağlık yönünden, sadece göz muayenesine 
tabi tutulurlar. 

Göz muayerileri ilgili trafik kuruluşunda müra
caat formunun doldurulduğu yer ve mahalde, Ka
rayolları Trafik Tüzüğünün sağlık şartlarına ilişkin 
(3) sayılı Cetvelin göz muayenesi ile ilgili esasları 
dikkate alınarak mahallin Mülkî amiri tarafından 
görevlendirilmiş bulunan tek tabip tarafından ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir. 
Ek 1 ve ek 2 nci maddenin bağlı bulunduğu çerçe

ve 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler.,. 4 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

iGeçiçi maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE — 2.2.1984 tarihli ve 2977 

sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlen
mesi ile İlgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna 
verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yet
kisi, 11.5.1953 tarihli ve 6085 sayılı Karayolları Tra
fik Kanunu için bu kanunla verilen süre bitenine ka
dar geçerlidir. 

BAŞKAN •— Maldde üzerinde söz almak isteye-
yen?.. Yok. 

Madde (hakkında verilmiş değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza ısunuyorarn: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir w 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
(BAŞKAN — Madlde üzerinde «öz almak isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul editaiştir.. 

— 330 

i6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini (Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste

yen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde Kabul-edilmiştir. 
Tasarının tümünü kesin olarak oylamadan evvel, 

oyunun rengini belirtmek üzere söz almak isteyen sa
yın milletvekili var mı? 

ÜMİT HALÛK BAYİÜLKEN (Antalya) — Sa
yın Başkan, söz almak değil; fakat bir sual (sormam 
mümkün müdür? 

BAŞKAN — Buyurun efendim., 
ÜMİT HALÛK (BAYİÜLKEN (Antalya) — Efen

dim, şunu sormak istiyorum: 
Bu «Mükerrer» tabirinin çıkarılmasıyla ilgili ve

rilen önerge, kabul edilmedi. Cumhuriyet tarihinde 
trafikle ilgili olarak burada geçen suçların; aldam öl
dürmek, ırza geçmek vesaire, bu gibi suçların mü
kerrer olarak işlenmesine dair bir hüküm ilk defa mı 
geçmektedir, yoksa, Sayın 'İçişleri Bakanı lütfederler 
mi, bundan evvel de bu şekilde yüz kızartıcı ve va
him suçların mükerrer olarak, işlenmesine dair Cum
huriyet mevzuatında hüküm var mıdır? Bunu rica 
edeceğim Sayın Bakandan. 

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstan
bul) — Efendim, 6085 sayılı Kanunda vardır; ayrıca 
2918 sayılı Kanunda da vardır efendim, 

BAŞKAN — ISayın Hükümet soruya cevap ver
miş bulunuyor efendim. 

Şimdi, oyunun rengini belirtmek üzere söz almak 
isteyen sayın milletvekili var mı ©fendim? Yok. 

Kesin oylamanın açık oyla yapılmasını isteyen 
bir önerge vardır. İlkönce önerge sahiplerini tespit— 
ediyoruz efendim. 

Rıfat Bayazıt?.. Buradalar. 
Ülkü Söylemezoğlu?.. Buradalar. 
Mehmet Abdurrezak Ceylan?.. Buradalar. 
Mehmet Yaşar?.. Buradalar. 
Vecühi Akın?.. Buradalar, 
Kadri Altay?.. Buradalar., 
Arif Atalay?.. Buradalar, 
Turgut Sera Tirali?,. Buradalar. 
Mustafa İzci?.. Buradalar, 
Ertuğrul Gökgün?,. Buradalar. 
Faik Tarımcıoğlu?.. Buradalar. 
Süleyman Çelebi?.. Buradalar,: 
Fevzi Erdinç?.. Buradalar, 
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Yılmaz Erdem?.. Buradalar. 
Necla Tekinel?.. Buradalar, 
Feyzuüah Yıldırır?.. Buradalar. 
'BAŞKAN — Oylamanın şeklini tayin etmemiz 

gerekiyor. 
Oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında gezdi

rilmesi ve sayın mÜleDvekillerinin bu kupalara oyları
nı atmaları suretiyle imi, yoksa ad okunmak suretiyle 
mi yapılmasını oylarınıza sunacağım: 

Oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılmak sure
tiyle oy kullanılmasını kabul edenler,,. Kalbul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Oylamayı ad okumak suretiyle yapacağız efen
dim. 

Oylamaya açık oy isteyen sayın milletvekillerin
den başlıyoruz: 

Kpykr toplandı), 

IV. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORU VE CEVABI I 

I. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum İlinde yapımları bitmesine rağmen işletmeye 
açılmayan fabrikalara ilişkin Başbakan'dan sorusu ve 
Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'ın yazılı cevabı {7i84) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. I 
Hilmi Nalbantoğlu I 

Erzurum 'Milletvekili 

Soru 1. — Erzurum'da 1977 yılından beri yapılıp 
bitirilen aşağıdaki fabrika ve tesisler ne zaman işlet
meye açılacaktır? 

a) İspir Ayakkabı Fabrikası, 
b) Dumlu Yapağı Fabrikası, 
c) Hacıömer Hah Dokuma Fabrikası, 
d) Pasinler Sigara Fabrikası. 
Soru 2. — Bu fabrikalar işletmeye açılmayacaksa 

holdinglere satışı mı düşünülmektedir? 
Soru 3. — Satışları düşünülüyorsa bunlar ne za

man satışa çıkarılacaktır? 
Soru 4. — Doğu illerinde kamu sektörünce yapı

lacak fabrik düşünülüyor mu? Hangi illerde ve hangi 
konularda? 

BAŞKAN — Başka oyunu kullanmayan sayın 
milletvekili var ımı efendim? Yok. 

Oylama işlemi 'bitmiştir. 
'(Oyların ayrımı yapıldı). 

, BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; oylamaya 212 
sayın üye katılmış, 124 Ikalbul, 88 ret oyu kullanıl
mıştır. (Alkışlar) 

Bu durum muvacehesinde tasarı kanunlaşmıştır; 
hayırlı olsun efendim. 

Gündem'knizde görüşülecek başka konu kalıma-
mıştır. Sözlü soruları ve 12.6.1984 tarihli Gelen Kâ
ğıtlarda yayımlanan ve Ibasılıp dağıtılmış bulunan 74 
sıra sayılı kanun teklifini sırasıyla görüşmek için 
14.6.1984 Perşembe ngünü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

CEVAPLAR (Devam) 

12 . 6 . 1984 . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9.5.1984 tarih ye 03841 sayılı yazınız., 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve kendileri adına 
tarafımdan cevaplandırılması tensip olunan, ilgide ka
yıtlı yazınızla gönderilen yazılı soru önergesinin ce
vabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize ve gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
İsmail özdağlar 
Devlet Bakanı 

Soru 1, 2 ve 3'ün cevabı : 
a) ERZURUM - İspir Ayakkabı Üretim Tesisi : 
Yatırımına 1976 yılında başlanmış, sosyal tesisle

rin. % 90 tamamlanmış olup daha sonra dış kredi bu
lunamadığından proje ertelenmesi gerekli olmuştur. 
1983 yılı sonu itibariyle yapılan toplam harcama 127,5 
Milyon TL.'dır. Esas fabrika binası ve ek binaların 
büyük bir bölümü yapılmıştır. Bu yatırım 3 yıl kadar 
önce tasfiye edilmiştir. Esasen Erzurum'un dışında di
ğer bazı illerimizde de 1975-76'lardan kalmış bu te
sislere" benzer tamamlanamamış yatırımlar mevcuttur. 
Bitirilememiş olan bu yatırımlara ait bina ve arsala
rın satışları zor olmakla birlikte düşünülebilir. Ne za
man satışa çıkarılacağı konusu kesinlik kazanmamıştır. 

b) Erzurum Dumlu Yapağı Fabrikası : . 
1977 yılında yatırım programına alınan bu tesis 

projesi straygarn teknolojisinde üretim yapacak şe
kilde hazırlanmıştır. 1980 yılına kadar anafabrika ve 
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ısı santralı binalarının betonarme ve çelik karkas in
şaatları bitirilerek 51,3 Milyon TL. harcanmıştır. 

1981 yılında strâygarn sanayiinde atıl kapasite ge
rekçesi ile DPT projeyi değiştirerek Yapağı Yıkama 
Ünitesine dönüştürmüştür. 

Daha sonraki yıllarda anafabrika binası ve ısı 
santralı inşaatları bitirilmiş, 2 adet buhar kazanı ve 
enerji trafosu alınmıştır. Bugüne kadar söz konusu 
yatırım için yapılan toplam harcama 230 Milyon TL. 
dır. 

Üretim Fonksiyonu değişen tesis için T. Yapağı 
ve Tiftik A.Ş. yarı kamgam yün ipliği (1 300 T/Y) 
ve battaniye (150 000 Adet/Yıl) üretecek şekilde bir 
proje tadilatı düşünmektedir. Bu konuda hazırlanan 
fizibilite etüdüne göre 1,5 Milyon $ dış paraya ilave 
olarak 100 Milyon TL. iç para olmak üzere yaklaşık 
600 Milyon TL. gerekmektedir. 

'Projede yukarıda belirtilen değişiklik için DPT'na 
1985 yılı yatırım programı için bu teklif sunulacaktır. 

c) Erzurum, Hacı Ömerli Halıcılık Atölyesi : 
Yatırıma ait bina ve elektrik tesisatı tamamlanmış 

olup yapılan harcama 4 Milyon TL. dır. Yetkililer
den alınan bilgilere göre bu tesis bölgede yapılmakta 
olan söylemez barajının su seviyesi içinde kalacaktır. 
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d) Erzurum - Pasinler Sigara Fabrikası : 
1976 yılında yatırım programına dahil edilen proje 

için hugüne kadar yapılan harcama 1,1 Milyar TL'dır. 
Fabrikanın proje maliyeti 5 Milyar TL. dış para ol
mak üzere toplam 13 Milyar TL.'dır. 

Sözü edilen Fabrikanın proje maliyetinin büyük
lüğü yanında aynı konuda 5 Sigara Fabrikası yatırı
mı dalha devam etmektedir. Bunlar arasında yeralan 
Tokat Sigara Fabrikasına ağırlık verilmiş olup diğer
leri yavaşlatılmıştır. 1984 yatırım programında Pasin
ler Sigara Fabrikasını dış tesislerden koruma inşaatı 
için 300 Milyon TL. ödenek konulmuştur. 

Henüz büyük bir kısmı tamamlanamamış olan si
gara fabrikasının satışı konusunda herhangi bir hazır
lık ve teklif olmamıştır. Tekel kanununda gerekli de
ğişiklikler yapıldıktan sonra sigara fabrikasının hol-
dinklere satışı mümkün olabilir. 

Soru 4'ün cevabı : 
12 Aralık 1983 tarih ve 18249 sayılı mükerrer 

Resmî Gazetede 1984 yılı yatırım projelerine bakıl
dığında Doğu illerinde kamu sektörünce yapılmakta 
olan Fabrikalar görülebilir. Ayrıca 1985 yılında bu 
konuda yapılacak yatırımlar içinde bulunduğumuz yı
lın sonbahar aylarında yine Resmî Gazetede yayınla-
lanacaktır. 

ıfc I I 
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085 Sayın Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Madde 
ödenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkmda Kanun Tasansuıa verilen 

oyların sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ahmet Şevket Gedik 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğkr 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
tsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
212 
124 
88 

187 
1 

(Kabul Edenler) 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Fuat öztekun 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
ilhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal tğrek 
Fahir Sabuniş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 

ELAZIĞ 
Nevzat Yağcı 

ESKİŞEHİR 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Fatma Mihrtbaa Erden 
Musıtaia Kemal Toğay 
Ibraıhüm Fevzi Yamam 

İÇEL 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bdhiç Sadi Abbasoğlu 
Hayınettün Elmas 
Halâ Orhan Ergüder 
Ömer Ferruh îlfter 
Doğan Kasaroğlu 
Alıtan Kavak 
ibrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 

İZMİR 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçueğlu 

KARS 
Sabri Araş 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Şaban Küçük oğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Altınok Esen 
Kemal Or 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emdroğlu 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranh 
Münür Ffuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Necat Bidem 
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MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
îdris Gürpınar 

MUŞ 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
İbrahkn Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Ansan Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Sunini Baykal 
Ali Bbzer 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 

AYDIN 
Ertuğru! Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 

Arif Şevket Bilgin 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 

Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 

'Mümtaz özkök 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
A. Sabahattin Özbek 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetlin 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlı oğlu 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Durrauş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Feridun Şakir öğunç 
Tülay örtey 
Kemal özer 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfikı Afasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim KoçaÜcer 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kunt 

(Reddedenler) 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Ömer Kuşhan 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Vecih i Akın 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdıilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MANİSA 
Mustafa İzci 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

URFA 
Osman Doğan 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu. 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy ( 
Engin Cansızoğlu 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mustafa Kemal PaJaoğlu 

TEKtRDAĞ 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdeımir 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
AH Rıdvan Yıldırım 

URFA 
Vecihi Ataklı 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç. 

ZONGULDAK; 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
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ADANA 
Ledin Barlas (İz.) 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Duru kan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADİYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 

Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 

Kâzım t pek 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Alpaslan Pehlivanlı 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 

Nevzat Bıyıklı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Nü&het Goral 
Mehmet Özalp 
Osman Esgin Tipi (İz.) 

BALIKESİR 
Fenni tslimyeli 

(Oya 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİTLİS 
Raf et İbrahimoğlu (İz.) 

BURSA 
Ahmet K. Aflpttemoçin (B.) 
M. Kemal Gökçora 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tomfcuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIC 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşeü 
Zeki Yavuztürk (B.) 

ERZİNCAN 
Yıldırım Ak'bulut (Bşk. V.) 
Veysel Varol . 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş (B.) 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgın Önal 

HATAY 
Abdıırrahman Demirtaş 
İhsan Gürbüz 

İSPARTA 
Metin Ataman 

İÇEL 

İbrahim Aydoğan 
Hikmet Biçentürk 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip Özdene 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Mucip Ataklı 
İmren Aykut 
Sabit Batumİu 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler (B.) 
İsmail Safa Giray (B.) 
Hüseyin Avni Güler 
Mehmet Kafkasltgil 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgu!t Özal (Barbakan) 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 

Vural Arıkaıı (B.) 
İsmet Kaya Erdem (B.) 
Burhan Cahit Gündüz 
Yılmaz öften 
Özdemir Pehlivanoğlu 
fşılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ (iz.) 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 
Halis Soylu 

KASTAMONU 

Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 

Şükrü Babacan (İz.) 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay (B.) 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Cevdet Karakurt 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 
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Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Orhan Otağ 

KONYA 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Nihat Harmancı 
Sabri frmak 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 
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I MANİSA 
Abdullah Çakırefe 

i ismail Özdağlar (B.) 

I MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmı Önder 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz (B.) 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

(Açık 

BİNGÖL 
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SAMSUN 
Jlyas Aktaş 
Mehmet Aydın (B.) 
Beratı Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hi'tmi Biçer 
Halit'Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Mehmet M. Taşçıoğlu 
(B.) 
Şevki Taştan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

Üyelik) 

(1) 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

URFA 
Mustafa Demir 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

78 İNCİ BİRLEŞİM 

13 .6 .1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Genel görüşme önergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM " ^ 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Mersin İlinde çevre kirlrtiğine neden olan tesislere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

2. İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

3. Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin bazı sorunlanna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

4. — Urfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Atatürk 
Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) 

5. — Manisa Milletvekili İsmet TurhangiPin, 
vergi iadesi ve hayalî ihracat iddialarına ilişkin Baş^ 
bakandan sözlü soru önergesi (6/99) 

6. — • İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, pro
tokol mevzuatına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/100) 

7. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 
protokol mevzuatına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/101) 

8. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, ta
rım ürünleri taban fiyat politikasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 2.1.1961 Tarihli ve 195 sayılı Basın - İlan 
Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu 
Maddeleriyle Geçici 3 üncü Maddesinin Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve İçişle
ri Komisyonu Raporu (1/446) (S. Sayısı : 71) (Da
ğıtma tarihi : 11.6.1984) 

2. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Karar
name ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/470) (S. Sa-: 
yısı : 72) (Dağıtma tarihi : 11.6.1984) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 71 

2 . 1 . 1 9 6 1 Tarihli ye 195 Sayılı Basın - İlan Kurumu Teşkiline 
Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu Maddeleriyle Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ye 

İçişleri Komisyonu Raporu (1/446) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 19.2.1979 
Başkanlığı . , 

— Sayı : 101-1 [16/01436 . 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«2.1.1961 Tarihli ve 195 Sayılı Basın - İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu Maddele
riyle Geçici 3 ttnctt Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname» bu günkü Resmt 
Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 64 ttnctt maddesinin üçüncü fücrası uyarınca ilişik olarak gönderilmiş
tir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent ECEVİT 

Başbakan 

195 SAYILI BAİSIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR YAŞA İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNERGE-
İSİNİN GEREKÇESİ 

195 sayaıh Basın İlan Kurumu Teşkiline dair yasa, 1961 yıllımın «özel» koşullarında dü^raütoıiş bir ya
saldır. 

Doğal olarak, 27 Mayııs'ınbiçimlfendirdiği. koşullara Ve anlayışa diayanaralk kurulan Basın Han Kurumu, 
27 Mayıs öncesi huktüimetlerin, Man dağutımındaiki, halkça olmayan, uygulama ve anlayışına tepki nftteliğini ta-
şımafctaıdttv 

Halkça olmayan bir İlan dağıtım biçimine son vermdk ve huMtaıetîIerMi, bu yolla, basın üzerinde kurduk
ları ıbaslkııyı elfklsMeştirnıek için kurudan, Basın İlan Kurumunun Genel Kuruluna, Hükümet ve meslek tem
silcilerinin dışında, tarafsız veya özerk olarak bilinen kuruluşların temsilcilerinin de katılması öngörülmüştür. 
Böylece, basında ilan «adaleti» sağlanması amaçlanmıştır. 

1961 yılından bu yana Türk basını büyük bir hızla gelişmiş; yeni yeni kurumlara kavuşmuş ve'yeni eko
nomik koşullara göre biçimlenmeye başlamıştır. 

Bu durumda, Basın İlan Kurumu Genel Kurulundaki bazı temsilcilikler, kaçınılmaz olarak, kuruluş sı
rasındaki işlevlerini, büyük ölçüde ya da tamamen, yitirmişlerdir. Bu gerçeğin yanı sıra, artık böyle bir ku
rumda mutlaka'temsil edilmeli gereken yeni kurumlar ortaya çıkmıştır. 

Böylece, Kurumun Genel Kurulunda artık temsilinde yarar sağlamayan kuruluşlarla, temsili gerektiği hal
de kurulda bulunmayan kuruluşlar çelişkisine bir son vermek Kurumun yaşamı yönünden kaçınılmaz, ol
muştur. 

Ayrıca, Genel Kurulda temsil edilen, yeni duruma göre gene temsil edilmesi gereken kuruluşların temsil 
güçleri arasında değişiklikler ve çeşitlilikler doğmuştur. 
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Hükümet kesimini teşkil eden bakanlık temsilciliklerinde bile, değişiklik zorunlu olmuştur. Kurumun Ge
nel Kurulundaki bu çelişkileri de, kaçınılmaz olarak kaldırmak gerekmiştir. 

önerilen madde ve fıkralarda görüleceği gibi, Kurumun yönetimine katılan gazete ve dergi sahipleri, ya
sadaki gibi İstanbul, Ankara, izmir olarak değil de, sahip oldukları gazete ve dergilerin ekonomik büyük
lüğüne göre sınıflandırılmış ve temsil oranları bu sınıflandırılmaya uyularak düzenlenmiştir. 

Aynı şekilde, yasada varolup da, sendikal yapı değişikliği nedeniyle temsil edilemeyen çalışanların duru
mu düzeltilmiş ve basında çalışanların çoğunluğunu çatısı altında toplayan sendikanın temsilciliği öngörülmüş
tür. Böylece, Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda basın çalışanlarının katkısı sağlanmıştır. 

Bu arada, gazete ve dergi sahipleri, gazete ve dergilerde çalışanlar ve hükümet temsilcileri yanısıra; öne
rinin 5 inci maddesinin (c) bendini oluşturan meslek kuruluşları, basın - yayın ve ilanla ilgili olarak geli
şen ve basın yaşamına katkılar getiren yeni kuruluşların temsilcilerinin de Genel Kurula alınması şeklinde be
nimsenmiştir. 

Değişiklik önerisinde, Kurum için gerekliliğini koruyan bir çok kuruluşun, temsili sürdürülmüştün Baş
langıçta Kuruma yaptıkları büyük katkıların saygıyla anıldığı bazı kuruluşlar da, bu değişiklikteki yerlerini, 
yeni katkılar getirecek kuruluşların temsilcilerine bırakmışlardır. 

önerilen bu değişikliklerle Basın İlan Kurumu, kavuşacağı bu yeni yapısıyla, Türk Basın yaşamına daha 
da yararlı olacak ve. sadece gazetelere ilan dağıtan bir kuruluş olmaktan çıkıp, yasada belirtilen öteki önemli 
görevlerini ve amaçlarını da başarıyla yerine getirecektir. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/446 5.6.1984 
Karar No. : 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2.1,1961 Tarihli ve 195 sayılı Basın - İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu maddeleri 
ile Geçici 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve gerekçesi ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin de katılmasıyla komisyonumuzun 31.5.1984 günlü 16 ncı Birleşiminde incelenip görüşül
müş, gerekçesi uygun görülerek maddeleri ayrı ayrı tartışılmış, maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler 
aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

23 «ayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi • ile değiştirilen 2.1.1961 tarihli 195 sayılı 
Basın - İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesinin (a) bendinde, İstanbul, Ankara ve İzmirde-
ki en fazla san basın kartlı üyeye sahip Gazeteci Dernekleri ile en çok üyeye sahip Gazeteciler Sendikaları 
arasında denge sağlayabilmek için Gazeteciler Sendikasından Genel kurula seçilecek altı üye yerine üç üyenin 
seçilmesi kabul edilmiş ve böylece Gazeteciler ye Dergi sahiplerinden genel kurula seçilecek 15 temsilci, 12 
temsilciliğe indirilmiştir. Aynı ..maddenin (d) bendinde genel kurula katılacak Hükümet Temsilcileri belirtil
miştir. Ancak bakanlıklar sayısı yeni düzenleme ile azaltılmış ve bazı bakanlıklar birleştirilmiş olduğundan 
madde metninde redaksiyon yapılmak suretiyle bakanlıkların isimleri yeniden yazılmıştır. Buna göre, (Maliye 
Bakanlığı) yerine (Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1,); (Bayındırlık Bakanlığı) yerine (Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı 1,); (ayrı ayrrolan Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) yerine (Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı); yine (ayrı ayrı olan Kültür Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı) yerine (Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 1,) şeklinde düzeltilmiştir. Bu suretle eksılecek bir üyenin Başbakanlıktan iki üyenin* katılması sure
tiyle 'tamamlanması ve bu bir üyenlin de «Hazine ve Dış Ticaret Müsıteşarlığı'ndan» seçilmesi uygun görülmüştür. 
Maddenin (c) bendinde «Böylece 38 üyeden oluşur.» İbaresi bakanlıklar adlarında yapılan düzeltmeler so
nucunda «'Böylece 35 üyeden oluşur.» şeklinde değiştirilmiş ve madde yapılan bu değişikliklerle kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 71) 



Kararnamenin 1 inci maddesi ile değiştirilen 195 sayılı Basın - İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 
9 uncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Yönetim Kurulunun oluşumunu belirleyen 10 uncu maddenin 5 inci fıkrasında, genel müdürlüğün boşal
ması halinde yeni atama yapılıncaya kadar yönetim kurulu başkanının'bu görevi vekâleten yürüteceği hük
me bağlanmıştır. Bu hüküm 195 sayılı kanunun espirisine ve hizmete ters düşen bir hükümdür. Çünkü, yö
netim kurulu başkam yönetim kurulundaki Hükümet temsilcileri arasından seçilir. Vekâleten de olsa, genel 
kurulu oluşturan gruplardan birisinin temsilcisinin idarî görevleri ifa edecek genel müdürlük görevini yapması 
sakıncalıdır. Ayrıca, söz konusu kanunun 4 üncü maddesi; kurumu genel kurul, denetçiler, yönetim kurulu, 
genel müdürlük ve şubeler olarak oluşturmuş, bunları birbirinden ayırmış ve genel müdürü, genel kurul üyesi 
saymamıştır. 12 nci maddede genel müdürlüğün görevleri belli edilirken, genel müdürün, genel kurulun dı
şında bulunduğu esası nazara alınmıştır. Bu itibarla 195 sayılı kanunun getirdiği espiriye ve kurumun kurulu
şuna ters düşen bu fıkra madde metninden çıkarılmış ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Kararnamenin 1 inci maddesi ile değiştirilen 2.1.1961 tarihli ve 195 sayılı Basın - tlan Kurumu Teşkiline Dair 
Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası 1979 yılında uygulanmış ve hükmünü icra etmiş olduğun
dan uygulama imkânı kalmamıştır. Bu nedenle fıkra, madde metninden çıkarılmış ve madde bu değişiklikle 
benimsenmiştir. 

Kararnamenin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 nci ve 3 üncü maddelerinde geçen «Bu Kanun Hükmünde 
Kararname» deyimleri kararnamenin kanunlaşacak olması nedeniyle «Bu Kanun» şeklinde değiştirilmek su
retiyle aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

©alılke'siir 

Üye 
Metin Üstünel 

Adana 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

îzmir 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Üye 
Mehmet Kara 

Trabzon 

Bagkanvekili 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Üye 
Ziya' Ercan 

Konya 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

r 

Üye 
Osman Doğan 

Urfa 

Kâtip 
îsmail Üğdül 

Edirne 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

îstanbuS 

Üye, 
Salim Erel 

Koraya 

Üye 
Arif Toprak 

Niğde 

[ . • 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 71) 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

2.1.1961 Tarihli ve 195 Sayılı Basın-tlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu Maddeleriyle 
Geçici 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

2.1.1961 tarihli ve 195 sayılı Basın-İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu maddeleriyle 
Geçici 3 üncü maddesinin değiştirilmesi; 26.9.1978 tarihli ve 2171 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanıla
rak Bakanlar Kurulunca 5.2'. 1979 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 2.1.1961 Tarihli ve 195 Sayılı Basın-llan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 ıfncu 
maddeleriyle Geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Genel Kurul 

Madde 5. —Genel Kurul; 
a) Kurumun idaresine katılmayı kabul eden gazete ve dergi sahiplerinin kendi aralarında seçecekleri; 

satışı 100 binin üzerinde olanlardan 2, satışı 99 999 - S0 bin arasında olanlardan 1, satışı 49 999 - 110 bin ara
sında olanlardan 1, satışı 10 binin altında olanlardan 1, İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete 
sahiplerinden 1, en çok üyeye sahip Gazeteciler Sendikasından 6, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en fazla 
sarı basın kartlı üyeye sahip Gazeteci Derneklerinden l'er olmak üzere toplam olarak 15 temsilci. 

b) Hükümetçe görevlendirilecek; Başbakanlık 1, Adalet Bakanlığı 1, Millî Savunma Bakanlığı 1, İçişleri 
Bakanlığı 1, Maliye Bakanlığı 1, Bayındırlık Bakanlığı 1, Ticaret Bakanlığı 1, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
1, Kültür Bakanlığı 1, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı (Basın-Yayın Genel Müdürlüğünden) 1, olmak üzere 10 
temsilci ile Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (SEKA) 1, temsilci olmak 
üzere toplam olarak 11 temsilci. 

c) İstanbul, Ankara ve Ege Üniversiteleri Hukuk Fakülteleriyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa
kültesinden l'er, İstanbul, Ankara ve Ege Üniversitelerinden Basın Yayınla ilgili eğitim yapan Yüksekokul 
yada Enstitülerden l'er öğretim üyesi, ticaret siciline kayıtlı ilan prodüktörlerinden 1, Türkiye Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden 1, Türkiye Barolar 'Birliğinden 1, Türkiye Radyo ve Te
levizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden (TRT) 1, Anadolu Ajansı T.A.O.'dan 1, olmak üzere toplam olarak 
12 temsilci. 4 

Böylece 38 üyeden oluşur. 

Genel Kurul üyeleri iki yıllık süre ile seçilirler. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Boşalma halinde, ye
rine, boşalan üyenin süresini doldurmak kaydıyla, yeni atama ve seçim yapılabilir. Gazete ve dergi sahipleri 
temsilcileri arasında, satışları kendi katagorilerinin altına düşenlerin durumu altı ay sürdüğü takdirde üyelik hak
larını yitirirler ve yerlerine yeniden seçim yapılır. 

Genel Kurul üyeleri ilgili teşekküllerin, fakültelerin, yüksekokul ve enstitülerin yönetim kurullarınca, Ba
kanlık Temsilcileri ise, Hükümetçe iki yıllık süre ile seçilirler. 

Anadolu gazete sahiplerinin Genel Kurula katılacak Temsilci Üyesi Basın. - Yayın Genel Müdürlüğünde 
kayıtlı tüm Anadolu gazete sahiplerinin yada bu gazetelerin ayrı ayrı gösterecekleri temsilcilerinin Basın - Ya
yın Genel Müdürlüğünün çağrısı üzerine katılacakları toplantıda seçilir. 

Denetçiler 

Madde 9. — Kurum, Genel Kurulunca kendi üye'eri arasından seçilecek üç denetçi tarafından denetlenir. 
Denetçilerin her birinin beşinci maddenin (a), (b), (c) bentlerinde yazılı temsilcilerden olması lazımdır. 

Denetçiler iki yıl için seçilir. Süresi dolan yeniden seçilebilir. Boşalma halinde yedek üyeler göreve çağ
rılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 71) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2.1.1961 Tarih ve 195 Saydı Basın - İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu Maddeleriyle 
Geçici 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair 23 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2.1.1961 Tarihli ve 195 sayılı Basın - İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 
uncu maddeleriyle Geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir^ 

Genel Kurul 

Madde 5. — Genel Kurul : 
a) Kurumun idaresine katılmayı kabul eden gazete ve dergi sahiplerinin kendi aralarında seçecekleri; satışı 

100 binin üzerinde olanlardan 2, satışı 99 999-50 bin arasında olanlardan 1, satışı 49 999 - 10 bin arasında 
olanlardan 1, satışı 10 binin altında olanlardan 1, İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu Gazete 
Sahiplerinden 1, en çok üyeye sahip Gazeteciler Sendikasından 3, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en fazla 
sarı basın kartlı üyeye sahip Gazeteci Derneklerinden Ter olmak üzere toplam olarak 12 temsilci. 

b) Hükümetçe görevlendirilecek : Başbakanlık 2, Adalet Bakanlığı 1, Millî Savunma Bakanlığı 1, İçiş
leri Bakanlığı 1, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı 1, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1, Basın Yayın Genel Müdürlüğünden 1, olmak üzere 10 temsilci ile 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (SEKA) 1, temsilci olmak üzere top
lam olarak 11 temsilci, 

c) İstanbul, Ankara ve Ege Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa
kültesinden l'er, İstanbul, Ankara ve Ege Üniversitelerinden Basın Yayınla ilgili eğitim yapan yüksekokul 
yada enstitülerden l'er öğretim üyesi, ticaret siciline kayıtlı ilan prodüktörlerinden 1, Türkiye Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden 1, Türkiye Barolar Birliğinden 1, Türkiye Radyo ve Te
levizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden (TRT) 1, Anadolu Ajansı T.A.O.'dan 1, olmak üzere toplam olarak 
12 temsilci, 

Böylece 35 üyeden oluşur. 

Genel Kurul üyeleri iki yıllık süre ile seçilirler. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Boşalma halinde, ye
rine, boşalan üyenin süresini doldurmak kaydıyla yeni atama ve seçim yapılabilir. Gazete ve dergi sahipleri 
temsilcileri arasında, satışları kendi kategorilerinin altına düşenlerin durumu altı ay sürdüğü takdirde üyelik hak
larını yitirirler ve yerlerine yeniden seçim yapılır. 

Genel Kurul üyeleri ilgili teşekküllerin, fakültelerin, yüksekokul ve enstitülerin yönetim kurullarınca, Ba
kanlık Temsilcisi ise, Hükümetçe iki yıllık süre ile seçilirler. 

Anadolu Gazete Sahiplerinin Genel Kurula katılacak Temsilci Üyesi Basın - Yayın Genel Müdürlüğünde 
kayıtlı tüm Anadolu Gazete Sahiplerinin yadavbu gazetelerin ayrı ayrı gösterecekleri temsilcilerinin Basm -
Yayın Genel Müdürlüğünün çağrısı üzerine katılacakları toplantıda seçilir. 

Denetçiler \ 

Madde 9. — Kurum, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından seçilecek üç denetçi tarafından denetlenir. 
Denetçilerin her birinin beşinci maddenin (a), (b), (c) bentlerinde yazılı temsilcilerden olması lazımdır. 

Denetçiler iki yıl için seçilir. Süresi dolan yeniden seçilebilir. Boşalma halinde yedek üyeler göreve çağ
rılıp 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 71) 
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(Kanun Hükmünde Kararname Metni) 

Yönetim Kurulu 

Madde 10. — Kurumun Yönetim Kurulu Genel Kurulca kendi üyeleri arasından seçilecek 6 üye ile Genel 
Müdürden oluşur. Üyelerden ikisi 5 inci maddenin (a) bendinde, ikisi (b) bendinde, ikisi <c) bendinde yazılı 

. temsilciler arasından seçilir. 
Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için dört olumlu oy şarttır. 
Kurul, münhasıran (b) bendinden gelen üyelerden birini Başkan seçer. 
Yönetim Kuruluna seçilenler prodüktörlük yapamayacaktan gibi, her hangi prodüktörlük müessesesinde 

de bir görev alamazlar ve buna hiçbir suretle iştirak edemezler. 
Genel Müdürlüğün boşalması halinde, yeni atama yapılıncaya kadar» Yönetim Kurulu Başkanı bu görevi 

vekâleten yürütür. 
Üyeler, iki yıllık bir dönem için seçilirler. Süresi dolanr yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle boşalma 

halinde 6 ncı maddeye göre yapılacak ilk genel kurulda yerine seçim yapılır. Yeniden seçilen boşalan üyenin 
süresini tamamlar. 

Genel Kurulun toplanması 

Geçici Madde 3. — Genel Kurul Üyeleri bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin yayımını izleyen 15 gün 
içinde saptanır ve ©asın-ilan Kurumuna bildirilir. Genel Kurul bu tarihten en geç 5 gün sonra toplanarak, 
organlarını yeniden seçer. 

20.2.1979 gününde toplanacak normal Genel -Kurul sadece aklama işlemini yapar.» 

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

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 71) 
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((İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yönetim Kurulu : 

Madde 10. — Kurumun Yönetim Kurulu Genel Kurulca kendi üyeleri arasından seçilecek 6 üye ile Genel 
Müdürden oluşur. Üyelerden ikisi 5 inci maddenin (a) 'bendinde, ikisi (b) bendinde, ikisi (c) bendinde yazılı 
temsilciler arasından seçilir. 

Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için dört olumlu oy şarttır. 
Kurul, münhasıran (b) bendinden gelen üyelerden 'birini Başkan seçer. 
Yönetim Kuruluna seçilenler prodüktörlük yapamayacaktan gibi, her hangi prodüktörlük müessesesinde 

de bir görev alamazlar ve buna hiçbir suretle iştirak edemezler. 
Üyeler, iki yıllık bir dönem için seçilirler. Süresi dolan yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle boşalma 

halinde 6 ncı maddeye göre yapılacak ilk genel kurulda yerine seçim yapılır. Yeniden seçilen boşalan üye
nin süresini tamamlar. 

Genel Kurulun toplanması , 

Geçidi Maıdde 3. — Genel Kurulun üyeleri bu Ka.nun Hükmündeki Kararnamenin yayımını izleyen 
15 gün içinde saptanır ve Basın - İlan Kurumuna bildirilir. Genel Kurul bu tarihten en geç 5 gün sonra top
lanarak, organlarını yeniden seçer. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 71) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 72 

6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /470) 

T.C 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 28.3.1984 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 
1811011191101867 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Madde 
Eklenmesine Dafo Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Restmıî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 
inci maddesii uyarınca bir sureti ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğin!! arz edenim. 
Turgut ÖZ AL 

Başbakan 

6085 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUN HÜKMÜNDE KARAR

NAME TASARISININ GENEL GEREKÇESİ 

Bürokrasinin azaltılması maksadıyla 6085 sayılı Kanunda 'bazı değişikliklerin yapılması ve bu Kanuna 
bazı yeni hükümlerin eklenmesi gerekmiştir. 

Ehliyetname vize müddetleri 3 yıldan 5 yıla çıkarılarak vatandaşların 3 yerine 5 yılda bir ve bizzat 'ken
dileri tarafından Vize muamelelerini yaptırmaları mükellefiyeti getirilmiş, yabancı memleketlerden ehliyet
name alanların te'bdil muameleleri basitleştirilmiştir, tspatı zor olduğu için uygulama imkânı kısıtlı bulunan 
uyuşturucu madde kullananlar ve alkol ıkullanmayı itiyat haine getirenlerin bu durumlarının tespiti 'ile ilgili 
tahkikat mecburiyeti kaldırılmış, ayrıca 18 yaşını doldurmuş olanlardan ehliyetname verilirken alınan parmak 
izi mecburiyetinden sarfınazar edilmiştir. 

Sağlık durumlarında sonradan şoför veya sürücülüğe engel bedenî bir değişikliğin ortaya çıktığı trafik 
zabıtasınca tespit edilen şahısların, Vilayet Trafik Komisyonunun karaırı aranmaksızın muayeneye tabi tutul
maları imkânı getirilerek 'bu muameleler çabuklaştırılmış, şoför adaylarından imtihan öncesi aranan vesika
ların büyük bir çoğunluğundan vazgeçilerek imtihana girme muameleleri asgariye indirilmiştir. Ayrıca, tek 
tabipli göz muayenesine tabi olma esası getirilerek tam teşekküllü devlet hastanesinden rapor alma mecburiye
ti de kaldırılmıştır. 
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6085 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
VE BU KANUNA İKİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME TA

SARISININ MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 25 inci maddede yapılan değişiklikle, 

a) Ehliyetname vize müddetleri 3 yıldan 5 yıla çıka rılarak vatandaşlara, daha uzun müddetler için vize yap
tırma imkânı tanınmıştır. 

b) Vizenin bizzat ehliyetname sahipleri tarafından yapılması mecburiyeti getirilerek ehliyet kullananla
rın ehliyetname veren makam tarafından kontrolü sağlanmış olmaktadır. 

c) Yabancı memleketlerde şoför ehliyetnamesi almış Türk tabiiyetindeki şahısların ehliyetnamelerinin 
tebdil muameleleriyle ilgili 'bütün formaliteler kaldırılmıştır. 

Madde 2. — 26 ncı maddede yapılan değişiklikle, 

a) Uyuşturucu madde kullanmadığının veya alkollü içkileri kullanmayı itiyat derecesine vardırmamış ol
duğunun tespit edilmesi hakkındaki tahkikat mecburiyeti kaldırılarak, zaten uygulama imkânı çok zor olan 
bu hüküm maddeden çıkarılmıştır. 

b) 18 yaşını doldurmuş olanların ehliyetnameleri verilirken alınan parmak izi mecburiyeti kaldırılarak 
muamelelerin uzaması önlenmeye çalışılmıştır. 

Madde 3. — 28 inci maddede yapılan değişiklikle. 

Sağlık durumlarında sonradan şoför veya sürücülüğe engel bedenî bir değişiklik ortaya çıkan şahısların 
trafik zabıtasınca görülmesi veya tespiti halinde, bunların Vilayet Trafik Komisyonunun kararı aranmaksı
zın muayeneye tabi tutulmaları imkânı getirilerek muamelelerde ça'bukluk sağlanmıştır. 

Madde 4. — 6085 sayılı Kanuna eklenen bir ek madde ile, 

a) Şîoför adaylarından imtihan öncesi istenen belgelerden nüfus hüviyet cüzdanı sureti, ikametgâh ilmü
haberi, savcılık tahkikatı ve heyet raporu ibrazı mecburiyeti kaldırıümıştır. 

Diğer bir ek madde ile de, 

b) §oför ehliyetnamesi almak isteyenlerin, tam teşekküllü devlet hastanesinden ailmaları gereken ra
por yerine, Mülkî İdare Amiri tarafından görevlendirilmiş tek tabip tarafından yapılacaik göz muayeneleri 
kâfi görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 72) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/470 5.6.1984 
Karar No. : 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İlki Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ilgili Bakanlık Temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonu
muzun 31.5.1984 günlü 16 ncı birleşiminde incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddeleri ay-> 
rı ayrı tartışılmış, maddelere ilişkin 'kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda sırasıyla 'açıklanmıştır. 

196 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci Maddesiyle değiştirilen 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun değişlik 25 inci maddesinin 5 inci fıkrasmda yer alan «Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin» 
deyimi kararnamenin kanunlaşacak olması nedeniyle «Bu Kanunun» şeklinde düzeltilerek aynen benimsen
miştir. 

Kararnamenin 2 nci maddesiyle değiştirilen 6085 »ayılı Karayolları Trafik Kanununun 26 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasındaki «(a) ve (b) fıkralarında» ibareleri «(a) ve (b) bentlerinde» şeklinde düzeltilerek aynen 
kabul edilmiştir. 

Kararnamenin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen 'benimsenmiştir. 
Anayasanın 91 inci maddesinin 4 üncü fıkrası «Kanun Hükmünde Kararnamenin Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine 
kadar devam ettiği de belirtilir» hükmünü getirmiştir. 

196 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 2.2.1984 Tarihli ve 2977 sayılı idarî Usul ve işlemlerin Ye
niden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılmış olup, bu Kanunun yetki süresi halen 
devam etmektedir. Anayasanın söz konusu hükmüne uygun olarak Yetki Kanununun süre bitimine kadar 
11.5.1953 tarihli 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu için Bakanlar Kurulunu Kanun Hükmünde Kararna
me çıkarabilmesini uygun gören Komisyonumuz Kararnameye bu doğrultuda 'bir Geçici Madde eklemiştir. 

Kanun Hükmünde Karaırnamenin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde geçen «Bu Kanun Hükmünde Kararna
me» ibareleri «Bu Kanun» şeklinde değiştirilmek suretiyle aynen ka'bul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz 

'Başkan 
Neöat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Metin Üstünel 

Adana 

Üye 
Ziya Ercan 

IKonya 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Baişkanvekili 
Nihat Akpak 

'Sakarya 

(Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Üye 
Salim Erel 

Konya 

Üye 
Arif Toprak 

•Niğde 

Üye 
Osman Doğan 

Urla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 72) 

lur. 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirnö 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Üye 
Mehmet Kara 

Trabzon 
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6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddeleriniln Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 

6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesû ve Bu Kanuna İki Madde Ek
lenmesi; 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 21.3.1984 
tarihinde kararlaştırılmıştır, 

MADDE 1. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 25 inci maddesi aşağıdaki sekilide de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 25. — Verildikleri tarihten itibaren traktör, amatör, profesyonel ve ağır vasıta ehliyetnameleri 5 
yıl müddetle yurdun her yerinde muteberdir. 

Müddet sonunda ehliyetname sahibinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı takdirde aynı müddet
le muteber olmak üzere ehliyetname göz raporu aranmaksızın vize edilir. 

Vize işlemleri, ehliyetname sahibinin bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Görevlilerce sağlık durumunda 
bir değişiklik: olduğunun anlaşılması halinde, bu değişiklikle ilgili olarak ehliyetname saihbi 28 inci madde
de belirtilen esaslara uygun olarak muayeneye tabi tutulur. 

Müddeti dolmuş ehliiyetnamelerele taşıt veya lastik tekerlekli traktör kullanmak veya kullandırmak yasalk-
tır. 

Yabancı bir memleketten şoför ehliyetnamesi almış Türk tabiyetindeki şahısların bu ehliyetnameleri, mem
lekete dönüşlerinde ait olduğu sınıf ehliyetnamesi ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü madde
siyle 6085 sayılı Kanuna eklenen Ek 1 'inci maddenin (a) fıkrasında belirtilen şartları yerine getirmek sure
tiyle imtihansız olarak değiştirilir. 

Değiştirme işlemleri sırasında yabancı ehliyetnamejhLn tasdikli tercümesinin ibrazı zorunludur.» 

MADDE 2. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 26. — Şoför veya sürücü ehliyetnamesi almak içiin; 
a) iBisiMet kullananların 11, amatör, traktör ehliyetnamesi alacakların 18, profesyonel ve ağır vasıta 

ehliyeti alacakların 19 yaşında olmaları, azamî yüklü ağırlığı 14.5 tonu geçen kamyon veya istiab haddi 36 
yolcuyu geçen oto'büs veya römorklu ağır taşıtları kullanabilmek için en az beş yılhk ağır vasıta ehliyetname
sine sahip olmaları. 

b) Sürücü ve traktör ehliyetnamesi alacakların okur yazar, şoför ehliyetnamesi alacakların ilkokul mezu
nu olmaları, 

c) Evvelce verilmiş 'bir ehliyetnamenin daimî olarak geri alınmamış olması, eğer geçici olarak geri alın
mış ise müddetinin dolmuş bulunması, 

d) Yapılacak nazarî ve amelî imtihanların başarılması, 
e) Sağlık ve teknik muayenesinde şoför veya sürücülüğe mani bir hali bulunmadığının anlaşılması, 
0 Ehliyetname alacakların Türk Ceza Kanununun 448 - 450 inci maddelerinde yazılı suçlardan mahkûm 

edilmemiş olmaları ve 403, 404, 414 - 418, 429 - 436, '491 - 495 - 503, 508 - 510 uncu maddelerinde yazılı 
suçlardan bir veya 'birkaçı ile mükerrer olarak mahkûm edilmemiş olmaları şarttır. 

Askerî ehliyetnameyi haiz askerî şoförlerden muayene ve imtihan komisyonlarınca yapılacak imtihanı mü
teakip kazananların askerî şoför ehliyetnameleri yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı şartlar aranmak
sızın vize edilir. Vize edilen bu ehliyetnameler trafik ehliyetnamesi vasfını hiaz olup şahsın askerliği müd-
detince münhasıran askerî taşıtları için muteber sayılır. 

Bu vizeler harca ta'bi değildir.» 

MADDE 3. — 6085 sayılı Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 28. — (Sağlık durumlarında sonradan şoför veya sürücülüğe engel bir bedenî değişikliğin trafik 

zabıtasınca görülmesi veya tespiti halinde, 25 inci maddedeki vize süresi dikkate alınmaksızın ehliyetname 
sahibinin sağlık kuruluşlarında muayenesıi istenebilir. Bu muayeneler, Karayolları Trafik Tüzüğündeki sağlık 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 72) 
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ÎÇİSIJERİÎ KOMİSYONUNUN KIAİBUL ETTIÖI METİN 

6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 25. — Verildikleri tarihten itibaren traktör, amaltör, profesyonel ve ağır vasıta ehliyetnameleri 
5 yıl müddetle yurdun her yerinde muteberdir. 

Müddet sonunda ehliyetname sahibinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı takdirde aynı müddet
le muteber olmak üzere ehliyetname göz raporu aranmaksızın vize edilir. 

Vize işlemleri, ehliyetname sahibinin bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Görevlilerce sağlık durumunda 
bir değişiklik olduğunun anlaşılması halinde, bu değişiklikle ilgili olarak ehliyetname sahibi 28 inci mad
dede belirtilen esaslara uygun olarak muayeneye tabi tutulur. 

Müddeti dolmuş ehliyetnamelerle taşıt veya lastik tekerlekli traktör kullanmak veya kullandırmak yasak
tır. 

Yabancı bir memleketten şoför ehliyetnamesi almış Türk tafoiyetindeki şahısların bu ehliyetnameleri, 
memlekete dönüşlerinde ait olduğu sınıf ehliyetnamesi ile, bu Kanunun 4 üncü maddesi ile 6085 sayılı Kanu
na eklenen Ek 1 inci maddenin (a) fıkrasında belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle imtihansız olarak 
değiştirilir. 

Değiştirme işlemleri sırasında yabancı ehliyetnamenin tasdikli tercümesinin ibrazı zorunludur.» 

MADDE 2. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Madde 26. — Şoför veya sürücü ehliyetnamesi almak için; 
a) Bisiklet kullananların 11, amatör, traktör ehliyetnamesi alacakların 18, profesyonel ve ağır vasıta 

ehliyeti alacakların 19 yaşında olmaları, azamî yüklü ağırlığı 14,5 tonu geçen kamyon veya isftiaib ha'ddii 36 
yolcuyu geçen otobüs veya römorklu ağır taşıtları kullanabilmek için en az beş yıllık ağır vasıta ehliyetname
sine sahip olmaları, 

t>) Sürücü veya traktör ehliyetnamesi alacakların okur yazar, şoför ehliyetnamesi alacakların ilkokul 
mezunu olmaları, 

c) Evvelce verilmiş bir ehliyetnamenin daimî olarak geri alınmamış olması, eğer geçici olarak geri alın
mış ise müddetinin dolmuş bulunması, 

d) Yapılacak nazarî ve amelî imtihanların başarılması, 
e) Sağlık ve teknik muayenesinde şoför veya sürücülüğe mani bir hali bulunmadığının anlaşılması, 
f) Ehliyetname alacakların Türk Ceza Kanununun 448 - 450 inci maddelerinde yazılı suçlardan mah

kum edilmemiş olmaları ve 403, 404, 414, 418, 429, 436, 491, 493, 495, 503, 508, 510 uncu maddelerinde yazılı 
suçlardan bir veya birkaçı ile mükerrer olarak mahkum edilmemiş olmaları şarttır. 

Askerî ehliyetnameyi haiz askerî şoförlerden muayene ve imtihan komisyonlarınca yapılacak imtihanı mü
teakip kazananların askerî şoför ehliyetnameleri yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde yazılı şartlar aranmaksızın 
Vize edilir. Vize edilen bu ehliyetnameler trafik ehliyetnamesi vasfını haiz olup şahsın askerliği müddetin-
ce münhasıran askerî taşıtları için muteber sayılır. 

Bu vizeler harca tabi değildir.» 

MADDE 3. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edik 
mistir^ 
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muayenesinde nazara alınacak esaslara dair (3) Sayılı Cetvelde belirtilen esaslara göre yapılır. Sağlık şartla
rını kaybettiği Sağlık Kurulu Raporu ile belgelterindüfilenlerin şoför ehliyetnameleri ilgilü trafik kuruluşunca 
geri alınır. Bunlardan, kaybettiği sağlık şartlarını yeniden kazandıklarını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelen
direnlere şoför ehliyetnameleri geri verilir.» 

MADDE 4. — 6085 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 1.— 
a) Şoför ehliyetnamesi alacaklar, esasları İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmiş ' bulunan «Müracaat 

Formu» nu yetkili memurun önünde bizzat el yazısıyla doldurmak suretiyle imzalarlar 
Müracaat Formunun doldurulması sırasında, şoför adayları nüfus cüzdanının aslı lile tahsil belgesi veya Ka

mu Kuruluşlarında çalışanlar için bu Kuruluşlar tarafın dan verilmiş tahsil durumunu 'belirleyen tasdikli belge
yi yetkili memura göstermek zorundadırlar. 

Müracaat Formundaki bilgiler, aksi ispat oluncaya kadar doğru sayılır. 
b) İmtihan' işlemleri yürütülen şoför adaylarının, bu Kanunun 26 ncı maddesinin (f) bendine göre suç 

işleyip işlemedikleri ilgili trafik Kuruluşunca C. Savcılığından araştırılır.» 
«EK MADDE 2. — Şoför ehliyetnamesi almak isteyenler, sağlık yönünden, sadece göz muayenesine tabi 

tutulurlar. 
Göz muayeneleri ilgili trafik kuruluşunda müracaat formunun doldurulduğu yer ve mahalde, Karayolları 

Trafik Tüzüğünün sağlık şartlarına ilıişlkün (3) Sayılı Cetvelin göz muayenesi ile ilgili esasları dikkate alınarak 
mahallin Mülkî amiri tarafından görevlendirilmiş bulunan tek tabip tarafından yapılır.» 

MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
2\ özdt 

Devlet Bakanı 
A._ Af.. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

A. özdağlar 
Millî Savunma Bakanı 

Zt Yavuztürk 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

Ve Arıkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Aft Aydım 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Af. Kalemli 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/, KL Erdem 

Devlet Bakanı 
S, Nt Türel. 

Devlet Bakanı 
A._ Kt Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A% Tanrıyar 

M'ûlî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Af, Vr. Dinçerler 
Ulaştırma Bakanı 

V._ Atasoy 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

H, Ct Aral 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Af. Af.: Taşçıoğlu 

Cumhurbaşkanı 
Kenan EVREN 

Devlet Bakanı 
K,. Oksay 

Devlet Bakanı 
A._ Tenekeci 

Adalet Bakanı 
Af L N, Eldem 

Dışişleri Bakanı 
Vx Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
1,_ St Giray 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H._ H._ Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 
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MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

GEÇİCİ MADDE 1. — 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayüı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi 
ile İlgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna-verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 
11.5.1953 tarihli ve 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu için bu kanunla verilen süre bitimine kadar ge
çerlidir, 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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