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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.(Wte açıldı. 
Gaziantep MılletveMli Mustafa Rüştü Taşar. 6 

Kaşım 1983 seç'imlerın'in yıldönümü münasebetiyle 
gündem dışı bir konuşma, yaptı. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyük
baş, Adıyaman Milletvekili Ataıet Sırrı Özbek'in 19 
uncu Birleşiminde yaptığı gündem dışı konuşmasına 
cevap verdi ve kış mevsimine girilmekte olunması se
bebiyle yakacak kömür durumu hakkında açıklama- 1 

tarda bulundu; Çanakkale Milletvekili Onural Şeref 
Bözkurt da aynı konuda HP Grubu adına görüş
lerini belitti. 

Irak'a giden Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun 
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'ın, 

Cezayir'e gidecek olan Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say'ın dönüşüne kadar Devtet Bakanlığına Devlet 
•Bakanı SudÜ Türerin, 
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Cezayir'e giden Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı 
İsmail özd'ağlar'ın, 

Hindistan'a gidecek olan Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in dönüşüne 
kadar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Ma-
Mye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp'temo-
çin'in, 

Hindistan'a gidecek alan Devlet Bakanı Sudi Tü-
rel'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına Devlet 
Bakanı Abdullah Tenekeci'nin ve 

İtaîyaVa gildecek olan İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akibülut'un dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına Ada
let Bakanı M. Necat Eklemin; 

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

(İzmir Mille'tivek'ili Mahmut Akkılıç ve 37 arka
daşının, gümrük kapılarındaki kaçakçılık ve rüşvet 
olaylarının kapsamı ile niteliğinin ve bu olaylarla te
rör örgütlerinin ilişkisinin neler olduğunun belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/3) okundu; öngörüş-
melerinin gelecek birleşimde yapılacağı açıklandı. 

'ölüm cezasına hükümlü Muzaffer öztürk ve Se
dat Yıtaazsoy haklarındaki dava dosyasının (3/487) 
geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi okundu; 
Adalet Komisyonunda görüşülen fakat raporu ba
sılıp dağıtılmamış bulunan dosyanın geri verildiği 
açıklandı. 

Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin 
(3/505) (S. Sayısı : 138), 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (3/518) (S. 
Sayısı : 139), 

İstanbul Milletvekili Beh'iç Sadi Abbasoğlu'nun 
(3/504) (S, Sayısı : 140), 

Ankara Mille'tvekili Sezai Pekuslu'nun (3/503) (S. 
Sayısı : 142) ve, 

Ankara Milletvekili Necdet Calp'ın (3/494) (S. 
Sayısı : 143); 

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkın
da Anayasa ve Adalet kömisyonl'arın'dan Kurulu Kar
ma Komisyon raporları Genel Kurulun 'bilgisine su
nuldu; 10 gün içerisinlde itiraz vaki olmadığı takdir
de raporların kesinleşeceği açıklandı. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın '(6/157) 
esas numaralı sözlü soru önergesinin geri alındığına 
dair önergesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği 
açıklandı. 

ı KİT Komisyonunda açık (bulunan üyeliğe Afyon 
Milletvekilli 'Metin Balıbey ve, 

Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonunda açık 
'bulunan Üyeliğe de Bingöl Milletvekili Hakkı Artuk-
arslan; 

'Seçildiler. 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gazete kâ

ğıdı ithalatına ilişkin sözlü sorusuna (6/160) Devlet 
Bakanı Sudi Türel, 

Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu'nun, çay üre
ticilerinin sorunlarına ilişkin sözlü sorusuna (6/176) 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci, 

Diyarbakır Milletvekili Malhmud Altunafcar'ın, 
Diyarbakır İlindeki vakıf eserlerinin muhafaza ve ta
mirine ilişkin 'sözlü sorusuna (6/180) Devlet Bakam 
Kâzım Oksay, 

İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in Soma 
Termik Santraline ilişkin sözlü sorusuna (6/188) 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanı Cemal Büyükbaş, 

Sayarka Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu' 
nun, Adapazarı Merkez İlçeye 'bağlı köylerde kul
lanılan içme suyunun klorlanmasına ilişkin sözlü so
rusuna (6/201) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Meh
met Aydın ve 

Bilecik Milletvekili Yılmaz Demirin, 'Bilecik Hi
ne yapılan atamalara İlişkin sözlü sorusuna da (6/202) 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Din-
çerler; 

Ceyap verdiler; soru sahipleri <te cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'İn, «İdarî 
Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile ilgili 
Yetki Kanunu» gereğince yapılan çalışmalara İlişkin 
sözlü sorusuna da (6/199) 'Devlet (Balkanı Kâzım Ok
say cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/147), 
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/169) 
Rize Milletvekili Turgut Hâlit Kunter'in (6/189), 
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in (6/190), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Halban'toğlu'nun 

(6/192) 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/194), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/197), 
'İstanbul Milletvekili Bilâl Şlşman'ın (6/203), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri mehil veril

diğinden, 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al'tunakar'ın 

(6/183), ı(6/li84) ve (6/185) esas numaralı sözlü soru 
önergeleri soru sahibinin birden fazla sorusunun gün-

— 131 — 



T. B. M. M. B : 22 

demde yer alması nedeniyle, İçtüzüğün 97 nci mad
desi 'gereğince, 

Zonıgoldak •Milletvekili Asa Vardal'ın (6/1&7) esas 
numaralı sözlü soru önergesi 'soru sahibi 'izinli oldu
ğundan, 

Aydın Milletvekili Erbuğrul Gökgün'ün <]6/204) 
esas numaralı sözlü soru önergesi ide ilgili hakan Ge
nel Kurulda hazır bulunmadığından; 

Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen, Antalya Mil

letvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru <2/102) {S. Sayısı : 82 ve 8'2'ye 1 indi ek) 'komis
yondan gelmediğinden, görüşülmesi ertelendi. 

Teklifler 
1. •— İzmir MÜllötivekil'i Hüseyin Aydemir ve 6 

Arkadaşının; Çiftçi Mallarının Korunması Hakkm-
da Kanun Teklifi ı(2/160) '(İçişleri; Tarım, Orman ve 
Köy Üsleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 5.11.1984) 

2. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Naübantoğlu' 
nun; 25.9.1980 tarih ve 2305 sayılı «6136 sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü Madde 
sinde Yer Alan Ateşli 'Silahlar, Patlayıcı Maddeler, 

7 . 11 . 1984 O : 1 

21.2.1967 Tarih ve '832 Sayılı Sayıştay Kanunun
da Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/118) {S. 
Sayısı : 137 ve 137Ve 1 inci Ek) kahul edildi ve ka
nunlaştı. 

7 Kasım 1984 Çarş'amfba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere 'birleşime saat 19.05'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Samsun îçel 

Süleyman Yağcıoğlu Durmuş Fikri Sağlar 

Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkında Ka-
nun»a 2583 sayılı Kanunla Eklenen Ek Birinci Mad 
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi (2/161) (Adalet Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 5.1 İ.1984) 

Yazılı Soru önergesi 
1. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, üç yıllık 

eğitim enstitülerinin 1981 yılı yaz ve güz dönemi 
mezunlarına yedek subaylık hakkı tanınmasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/237) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.10.1984) 

II. — GELEN KAĞITLAR 

7.11.1984 Çarşamba 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdülhalim ARAŞ 
KÂTİP ÜYELER : Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun), Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel) 

BAŞKAN — Türkiye (Büyük Millet Meclisinin 
22 nci Birleşimini açıyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR I 

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener'in, I 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kabulünün ikinci I 
yıldönümü dolayısıyla gündem dışı konuşması. I 

BAŞKAN — Kütahya Milletvekilli Sayın Mus
tafa Uğur Ener, Türkiye Cumhuriyetti Anayasasının I 
kabulünün ikinci yıldönümü dolayısıyla, demokrasi- I 
ye ve parlamenter rejime olan katkılarını belirtmek I 
amacıyla, gündem dişi slöz istemişlerdir. I 

Kendilerine söz veriîyorum, buyurun Sayın Ener. I 

MUSTAFA UĞUR ÖNER (Kütahya) — Sayın • 
Başlkan, Yüce Meclisimizin çok değeri üyeleri; ka- I 
nun numarası 2709 've kabul tarihi 7.11.1982 olan 
Türlkiye Cumhuriyeti Anayasasının kabulünün ikinci I 
yıldönümü olan 'bugün, Anayasamız kanalıyla de- I 
m'dkrasi ve onun faziletlerini dile getirmek bakımın- I 
dan huzurunuzda 'bulunuyorum.; ' I 

1982 Anayasamızın «IBaşlanlgıç» bölümü aynen I 
şöyledir : 

«Ebedî Türüc vatan ve milletinin bütünlüğüne ve I 
kumsal Türk Devletinin varlığına karşı, Cumhuriyet 
devrinde benzeri görülmemiş 'bölücü ve yıkıcı kan- I 
lı bir iç savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sı- { 
rada; I 

Türik Milletinin ayrılmaz parçası olan Türk Si- I 
lahlı Kuvvetlerinin, rriilletin çağrısınla gerçekleştir
diği 12 Eylül 1980 harekâtı sonucunda, Türk Mille- I 
tinin meşru temsilcileri olan Danışma Meclisince 
hazırlanıp, Millî Güvenlik Konseyince sfon şekli ve
rilerek Tüılk Milleti tarafından kabul ve tasvip ve 
doğrudan doğruya O'nun eliyle vazolunan bu Ana
yasa: 

— Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz 
önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği mil
liyetçilik anlayışı ve O'nun inkılap ve İlkeleri doğ
rultusunda; I 

• Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

j— Dünya milletler ailesinin eşit (haklara sahip 
şerefli bir üyesi olarak; Türküye Cumhuriyetinin ile
lebet varlığı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu 
ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azimi yönünde; 

— 'Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemen
liğin kayıtsız şaritlsız Türk Milletine ait olduğu ve 
ibunu millet adına Ikıulianmaya yetkili (kılınan hiçbir 
İkisi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürri
yetçi demokrasi ve onun icaplamyla belirlenmiş hu
kuk düzeni dışına çıkamayacağı; 

— Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasın
da üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli 
Devlet yetkililerinin kullanılmasından ibaret ve bu
nunla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği oldu
ğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bu
lunduğu; 

— Hiçbir »düşünce ve mülahazanın Türk millî 
menfaatlerinin, Türk varlığının Devleti ve ülkesiyle 
bölünmezliği esasının Türklüğün tarihî ve manevî 
değerlerinin, Ataltürlk milliyetçiliği, ilke ve inkılapla
rı ve medeniyetçiliğinin (karşısında korunma göre
meyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği kutsal din duy
gularının, Devlet işlerine ve politikaya Ikesinl'ikle 
karıştırılmayacağı; 

— Her Türîc vataridaşının bu Anayasadaki temel 
hak ve hürriyetlerkJen eşitlik ve sosyal adalet gerek
lerinde yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hu
kuk düzeni 'içinde onurlu bir hayat sürdürme ve 
maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak 
ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; 

— Topluca Türik vatandaşlarının mîllî gurur ve 
iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa 
(karşı halk ve ödevlerde, nimet ve (külfetlerde ve mil
let hayatının her türlü tecellisinde ortak okluğu, bir
birinin halk ve hürriyetine kesin saygı, karşılıklı iç
ten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve «Yurtta sulh, 
cihanda sulh» arzu ve inancı içinde, huzurlu bir ha
yat talebine hakları bulunduğu; 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Fikir, inanç ve kararlarıyla anlaşılmak, sözüne 
ve rulhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yo
rumlanıp uygulanmak üzere, _ 

Türk Mille'ti tarafından, demokrasiye âşık Türk 
evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tev
di olunur.» 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın başlangıç kıs
mında Ibelirtülen temel ilkeler içerisinde hareket edi
lerek, hazırlanmış -'bulunan bu yeni Anayasa, ger
çekten demokrasiye geçişin ikinci yıl dönümünü kut
lamak gibi bir görevi ıbize vermektedir. 

Bu Anayasa ile Yasama Meclislimizin de çalışma
ları, önceki Anayasa hükümlerine göre biraz daha di
siplin altına alınmış ve hatırlayacağınız üzere, Meclisi 
çalışamaz duruma getiren, özellikle Başkanlık Divanı 
seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi gibi hâdiselerin çok ke
sin çizgilerle ve en kısa zamanda ortaya çıkarılalbilkne-
sini sağlaması bakımından da gerçekten büyük ehem
miyet arz ölmektedir. 

Aziz ve rnu'htereım arkadaşlarım, Türk Milletini 
temsil eden bu çatı altında bizler gerçekten demokra
siyi yaşatacak olan milletin temsilcileri olarak kendi 
kaprislerimize, kendi birtakım şahsî düşüncderimize 
pek ehemmiyet vermeden, millet adına demokrasiyi 
yaşatmak üzere, nasü 24 Kasım 1983 tarihinde, bu 
kürsüden tek tek yemin etmüş isek, o yemini her za
man içimizde duyiduğumuza, ben şahsen inanıyor ve 
güveniyorum. Buna dün bu kürsüden, 6 Kasım 1983 
seçimlerinin birinci yıldönümü münasıelbet'iyle söz alan 
Anavatan Partisi Genel Sekreteri Sayın Mustafa Ta-

şar'ın da izah ettiği gM, önümüzdeki 4 sene içerisin
de bu Yüce Meclisin demokrasiye olan inancına gü
venim benim de sonsuzdur. 

Bu vesileyle, bu Anayasa doğrultusunda, demokra
siye olan inancımızla, birlikte hareket edeceğimize ina
nıyor, en derin saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın tbrah'im Şahin, ben bugün için zatı âlinize 

gündem dışı söz verme durumunda olduğumu belirt
miştim; fakat gündemimiz çok yüklü. Eğer arzu eder
seniz, yarın görüşme imkânını temin edeyim; ama ıs-
rarlıysanız, buyurun. Ben, arkadaşıma fevkalade bir 
günün yıldönümü olması vesilesiyle söz vermiş bu
lundum; ama yarın olabilirse size de söz verebilirim. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİıN (Denizli) — Hay hay, 
yarın olsun efendim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 

Karda mn, «29.8.1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar 
Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi» rtin İçtü
züğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme 
alınmasına dair önergesi (2113) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, doğrudan doğ

ruya gündeme alınma önergesi vardır, okutup onayı
nıza sunacağımı : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5 Kasım 1984 

Sayın Başkanlığa, 1.2.1984 tarihinde takdim etti
ğim 29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve 
Sosyal Güvenlik Yasasının Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifim İçişleri Komisyonuna 
mezkûr tarihte havale edilmiştir. 

Aradan 8 ay geçmesine rağmen teklif içtüzüğün 
' 38 inci maddesi uyarınca neticelendirilerek Genel Ku

rula halen sunulmamıştır. 
IBu itibarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü

ğünün mezkûr maddesi gereğince teklifimin doğrudan 
doğruya Genel Kurul gündemine alınması için gere
ğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarım'la. 
Albdurrahıman Necati Kara'a 

Kütahya 

BAŞKAN — Önerge sahibi ve Komisyon dahil 
olmak üzere 4 üyeye lehte ve aleyhte söz vereceğim. 

önerge sahibi söz istiyorlar mı? 
ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütah

ya) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
ABDURRAHMAN NECATİ KARA1A (Kütah

ya) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin değerli üyeleri; muhtarlar meri 2108 sayılı Ka
nunla 1977 yılında tespit edilen muhtar temsil ödene
ğine göre 100X41=4 100 lira brüt üzerinden, ayda 
net 3 500-3 600 lira ödenek alırlar. Şimdi, yeni yılla 
birlikte katsayı 46 olacağına göre, bu rakam da brüt 
4 600 lira olacaktır. Eğer teklifimiz değerli oylarınız
la gündeme alınır ve kanunlaşır ise, 46 katsayı esasına 
göre muhtarlarımızın 13 800 lira brüt ödenek alma 
imkânları olacaktır. 

Köyün temel direği ve her yatırım ile kamu hiz
metinin takipçisi olan 53 bm muhtarın kasaba ve il 
merkezi ile köyü arasında devamlı mekik dokumak 
zorunda olduğu da oümlenizce malumdur, 
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1985 Yılı Bütçesinin hazırlanması esnasında bu tek- I 
l'ifi lütfedip gündeme alır ve ka'bul ederseniz, köyün 
temel direği ve en büyük mülkî amirine ancak bir 
palbuç parası olsun vermiş olursunuz. Doğumdan ölü
me kadar ,her külfetimizi çeken, çilekeş, cefalı muh-
tarlairıimızdan geliniz bu mütevazi imkânı es'irtgeme-
yelim. Muhtarın belini doğrul'tm'ak, kanaatimizce kö
ye hizmet ötmek demektir Kaldı ki, İçişleri Komis
yonu raporunda, İbişleri Bakanlığında bu konuda ha
zırlık yapıldığı da kaydedilmektedir. Bu sebeple di
lerseniz yürürlük tarihini, dilerseniz kaynak madde
sini değiştiriniz; ama lütfen muhtarlarımızı ele mulh-
taç etmeyiniz. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar)' 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü Alaattin 

Fırat, buyurun. 
Sayın Fırat, Mite mi, aleyhte rni konuşacaksınız? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Aleyhte konuşacağım | 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLAN VE İBÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ J 

ALAATTİN FIRAT '(Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Kütahya Milletvekili Sayın Abdür-
rahman Necati Kara'a ve arkadaşlarınca verilen, 
«29.8.1977 Tarih ve 2108 iSayılı Muhtar ödenek ve j 
Sosyal Güvenlik Yasasının Bazı Maddelerinin Değiş- j 

W. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 37 

arkadaşının, gümrük kapılarındaki kaçakçılık ve rüş
vet olaylarının kapsamı ile niteliğinin ve bu olaylarla 
terör örgütlerinin ilişkisinin neler olduğunun belirlen
mesi amacıyla bir Meclîs Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/3) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» kıs
mına geçiyoruz. 

İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 37 arka
daşının, gümrük kapılarındaki kaçakçılık ve rüşvet 
olaylarının kapsamı ile niteliğinin ve 'bu olaylarla 
terör örgütlerinin ilişkisinin neler olduğunun belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşmelere 
başlıyoruz. \̂  

tirilmesi ve Aynı Yasaya Bir Ek Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi» İçişleri Komisyonundan Ko
misyonumuza 3.7.1984 tarihinde intikal etmiş; ancak 
Meclisin tatili, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
ve 1985 Yılı Bütçe Kanunu görüşmeleri dolayısıy* 
la, Komisyonumuz gündeminin dolu olması nede
niyle Ibugüne kadar görüşülememişüir. 

Söz konusu teklif : 
a) içişleri Komisyonunca reddedilmiştir. 
b) Anayasamızın 163 üncü maddesine aykırılı

ğı iddiası vardır. 
c) Bazı düzenlemeleri gerekli kılacağı iddiası var

dır. 
d) Bu konuda Hükümetin de hazırlık yaptığını 

öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bu sebeplerden dolayı söz konusu teklifin Ko

misyonumuzda görüşülmesinde mutlak fayda (müla
haza ediyoruz. 

Teklifin 'bu vesileyle gündeme alınmamasını tak
dirlerinize arz eder. Yüce Meclise saygılarımızı suna
rız. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen var mı efen
dim?. Yok.' 

Doğrudan doğruya gündeme alınması konusun
daki önerge hakkında başkaca söz isteyen bulun
madığından, Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Ka'bul etmeyenler... önerge ikalbul edil
memiştir. (HP sıralarından alkışlar.) 

İçtüzüğümüz gereğince Hükümete, grup başkan
larına ve önergedeki birinci imza sahübi arkadaşımı
za veya onun göstereceği !bir sayın milletvekiline söz 
vereceğim. 

Söz sırası Sayın Hükümetin. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

önergeyi okutmayacak mısınız Sayın Başkan?. 
'BAŞKAN — önerge dün okunmuştu. Bu itibarla 

okunmasına lüzum görmedik. Ama tekrar okunma
sı arzu ediliyorsa, okuturuz. (HP ve MDP sıraların
dan «Okunsun, okunsun» sesleri.) 

önergeyi tekrar okutuyorum efendim : 
TürMye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

23.10,1984 (tarihinde Halkçı. Partü Adana Millet
vekili Sayın Cüneyt Canyer ve arkadaşları tarafından 
verilen Meclis Araştırması önergesi üzerinde gerek 
Hükümet adına, gerekse Maliye Eski Bakanı Sayın 
Vural Arılkan tarafından yapılan açıklamalar soru
nu aydınlatmaya yeterli olmamıştır. 
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Konuyla ilgili olarak yapılmış olan açıklamalar 
soruna yeni boyutlar kazandırmış ve gümrük kaçak
çılığı olaylarının daha geniş öl$üde ele alınıp araştı
rılması zorunluluğunu ortaya koymuştur. 

Meclisteki görüşmelerden sonra basına yapılan 
açıklamalarda Sayın Vural Arıkan «Gümrük tayin
lerine tavassut edenlerin listesini açıklarsam yer ye
rinden oynar» Sayın İçişleri Bakanı Ali Tannyar da 
«Gümrükçülerin mal varlıklarını açıklarsam büyük 
olaylar meydana gelir» şeklinde beyanlarda bulun
muşlardır. 

'Hükümette toir balkanın istifa etmesi ve bir ba
kanın da görevden alınmasına yol açan olaylar hak
kında Hülkümötçe d'e kamuoyunu tatmin edecek bir 
açıklama yapılmamıştır. Olayların üzerindeki esrar 
perdesi ortadan kaldırılmamıştır. 

öte yandan yetkili organlarca DevDet güvenliği 
açısından kurulması sakıncalı olduğu bildirilen ve 
gümrük kaçakçılığı olaylarında rolü olduğu iddia 
edilen uluslararası bir şirketin, sırf bakanlıklar ara
sındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle kurulmasına 
mani olunamadığı ileri sürülmektedir. 

Türk kamuoyunu bir süre işgal etmliş olan Ye
şilköy gümrükleri olayı da son günlerde feaşka bo
yutlar kazanmış bulunmakta ve karakollarda haksız 
bekletildiği iddia edilen Yeşilköy Yolcu Salonu Güm
rük Müdürünün rüşvet aldığına dair basında yayın
lar yapılmaktadır. 

İBü'tün bu açıklamalar ve. gelişmeler karşısında 
Parlamen'tJonun gümrük kapılarınlda cereyan eden olay
lar hakkında en geniş ölçüde bilgi edinmesi kaçınıl
maz bir görev haline gelmiş bulunmaktadır. 

Meclis kürsüsünden açıkça ifade edilen egemen 
güçlerin kimler olduğu, gümrük kapılarındaki kaçak
çılık, rüşvet ve işkence 'olaylarının kapsam ve nite
liği ve bu olaylarla terör örgütlerinin ilişkisinin ne 
olduğunu belirlemek üzere Anayasamızın 98 inci ve 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 üncü madde
leri gereğince bir Meclis Araştırması yapılması hak
kındaki önergemizin işleme konmasını saygılarımız
la arz ve rica ederiz. 

Mahmut Akkılıç 
tzmk Mîlleitvelkili 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale Milletvekili 

Sururi Baykal 
Ankara Milletvekili 
Muhittin Yıldırım 

Mehmet Turan Bayezît 
K. Maraş Milletvekili 

Şükrü Babacan 
•Kırklareli Milletvekili 

Salim Erel 
Konya Milletvekili 
. Selçuk Akıncı 

Edirne Milletvekili 
Cüneyt Canver 

Adana Milletvekili 
Kadir Narin 

Diyarbakır Mil'letoekili 
Siilbyman ıKoyuncugil 
Gaziantep Milletvekili 

Yusuf Demir 
Uşak Milletvekili 

Aşkın Toktaş 
îzmir Milletvekili 

Emin Fahri özdilek 
Konya Milletvekili 

Hasan Alt'ay 
Sam&un Milletvekili 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas Milletvekili 

Halis Soylu 
Kars Milletvekili 
Hüseyin Aydemir 
İzmir Milletvekili 
îsmet Turihanıgil 

Manisa Milletvekili 
Mehmet Kemal Gökçora 

Bursa Milletvekili 
Yılmaz Demir 

Bilecik Milletvekili 
Paşa Sarıoğlu 

Ağrı Milletvekili 
Hüseyin Avni Sağesen 

Ondu Milletvekili 

Tekirdağ Milletvekili 
Cevdet Karalı 

Giresun Milletvekili 
Tevfik Bilal 

Hatay Milletvekili 
Ahmet Sırrı Özbek 

Adıyaman Milletvekili 
Nuri Korkmaz 

Adana Milletvekili 
Salih Alcan 

Tekirdağ M'illeUvekili 
IMünir Sevinç 

Eskişehir Milletvekili 
ŞeVki Taştan 

Sivas Milletvekili 
Veysel Varol 

Erzincan Milletvekili 
Hilmi Nalbantioğkı 

Erzurum Milletvekili 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 'Milletvekili 
Orlhan Otağ 

Kocaeli Milletvekili 
Davut Abacrgil 

Balıkesir Milletvekili 
Ahmet Kemal Aydar 
Ankara Milletvekili 

Mehmet Üner 
Kayseri Milletvekili 

Cemal Özdem'ir 
Tokat Milletvekili 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Devlet Ba
kam Mesut Yılmaz, buyurun efendim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YİLMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gümrük kapı
larında meydana gelen ve kamuoyunu da yakından 
ilgilendiren olaylarla ilgili olarak 15 gün içinde ikin
ci defa verilen Meclis Araştırması önergesi üzerjne 
Hükümetin görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınız
dayım. 

Sözlerimin başında 23 Ekim 1984 günü Genel 
Kurulda yaptığım konuşmada geçen bir hususu tav
zih etmek istiyorum. O konuşmamda, Mehmet Ali 
Ağca'nın Kartal Maltepe Askerî Cezaevinden kaç
tıktan birkaç gün sonra Kapıkule Sınır Kapısından 
çıkış yaptığını ve bazı görevlilerin kendisine yardımcı 
olduklarım belirtmiştim. Buradaki «birkaç gün» ifa-
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desi sehven kullanılmıştır. Mtehmet Ali Ağca'nın 25 
Kasım 1979 günü Askerî Cezaevinden kaçmasıyla söz 
konusu olay arasında yaklaşık 9 aylık bir zaman far
kı vardır. Ağca, cezaevinden kaçtıktan sonra 1980ı 
Şubatında İran'a geçmiş, aynı yılın nisanında tekrar 
Türkiye'ye dönmüş, temmuz ayı başında Hint pasa
portuyla Bulgaristan'a çıkış yapmış, 30 Ağustos 1980 
tarihinde Kapıkule'den giriş yaparak, daha önceden 
hazırlanan ve Nevşehir'den temin edilmiş olan Türk 
pasaportunu alarak 31 Ağustos 1980 günü Bulgaris
tan'a geri dönmüştür. 

Kapıkule olaylarının bütünü içerisinde bir detay 
tfşkil etse dahi, bu konuda Yüce Meclise yanlış bilgi 
vermiş olmamak için bu hususu öncelikle duyurmak 
ihtiyacını duydum. 

Sayın milletvekilleri, bunun dışında, o günkü ko
nuşmamda Yüce Meclise verdiğim bilgilere ilave ede
ceğim önemli bir husus mevcut değildir. Ancak, güm
rük kapılarının ve bu arada Kapıkule'nin yönetimi 
meselesine kısaca değinmek istiyorum. 

12 Eylül Harekâtından sonra gümrük kapılarının 
durumunun yurttaki huzur ve güven üzerinde etkili 
olduğu tespit edilmiş ve ilk olarak Kapıkule'nin kont
rolü, sevk ve idaresi için «Kapıkule Güvenlik Komu
tanlığı» adı altında bir komutanlık kurulmuştur. 1982 
Ocak ayında sıkıyönetimin sorumluluk ve kontrolü 
devam etmek kaydıyla, Birinci Ordu ve Sıkıyönetim 
Komutanlığınca, bu komutanlık kaldırılmıştır, Ancak, 
sınır kapılarında kontrolü sağlamak amacıyla yeni 
bir yönetim kurulmasına yönelik yasal çalışmalar de
vam etmiş ve 10 Haziran 1982 tarihinde 2677 sayılı 
Yasa yürürlüğe girmiştir. 2677 sayılı Yasanın 5 inci 
ve 6 ncı maddelerine göre, içişleri Bakanlığının da 
uygun görüşü alınarak, vali yardımcısı seviyesinde 
bir mülkî amirin görevlendirilmesi öngörülmüş. İş
te, Kapıkule'deki «Üç başlı» denilen yönetim böyle 
doğmuştur. Birisi Gümrük Başmüdürü, birisi Güm
rük Muhafaza Başmüdürü, diğeri de bu yasaya göre 
kurulan Mülkî İdare Amirliğidir. 

2677 sayıü Yasa, gerek hazırlanması ve gerekse 
kabulü sırasında birçok engellemelere uğramıştır, en

gellemelere rağmen çıkartılmıştır. Bunu şimdi aramız
da bulunan o zamanki sayın yöneticilerimiz çok iyi 
hatırlayacaklardır, Huzursuzluğa neden olduğu ileri 
sürülen bu üçlü yönetimin, koordinasyon ve işbirliği 
alanındaki eksiklikleri, Yüce Meclisin yapacağı yasa 
değişiklikleriyle giderilmelidir. Ancak, biz inanıyoruz 
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ki, bu görevli kuruluşlar bir diğerini denetlemek sure
tiyle daha etkin bir denetim mekanizması sağlamakta
dırlar. 

Sayın milletvekilleri, Kapıkule /'Operasyonunda 
meselenin çarpıtıldığı diğer bir husus, kamu görevli
leri hakkında farklı tahkikat usulleri uygulanması 
meselesidir. 1402 sayıü Sıkıyönetim Kanununda deği
şiklik yapan 2682 sayılı Kanunun 1 inci maddesini 
geçen konuşmamda belirtmiştim. Buna ilaveten, 1918 
sayıü Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Ka
nunla görevlendirilen bakanüklardan birisi de, İçiş
leri Bakanlığıdır. Bu kanuna giren olaylara, sıkıyöne
tim ilan edilen yerlerde sıkıyönetim komutanlığı mü
dahale etmekte, operasyon ve sorgulamalar sıkıyöne
tim komutanüğının emirleri doğrultusunda yapılabil
mektedir. 

Bu nedenle, rüşvet karşılığı kaçakçılık olaylarına 
yardımcı olanların sorgulamalarına, başlangıçtan iti
baren Bİrincti Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı ile 
Edirne Sıkıyönetiim Komutan Yardımcılığı bizzat gir
mişler ve bu İçiştiler hakkında gözetim altına alma ka
rarı vermişlerdir, çünkü kanun, bu yetkiyi onlara ver
miştir. 

Kapıkule olayı suçluları, suç delilleri ile 'birlikte 
Türkiye genelinde kaçakçılık olaylarına bakmakla gö
revli olan Dördüncü Kolordu Komutanlığı 4 Nolu 
Askerî Mahkemes'i Başkanlığına intikal ettirilmiştir, 
Gözetim altına aünmış olan 50 gümrük görevlisin
den 46'sı mahkemece tutuklanmış, 4'ü muhakemeleri 
tutuksuz olarak devam etmek üzere, salıverilmişler
dir. 

Şimdi, idarî tasarruf olarak bu konuda nefer ya
pılmıştır kısaca onları da dzah edeceğim : 

Kapıkule olayları ile ilgi'lü olarak, öncelikle Güm
rükler Başmüdürü görevden uzaklaştırılmış ve yeri
ne Mersin Gümrükler ©aşm'üdürü geçüdi olarak gö
revlendirilmiştir. Tutuklanan Gümrük Muhafaza Baş
müdürü görevden alınmış, yerine fctanbul Gümrük
ler Muhafaza Başmüdürü geçici görevle görevlendi
rilmiştir. Daha sonra adı geçenin de aslî görevline 
dönmesiyle, yerine başka 'bir gümrük muhafaza baş
müdürü atanmıştır. 

Olaylarla ilgili olarak, 7 Ağustos 1984 tarihinden 
itibaren muhtelif tarihlerde 52 kişi açığa alınmıştır. 
Kapıkule gümrüklerinde şu anda 620 kişi görev yap
maktadır. 1.1.1984 tarihinden sonra olayların baş
langıcına kadar, diğer başmüdürlüklerden naklen 120 
kişi atanmıştır. Gümrük teşkilatıyla ilgil olarak 378 
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Mşi hakkında muhtelif mahkemelerde çeşitli suçlar
dan dolayı açılan davalar devam etmektedir. Şu anda 
182 kişi adlî ve idarî yönden görevde kalması sa
kıncalı görüldüğünden açığa alınmıştır. Bu açığa alı
nanlardan 93 tanesi 1 Ooak 1984 tarihinden sonra 
açığa alınmıştır. 

Gene 1.1.1984 tarihinden sonra görevine son ve
rilenlerin sayısı ise 60'tır. Yüksek disiplin kurulu gün
deminde 93, merkez disiplin kurulu gündeminde ise 
131 kişi ile ilgili ceza önerisi bulunmaktadır. Halen 
açılan ve işlemde bulunan disiplin dosyası sayısı 4 
bin civarındadır. 

1.1.1984 talihinden sonra 1402 sayılı Yasa uya
rınca beş kişinin görevine son verilmiş, 10 kişinin de 
görev yeri değiştirilmiştir. Merkez disiplin kurulu 
1.1.1984 tarihinden itibaren 158 kişi hakkındaki ceza 
önerilerini karara bağlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, işkence iddialarına da kısa
ca değinmek istiyorum. İşkence iddiaları, Türk Dev
letinin yeni muhatap olduğu bir konu değildir. Yurt 
dışında 'Devletimizi zayıf düşürmek isteyen illegal ör
gütler, senelerden beri bu iddiaları bir kampanya mal
zemesi olarak gündeme getirmişler ve maalesef 'ba
zı çevreleri de etkileyebilmişlerdir.• Şimdi güvenlik 
kuvvetlerimizin başarılı operasyonlarına devam etme
sini istemeyen karanlık 'güçlerin, olayı saptırmak için 
aynı yola başvurduklarını görmekteyiz. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Ne demek istiyorsun, biraz açıklar mısınşz?. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Yeteri kadar açıktır sayın milletvekilli. (Gü-
rütlüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müdahale et
meyelim. 

Devam edelim Sayın Bakan, devam edelim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Bütün demokratik ülkelerde suç ve suç
luların ortaya çıkartılması için uygulanan psikolojik 
baskı ve sorgulama usulleri ülkemizde de uygulan
maktadır. 

ÜBRAH1M URAL (İstanbul) — İşte- bunu kabul 
et. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Bunu siz kabul etmiyor musunuz?. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Ben biraz sonra 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Ural, müdahale et
mezsek müzakereler daha selametle cereyan eder. Bu 
itibarla lütfen sayın milletvekillerinin müdahale et
memesini istirham ediyorum. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Bakan lütfen tahrik etmesin. 

BAŞKAN — Herkes kendi üslubuna göre konu
şur, arzuladığınız istikamette kimse konuşmak mec
buriyetinde değildir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Sayın milletvekilleri, bütün demokratik ül
kelerde suç ve suçluların ortaya çıkartılması için uy
gulanan psikolojik baskı ve sorgulama usulleri ül
kemizde de uygulanmaktadır. Bunu kabul etmeyen 
sayın Milletvekilimiz eski 'bir emniyet mensubudur. 
Onun zamanında da bu tür iddialar ortaya atılmış
tır. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — İspat et ispat, laf
la olmaz. Söz alıp 'biraz sonra konuşmalarına ce
vap vereceğim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Bizim... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanıza yazılı 
metinden devam ederseniz... 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın Başkan, eğer müdahale ederlerse 
yazılı metinimin dışına çıkmak zorunda kalacağım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müdahale eder
seniz konuşma selametini hatipler kaybediyor. Gü
rültü ve Meclisimize uygun olmayan hareketler de 
buradan doğmaktadır. (Bu itibarla, hatiplerin konuş
ma istikametini ve üsluplarını devam ettirmelerine 
imkân sağlayınız. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Üstelik diğer demokratik ülkelerden fark
lı olarak 'biz Türk Devleti olarak, yakın geçmişte to
taliter rejimlerdeki usullere 'başvuran, yani açıkçası 
işkence yapan kamu görevlilerini tespit etmiş ve on
ları mahkûm etmiş bir devletiz. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bu itibarla, işkence iddialarını 'arattırmadan, bu
yurduğunuz gibi bunlar ispatlanmadan, safça bunla
rı doğru kabul edemeyiz. (ANAP sıralarından alkış
lar.) 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Bakan 
söyledi bakan. 
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DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Edirne'de yapılan sorgulamalar olayım 'baş
langıcında, sıkıyönetim komutanlığınca Edirns'ye gön
derilen 'bir hâkim albayın nezaretinde yürütülmüştür. 
Gözaltına alınan her şahıs için, sorgulamadan onca 
ayrı, sorgulamadan sonra sıkıyönetim' mahkemesine 
teslim edilmeden önce ayrı olmak üzere sağlık ra
porları alınmıştır. Bütün (bunlara rağmen, bazı sanık 
yakınlarının Adalet Bakanlığına vakî şikâyetleri üze
rine konu, Adalet Bakanlığınca sıkıyönetim mercile
ri dahil olmak üzere ciddiyetle ve titizlikle araştırıl
maktadır. 

Gayın milletvekilleri, son olarak bu kürsüden bir 
defa daha ifade etmek isterim ki, Türkiye'de büyük 
Türk Milletinden başka egemen güç yoktur. (ANAP 
sıralarından «IBravo» sesleri, alkışlar.) 

Devletlimizi yıkmak, ülkemizi parçalamak isteyen 
karanlık güçler vardır. (MDP sıralarından «Arıkan 
mı?» sesleri.) 

Basit yolsuzluklara karşı başlatılan !bir operas
yonda, karşımıza yine bu karanlık güçler çıkmışlar
dır. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

Araştırma önergesinde, Hükümetçe kamuoyunu 
tatmin edecek açıklama yapılmadığı ve olayların üze
rindeki esrar perdesinin ortadan kalkmadığı görüşüne 
yer verilmektedir. 

Olaylardaki esrar perdesinin kalkmadığı doğrudur, 
bunun içindir ki operasyonlar zaten şimdi de devam 
etmektedir. Ama perde aralanmıştır ve Yüce 'Meclis, 
Hükümetimizin bu konudaki kararlı tutumuna olan 
güvenini devam ettirdiği ve meselenin kim tarafından 
olursa olsun saptırılmasına müsaade etmediği takdir
de çok kısa sürede 'Milletimizi tatmin edecek so
nuçlar alınacaktır, 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Söz sırası Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 

adına Sayın Abdurrahman Necati Kara'a'dadır; bu
yurun efendim. (MİDP sıralarından alkışlar.) 

MDP GRUBU ADINA ABDURRAHMAN 
NECATİ KARA'A (Kütahya) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; dün 
Türkiyemizİn tarihinde önemli bir gündü. Çünkü, 
6 Kasım 1983 seçimlerinin yıldönümü idi. Bugün 
de, bilindiği gibi 7 Kasım 1982 tarihinde kabul edi
len Anayasamızın ikinci yıldönümüdür. Milletimizin 
kahir ekseriyetine mazhar olarak kabul edilen bu 

Anayasamız ile yeniden demokrasiye geçiş günü olan 
güzel ve anlamlı yıldönümünün aziz milletimiz, de
mokrasimiz ve Cumhuriyetimiz için hayırlı, uğurlu 
olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyorum. (Alkışlar) 

12 Eylül 1980'in karanlığjnda; Devletin, milleti 
ve ülküsüyle bölünmezliği inancı ve Büyük Atatürk' 
ün izinde Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ile
lebet muhafaza azmi ile yola çıkanlar pek büyük 
fedakârlıklar, devletin 'bekası uğruna çekilen ıstırap
lar pahasına ülkemizde huzuru ve can güvenliğini 
iade ettikten sonra Türk Milletlinin layık olduğu de
mokrasiye yeniden dönmesini sağlamak amacıyla 
yeni Anayasayı halkoyuna sunmuş ve siyasî faali
yetleri başlatmışlardır. 

'Bütün cihan bilmelidir ki, serbest tecimlerle ve 
Milletimizin hür 'iradesi ile işbaşına gelen Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Misakimilî hudutları içinde 
Devletirriize, Anayasamıza ve demokrasimize sahip
tir ve ilelebet sahip olacaktır. Türkiye iBüyük Millet 
Meclisinin mukaddes çatısı altında hepimizin pay
laştığını inandığım bu düşünceleri ifade edebilmek
ten müstesna bir şeref duymaktayım. Bu duygular
la Yüce Meclisimizin ve Anayasamızın yıldönümü
nü yürekten kutluyor, en derin saygılarla cümleni
zi selamlıyorum. (MDP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, son aylarda ortaya çıkan 
zararlı faaliyetler sonucu görünen odur ki, anarşi 
ve terör şimdi metot ve şekil değiştirerek gene Türk 
Devlet ve Milletine musalait olmaya devam etmek
tedir. Gene Türk Devletini ve Milletini bu defa bir 
kurt gibi içten kemirip, sinsice çökertme sevdasın-
dadır^ Milliyetçi Demokrasi Partisine göre bunlar 
büyük boyutlara ulaştı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23.10.1984 tarih
li birleşiminde Devlet Bakanı Sayın Mesut Yılmaz'ın 
açıkladığı gibi bunların sebebi, korkunç boyutlara 
varan rüşvet ile uyuşturucudan dövize ve mücevhere 
kadar kaçakçılık <ile işsizliğin artırdığı, Milletimizi 
derinden yaralayan ve bir nesli itetef edeeek nokta
lara tırmanan ahlakî çöküntüdür. 

Zamanımda tedbir alınamaz ise, ahlakî çökün
tünün ancak nesil değişikliği. ile halledilebileceğini 
takdirlerinize arz ediyorum. Rüşvet, uyuşturucu ip-
tilası, kaçakçılık ve ahlakî çöküntü kanaatimizce gü
zel bahçemizi saran zararlı ve arsız otlar gibidir. 
Bu zararlı ve arsız otları son bağımsız Türk Dev
leti olan genç Türkiye Cumhuriyetinden temizlemek, 
kökünü kurutmak da Parlamentosu ve Hükümetiyle 
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hepimizin 'boynuna jborçtur. 'Bahçemizde zararlı otlar 
yerine huzurjçiçekleri açmalıdır. 

Binaenaleyh, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak 
verilen önergeyi olumlu 'karşılamakla birlikte, hazır
lamayı bu görüşmenin sonunda kararlaştıracağımız 
bir araştırma önergesi ile geniş kapsamlı olarak, Mec
lis Araştırması bir anlket parlamenter olduğuna gö
re, zararlı faaliyetlerin bütünü ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde topluca görüşülmesi gerektiğine 
karar verildiği takdirde de geniş kapsamlı bu öner
geyi takdim edeceğiz. 

Ancak, benden önce konuşan Sayın Devlet Ba
kanımız Mesut Yılmaz'ın; «Karanlık güçler» diye bir
kaç kere tavsif ettiği güçlerin de açıklanmaya muh
taç olduğu kanaatindeyiz, kendilerinden rica et
mekteyiz. I M D P , HP sıralarından alkışlar) Zira, 
olay bu çatının altında Sayın Devlet Bakanı tarafın
dan ifade edildiği gibi, yurt dışındaki devlet düş
manlarına kadar çok geniş kapsamlıdır. 

Bir misal arz ediyorum; Federal Alman polisince 
bir, mektubu ple geçirilen^ Apocuların lideri Abdullah 
öcalan nq diyor : 

«Parayı mutlaka bulmamız lazım; bu para, ister 
eroinden, ister ortak davamızın savunucusu Ermeni
lerden, mühim • değildir, mühim olan; ortak hedefe 
varmaktır» Milliyet Gazetesi, 21 Ekim 1984. 

-Buradan görülüyor ki, dava gerçekten çok çok 
üzücüdür. Gelin..hepsini birden.ele,.alalım, aziz Mil
letimiz- hür iradenin temsilcilerinin gür sesini- bekle
mekte, demir yumruğunu hainlere hissettirmesini is
temektedir, Zira- Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak 
biz eminiz ki, bu mukaddes .çatmın; altında yolsuzluk
lardan, zararlı faaliyetlerden çfekaneçek ve .Devletimi
zin bekası uğruna o olayların üzerine gidilmesini is
temeyecek tek bir sayın üye yoktur. 

Ancak, bize göre Türkiye;Büyük Millet Meclisin
de yetkililerce işkenceden bahsedilmesi büyük bir ta
lihsizlik olmuştur. - Ama -. mutlaka bu kişisel manada 
ifade edjlmiştir! diye düşünüyoruz. Zira biliyor ve ina
nıyoruz ki, işkence bir anayasa suçudur ve hiçbir za
man Türk Devletinin ve onun hükümetlerinin tatbik 
ettiği bir politika olmamıştır., işkence iddiaları bey-

, nelmilel her platformda Türk Devletini ve» demokra
sisini yıpratmak için; düşmanlarımız tarafından İddia 
edilmektedir. 

Eğer ferdî işkence olayları varsa, şimdiye kadar 
olduğu gibi şiddetle üzerine gidilmelidir. Üzerine gi
dilmelidir ki, Devletimiz temize çıksın, üzerine gidil-
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me'lidir ki, şom ağızlar susturulsun. Aksi halde yurt 
dışında her maksatlı yayın ve toplantıda, Büyük Mil
let Meclisinde yetkili ağızdan ifade edilen işkence id
diası, aleyhimizde delil olarak kullanılacak ve çok is
tismar edilecektir. Bu durumu, konunun nezaketi se-
bsbiyle yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 

Büyük Milletimizin değerli temsilcileri, hemen he
men ve her zaman iç içe olan rüşvet ve kaçakçılık ko
nusunda dikkate değer olan üç misal arz etmek isti
yorum. Rüşvet vermekten sanık olarak Şişli Asliye 
Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan Fah
rettin Arslan'ın tahliye gerekçesi aynen şöyledir : 
«Rüşvet aldığı ileri sürülen ve halen Washington Bü
yükelçiliğinde müşavir olarak Devlet görevinde bulu
nan Şükrü Balcı hakkında bir soruşturma açılma
mışken, diğer sanıkların aynı olaydan tutuklu yargı
lanmaları, adaletin temeline ters düşmektedir. Tutuk
lu kaldığınız süreyi de göz önüne alarak sizi tahliye 
ediyorum» demiştir muhterem hâkim. 

Kanaatimizce bağımsız Türk adliyesini temsil 
eden muhterem hâkim, burada bir kanun koyucu gibi 
davranma yetkisini kullanmıştır. Halen Adalet Bakan
lığında idarî mi adlî mi konusu bekletilmektedir. Du
rumu takdirlerinize arz ediyorum. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Gerekli izin verilmiştir efendim. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Teşekkür ederim efendim, herhalde yenice. 

28 Ekim-1984 tarihli Hürriyet Gazetesinin sorula
rını cevaplandıran Sayın Vural Arıkan diyor ki : «Me
sela Başbakan istifamı istediği konuşmamızda Ali 
Tanrıyar'ın istifasını verdiğini söyledi. Ben de ona 
dedim ki; Sayın Başbakan benim Ali Beyle bir der
dim yok. Ali Beyin bir dahli yok bu işte. Emniyet Ge
nel Müdürünü neden almıyorsunuz? Yoksa alamıyor 
musunuz? Başbakan sustu. Yorumsuz arz ediyorum.» 
(HP ve MDP sıralarından alkışlar.) 

Şimdi de müsaade ederseniz bu müzmin sosyal 
hastalık hakkında, yani rüşvet hakkında Sayın Cum
hurbaşkanımızın görüşlerini Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Yasama Yılı münasebetiyle ken
dilerinin yaptıkları açış konuşmalarından okumak si-
tiyorum. , 

Sayın Cumhurbaşkanı, huzurunuzda iki mesele 
ortaya koymuşlardı. Onun için, kısa kalsın, diye sa
dece ikinciyi okuyorum: 

«Diğer meselemiz, bünyemizi kemiren ve Osman
lı -İmparatorluğundan beri toplumu mahveden rüş
vetle mücadeledir. Bu sorunun kolay halledilebilir bu
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konu olmadığını biliyorum, kökünün tamamen ka
zınmasının mümkün olmadığını da biliyorum. Ancak, 
mücadele kesintisiz sürdürülür, bütün görevliler so
rumluluklarının gereğini tam yaparsa, bu sorun da 
en asgarî seviyede tutulabilir. Rüşvet alma ve verme 
her şeyden evvel bir terbiye meselesidir. Bu terbiye 
aile ocağından başlar, okullarımızda devam eder. 
Eğer bir kişi böyle bir terbiye almadan hayata atıl
mış ise, ona ne kadar fazla para verirseniz veriniz 
daha da fazlasına tamah edecek, yine de rüşveti ka
bullenecektir» diyorlar Sayın Cumhurbaşkanı ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden bu sosyal hastalıkla 
da mücadele edilmesini istiyorlar. 

Değerli milletvekilleri, burada Ziya Paşa'nın şu 
beytini hatırlamamak imkânı yoktur. Merhum Ziya 
Paşa 85 yıl önce; «Milyonla çalan izzet-ü ikbalde se-
refraz, birkaç kuruşun mürtekibi cay-i kürektir» de
miş. 

Değişen nedir? Değişen; milyonu çıkarıp milyar 
yazacaksınız yerine, tşte o kadar. 

Geliniz, «Devlet malı deniz, yemeyen domuz» 
inancını birlikte kıralım değerli milletvekilleri. Geli
niz, artık, yapanın yaptıklarının yanma kâr kalmaya
cağını Türkiye'de herkese gösterelim. Gösterelim ki, 
açlıktan nefesi kokarken namuslu kalabilen insanlar, 
nefes alabilsin ve hiç değilse, enayi yerine konmak
tan kurtulsun namuslu insanlar. (MDP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Geliniz; «Zulmü alkışlayamam, zalimi asla seve
mem. Gelenin keyfi için geçmişe5 kalkıp söğemem. 
Bir zavallı gördümmü yanarda ta yüreğim. Onu kur
tarmak için tekme yerim, çifte yerim. Adam aldır
ma da geç, git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğne
nirim, hakkı tutar, kaldırırım» diyen Millî Şairimiz 
'Mehmet Akif'in fikriyatım yaptığı «Kuvva-i Milliye» 
ruhunu bir daha yaşatan Meclis olalım. 

Saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına İstanbul 

Milletvekili Sayın ibrahim Ural, buyurun. 

HP GRUBU ADINA İBRAHİM URAL (İstan
bul) — Saym Başkan, sayın milletvekilleri; verilen 
Meclis Araştırması nedeniyle, Halkçı Partinin görüş
lerini sunmak üzere, huzurlarınızdayım; hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Bilindiği gibi, son zamanlarda gerek ülkemizde 
ve gerekse dış ülkelerde ulusal çıkarlarımızı ilgilen
diren bir dizi olaylar cereyan etmiştir. 
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ASALA ile Bulgar Hükümetinin karıştığı Kapı
kule'de büyük bir kaçakçılık ve rüşvet olayı meyda
na gelmiştir. Bu olaylar nedeniyle bir bakan istifa 
etmiş, bir bakan hakkında da Anayasanın 104 üncü 
maddesi uygulanmıştır. 

Son günlerde yabancılar arasında Ağrı Dağına 
olan ilgi artmıştır. Resmî yollarla gelenlerin dışında, 
bu bölgede silahla yaralanmış olarak bulunan bir ki
şiyi almak üzere özel bir uçak gönderilmiştir. 

Lozan Antlaşmasının Ege Denizindeki 12 Adanın 
statüsüne ilişkin hükümleri Yunan Hükümetince ih
lal edilmiştir. 

Iran ve Irak'ta üstlenen ve Suriye tarafından eği
tilip yönlendirilen ayrılıkçı gruplar Türkiye'de eylem
lerde bulunmuşlardır. 

Bulgar Hükümeti dil ve dinlerinin değiştirilmesi 
için soydaşlarımız üzerinde baskılarını artırmıştır. 

Amerikan Kongresi Ermeniler lehinde bazı karar
lar almıştır. 

ilk bakışta birbirlerinden irtibatsız gibi görünen 
bu ve buna benzer olayların, derinlemesine bir araş
tırmaya tabi tutulduğunda, karmaşık, içice kaçakçı
lık, silah ve terör ekseni etrafında döndüğünü gör
mek mümkündür. Bu nedenle biz burada bütün bun
ları dile getirerek, kaçakçılığın nedeni ve hangi bo
yutlarda meydana geldiğini gözler önüne sermeye 
çalışacağız. 

Bilindiği gibi terör olayları 1975 tarihinde patlak 
verdi. Bu tarihte bu eylemleri kimlerin başlattığı ve 
arkalarında hangi güçlerin bulunduğu pek bilinmi
yordu. Oysa şimdi, bu eylemleri yapan örgütler, mer
kezleri, eylem şekilleri, avukatları ile bu örgütlerin 
arkasındaki devletler belli olmuştur. Hele İsrail'in 
Beyrut'u işgali sırasında ele geçirilen belgelerden bu 
Ermeni terörünün mahiyeti iyice anlaşılmıştır. 

İlk iş olarak İsrail ile temasa geçerek bu bilgi ve 
belgeleri almak, bilmediğimiz eylemcilerin hüviyetle
rini ve bugün bulundukları yerleri tespit etmektir. 
Bunların çoğu hâlâ İsrail cezaevlerinde yatmaktadır. 
Bir kısmı hâlâ Beyrut'ta, bir kısmı Suriye, Yunanis
tan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Fransa'dadır. Hatta bu 
örgütün başında bulunan Agopyan ile çeşitli şekiller
de ele geçen Ermeni teröristlerin savunmasını yapan 
Avukat Henri Leelere, ASALA Sözcüsü Ara Toran-
yan Fransa'da, ASALA'ya Türkiye'den yardım sağ
layan Serkisyan da Bulgaristan'dadır. Kin abideleri 
yükselirken açılış merasimine giden Fransız Bakan 
ile Rusya'nın güdümünde bulunan Ermeni Patriğinin 



T. B. M. M. B : 22 7 . 11 . 1984 O : 1 

davranışları da keza bilinmektedir. O halde, olayın 
gizli kalan tarafı yok denecek kadar azalmıştır. 

Bir husus daha vardır, bu da; silahlı eylemin dı
şında bu terör gruplarının silah, döviz, eroin ve baz 
morfin kaçakçılığı yaptıklarıdır. Son zamanlarda ya
kalanan 300 - 500 kiloya varan uyuşturucu maddele
rin finansörlerinin yerli kaçakçıllarla işbirliği yapan 
bu Ermeni teröristler olduğunu bilmeyen yoktur. Bu 
konuda yapılacak basit bir araştırmayla, bu Ermeni 
terör örgütlerinin arkasında, içte ve dışta kimlerin 
bulunduğu kolaylıkla meydana çıkacaktır. Tahtakale 
piyasasının sevk ve idarecilerinin de bunlar olduğu 
söylenmektedir. Şimdiye kadar yakalanan silahların 
değeri (Yalnız yakalananları söylüyorum) 120 milyar 
lira, buna mukabil banka soygunu ve gasp yoluyla 
temin edilen paraların sadece 495 milyon lira civarın
da olduğu ve geri kalan 119,5 milyar liranın bu terör 
örgütleriyle, arkalarındaki güçlerin ve özellikle "̂ Bul
garistan ve Suriye'nin desteğiyle sağlandığı, sıkıyöne
tim mahkemelerinde alman ifadelerden anlaşılmakta
dır. Bu konuda yapılacak dikkatli bir araştırma her 
şeyi meydana çıkaracaktır. 

Bilinmesi gereken bir diğer nokta da, uluslararası 
terörizmin bir parçası olan Ermeni terörizminin iç 
terörizme bağlı olarak artıp eksilmesidir. Son zaman
larda Ermeni teröründeki azalmanın nedenini, iç te
rörizme karşı 12 Eylülden sonra sürdürülen mücade
ledeki başarıya bağlamak lazımdır. O halde bir şart 
da Devletin güçlendirilmesi ve Devlet otoritesinin 
sağlanmasıdır. Oysa maalesef bu konuda fazla bir şey 
yapılmış değildir. 

Bilindiği gibi, son yıllara kadar yaygın kanaat, 
aşırı akımların bir ülkeye ancak silahla ve düzenli 
orduların işgaliyle gireceği şeklinde idi. Son zaman
larda bu inanca ters düşen bir uygulamayla, aşırı uç
lar plan ve taktiklerinde değişiklik yaparak sonuca 
gitmek çabasına girdiler. Silahlı savaş yerine politik 
savaş esas alındı. îşgal orduları yerini düzenli ve mas
keli kuruluşlara bıraktı. Politik savaşta propaganda, 
fesat, casusluk, sabotaj ve gerilla metotları harp si
lahı ve vasıtaları olarak kabul edildi. Küçük bir gru
bun çoğunluğu yıldırmak için giriştiği şiddet hareket
leri olarak tanımlanabilecek silahlı propaganda yo
luyla bazı başarılar elde edildi. Tedhiş ve şiddetin bu 
tür propaganda içindeki yerini belirleyen şu sözler 
buna verilen önemi açıklaması bakımından çok an
lamlıdır : 

«'Bir amaca kan dökülerek ulaşılırsa başarının 
değeri yükselir, duyguları kamçılanmış kimseleri 
gayrete getirir.» 

İkinci Dünya Savaşından sonra nükleer denge
nin (ki, ıbuna dehşet dengesi de denilmektedir) ku
rulmasıyla ordular yoluyla Ibir yeri işgal etenenin 
imkânsız olduğu anlaşılınca, devletleri içten yılkmak 
için yeni yöntemler bulundu. 1960 yıllarına kadar 
hazırlık dönemini tamamlayan terörizm, 1970 sene
sinden iti'baüen eyleme ıgeçtti,; 12 Eylüle ıgelen gün
lerde doruk noktasına ulaştı. 

Eğitim kamplarında eğitimden geçirilen belli 
gruplar uluslararası terör örgütleriyle silki işbirliğine 
girdi. AISALA, 1978 senesinde Beyrut'ta yaptığı açık
lamada; Kızıl Tugaylarla Japonya ve Filistin Kur
tuluş Örgütündeki tef ör örgütleriyle ve bu arada 
PKK ile işbirliği içinde olduğunu açıkladı. Ülke
deki teröre paralel olarak, Ermeni terörü de 1980 
yılına kadar artarak devam etti. 

Terörün sadece silahlı eylem şeklinde tecellisi
ne bakarak, terörü 'besleyen kaynaklar ihmal edildi-
diği takdirde, sonuç almalk son derece tehlikeli ol
maktadır. Olaylar tetkik edildiğinde, terörün art
ması oranında silah satışlarında artma olmaktadır. 
Yakalanan terörist kadar da silah yakalanmış olma
sının nedeni budur. 'Bir başka ifadeyle, silah terörü, 
terör de silah kaçalkçılığını teşvik etmiştir. Daha 
doğrusu topyekûn kaçakçılık terör için finansman 
kaynağı oluşturmuştur. Özellikle silah ve uyuşturu
cu madde kaçakçılığı Ermeni terörünün eMnde bir 
'silah olarak hâlâ kullanılmaktadır. İşin ilginç tara
fı, bu kaçakçıların sağ ve siol tefriki yapmadan her
kese silah sattığıdır, özellikle Ermeni terör örgüt
leri uyuşturucu madde, silalh ve elektronik eşya ka
çakçılığında yerli kaçakçılarla işbirliğine girmişler
dir. Bugün da!h!i terör ve silalh kaçakçılığı azaldığı 
halde afyon ve bazmorfinin trafiğinde büyük bir 
çoğalma görülmektedir. Alınan ifadeler de Ibu ka
çakçılığın bu Iterör örtgültleri tarafından organize 
edildiğini belgelemektedir. Türkiye'den sevk edilen 
eroine pazar tbülan Ibu Ermeni terör örigütleridir. 
Talhtalkale giibi yerler aracılığıyla toplanan dövizler 
yfine bu örgütlerle işbirliği ve menfaat birliği halin
de bulunan kaçakçılar tarafından silah ve uyuştu
rucu madde temin etmek için kullanılmıştır. Bunu 
yaparken güdülen amaç, duyarlı bir kesim olan genç-
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leri uyuşturucu maddeye alıştırmak suretiyle Türki
ye'yi içten yıkmaktır. Bulgun silah, afyon ve esrar 
(kaçakçılığındaki azalmaya mukabil baz morfin ve 
eroinde büyük artış olmaktadır. Bu sadece, terör 
örgütlerince tek 'başına değil, bunların arkasında 
bulunan Rusya ve Bulgaristan'ın desteği ile yapıl
maktadır. Amaçlarına silahlı eylemlerle varamaya
caklarını anlayan bu odaklar, bu sefer gençliği uyuş-
turuca maddelere alıştırmak suretiyle içten çökert
mek ve terörü hortlatmak a'macındadırlar. Bugün 
dahi Ermeni terör örgütleri dış güçlerin emellerine 
bağlı olarak bu kaçakçılık türlerini devam ettirmek
tedirler, 

Terör harekelerine karışanlardan 5 500 ctiva-
rındakiler elan yakalanmış değildir. Bir kısmı yurt 
dışında bulunan Ibu militanlar ülke aleyhinde çalış
makta ve kaçakçılık işleriyle uğraşmaktadırlar. Mi
tingler tertip etmek, sabotajlar düzenlemek, çeşit
li gazöte ve dergiler çıkarmak suretiyle faaliyetleri
ni sürdürmektedirler. Bu anda Türkiye aleyhine ça
lışmalarını sürdürenler sadece bunlar da değildir. 
Çeşitli şekillerde yurt dışına kaçanlarla Ermeni ve 
Rumların sayısı 450 bin civarındadır. Bu rakam, kü
çümsenecek (bir rakam değildir. 

Bundan bir müddet evvel Alman İçişleri Bakanı 
yaptığı bir konuşmada, aşırı sağcı bir derneğin üye 
sayısının 20 bin civarında olduğunu, bu kadar rriili-
tan bir kadronun toplum düzenini değiştirebileceğini 
belirterek, bu derneğin kapatılmasını istemiştir. Bu 
misal bile, bizim ne kadar büyük bir tehlikeyle kar
şı karşıya 'bulunduğumuzu göstermes/i bakımından 
ilginçtir. Bugün dışarıdan İdare edilen kaçakçılık, 
uluslararası terörizm ve bunun bir parçası olan Er
meni terörizmi, yıkıcı ve 'bölücülerin dışarıdan te
min ettikleri destek vie dışarıda 'bulunanların üUke 
aleyhindeki çalışmaları Türkiye için büyük bir teh
like oluşturmaktadır. 

iBaza devletlerin teşvik ve tahrikleriyle oluşan bu 
ihanet şebekelerine karşı alınması "gereken tedbirleri 
de şöylece hulasa ettmefc mümkündür: 

1. Teröristleri destekleyen devletlerin başında 
Suriye'nin geldiğini herkes bilmektedir. Son zaman
larda gerek dış ve gerekse iç basında, bu ülkedeki 
terör örgütlerinin yerleri konusunda haberler çık
mıştır. 

Irak ve Ürdün ile ihtilaf, İsrail ile savak halin
de bulunan Suriye, Türkiye'yi hedef alan hareketlerin 
merkezi olmuştur. Bugün ASALlA'nm merkezi Şam' 
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dadır. Gerek APO'cular ve gerekse Ermeniler bura
da eğitilmektedir. Bu anda APO'adarın lideri Ab
dullah Öcalan Suriye'de «Devlet İstihbarat örgütü» 
nün bir üst görevlisi durumundadır. Teslim Töre 
(Şemdinli olaylarına da karışmıştı) Suriye'de istihba
rat teşkilatı elemanıdır. 

'Bu ülkede eğitilen ASALA ile APO'cular, Ku
zey Irak'ta bir araya gelerek işbirliğine karar vermiş
lerdir. Şemdinli olayları bu işbirliği sonucu meydana 
gelmiştir. 

Ayrıca Suriye, Güney Kibrıs'ı da silahlandırmak
tadır.; 'Buraya SAM füzelerini dâhi vermektedir. Eği
tim faaliyetlerini ise Doğu Alman ve Bulgar ajan-
larıyla, Ibu ülkede bulunan 7 bin civarındaki Rus 
teknisyeni yürütmektıedir. 

Bütün bu haberler, gazete muhabirlerinim temin 
edip yolladıkları balsit haberler o'lmaıyıp, belli istih
barat örgütlerinden kaynaklanan haberlerdir. Kaldı 
ki, sılkıyönetim mahkemelerinde alınan ifadelerde 
de, gerek bu ülkede ve gerekse bu yolla diğer ül
kelerde eğitilmek üzere pek çok kişinin gittiği gün 
ışığına çıkmıştır. Bu ifadeler tespit edilerek bu ül
keye verilip, gereğiriin yapılması mutlaka istenme
lidir. 

2. Bugün Türkiye'de (bürosu olan Filistün Kur
tuluş örgütünün, Ermenileri ve Türkiye'den giden 
teröristleri eğittiği ve hatta bunlara bedava silah 
sağladığı bilinmektedir. Bu büro ikaz edilerek ge
rekli tedbirlerin alınması istenmelidir. 

3. Kıbrıs Rum Yönetiminde bulunan 12 gerilla 
kampı ile çalışma yöntemleri konusunda da çeşitli 
kaynaklardan haberler alınmaktadır. Bu konuda ge
rekli siyasî fiilî tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. 

4. Gerek Irak ve gerekse İran'da savaş nede
niyle meydana gelen otorite boşluğundan kaynakla
nan bazı terörist faaliyetler müşahede edilmektedir. 
>Bü devletler de ikaz edilerek, igerekli tedbirler alın
madığı takdirde, bu terör odakları etkisiz hale ge
tirilmelidir. Ancak bu sayede bu bölgede yaşayan 
vatandaşların bekledikleri huzur sağlanmış olacaktır. 

5. Yunanistan'ın bugün gerek Ermenilere ve 
gerekse Türkiye'den kaçıp oraya sığınan ayrılıkçı te
röristlere karşı kucak açtığını her gün gazetelerde 
okumaktayız. Yunanistan'ın başında bulunan Pa-
pandreu'nuın İkazlardan anlayan bir kişi olmadığı bi
lindiği için, bu olaylara karşılık olarak bu ülke ile 
ilişjkilerde kararlı <ve gerçekçi bir politika izlenme
lidir. 
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6. Rusya'ya gelince: Bir sıcak savaş çıkararak 
yıkamayacağını bildiği NATO üyesi ülkeleri, daha 
genel bir deyimle demokratik ülkeleri içeriden çö
kertmek için terörü araç olarak kullanmaktadır. 
Son defa Fransa'daki kin anıtının açılışına ibir pat
riği göndermek suretiyle bu örgütlere arka çıktığım 
açıkça göstermiştir.; Bulgaristan üzerinden silah sev-
kiıyatını sağlayanın bu devlet olduğunu bilmeyen yok 
gibidir. Durum böyle olunca, alınması gerekli ted
birler yukarıda belirtildiği şekilde olmalıdır. 

7. Fransa'nın durumu daha da değişiktir. Eski
den özgürlük beşiği olarak kabul, edilen Fransa, 
maalesef bugüin terörist eylemlerin cirit alanı ol
muştur. 

Son kin anıtımın açılışı nedeniyle birçok ihalele
re girilmesi engellenmek suretiyle uğradığı kayıp
lar biraz olsun 'bu devleti düşündürmüştü!. Oysa şim
di, ortağı ıbulunduğu Air^bus uçaklarının alınması
na karar verilmekle âdeta bu devlet mükâfatlandırıl
mıştır. ithalatımız da elan devam «itmektedir. Bu ve 
buna 'benzer konuların (gündeme getirilmek suretiyle 
olaylara çözüm aramak ve bulmak mümkündür. 

8. Bulgaristan'ın durumu çok daha değişiktir. 
Bu ülke, bütün terör ve kaçakçılık örgütleriyle işbir
liği halindedir. Varna ve Burgaz üzerinden munta
zaman Türkiye'ye silah sevkiyatı yapılmaktadır. Türk 
soydaşlarımız üzerinde, adlarının ve dinlerinin de
ğiştirilmesi için büyük baskılar uygulanmaktadır. 

Yeraltı dünyasının ünlü kişileri bu ülkede barın
maktadır. Papa'ya suiikastiıı arkasında bu devlet 
vardır. ASALA'ya yardım sağlayan Sterkisiyan ile 
her çeşit kaçakçılığı yapan Oflu İsmail ve Bekir Çe
lenk hâlâ bu ülkede yaşamaktadırlar. 

Amerika Kongresi yapltığı bir araştırmada bu 
devletin her türlü terörü desteklediğini açıkça ilan 
etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, partimize mensup milletve
killerinin verdikleri önergeye bakış açımız, iktidar 
partisinden farklıdır. 23J10.1984 tarihli birleşimde 
Hükümet adına konuşan Sayın Bakanın dediklerinin 
aksine konuyu, Hükümetin zayif noktasını keşfetti
ğimizi sahaf ak bir istismar vasıtası yapmak iste
miyoruz. Yaklaşmamız, memleket menfaatlerini ilk 
planda düşünmeyen bir amaç bulunsa idi, varaca
ğımız denetim yolumuhakkak ki Meclis Araştırma
sı olmayacaktı. 

Bu kürsüden, o an müşterek sorumluluğu ve sı
fatı devam eden 'bir SayanBalkan, sorgulama sırasın
da işkence yapıldığını dile getirmiştir. Bu açıklama, 
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partimizin ibüiyük 'bir duyarlılıkla üzerine gittiği işken-' 
ce İddialarını, onları kuvvetlendirir nitelikte günde
me getirmiştir, önergenin kalbulü ile bu hususun 
aydınlatılması imkânı sağlanmış olacaktır. Temenni 
ederiz ki, o zaman Devletimizin aleyhine kullanılan 
bu iddiaların münferit ve kişilerden kaynaklanan 
olaylardan ibaret kaldığı ortaya çıkacaktır. 

Kapıkule olayının soms^urulmasında yapılan iş
kenceyi dile getiren Ibantın orijinal bir nüshası elim
dedir. Makama bir yazı ile tevdi edilecektir. 

Yine bu ktürslülden egemen güçlerin mevcudiyeti 
vurgulanmıştır. Bu güçlerin isimlerinin, verilen bir 
iki üst düzey yöneticisinin isminden ibaret olduğunu 
kabullenmek eşyanın tabiatına aykırı düşmektedir. 
Bazı bürokratların Türk idare tarihinde şimdiye ka
dar görülmemiş !bir davranışla olayın Siyasî yönüne 
karışacak şekilde ve yetkilerinin sınırını aşarak yap
tıkları tasarrufların gerçek sahipleri belirlenerek, ege
men güçlerin siyasî ve yeraltı Uzantıları ortaya çı-
karılabiiecekltir. 

Yine aynı oturumda Hükümet adına konuşan 
Sayın ıBakan, «Tayinlerde ve görev yerlerinin tayin
lerinde kamu görevlilerine büyük çapta paraların 
ödendiğ'lnin istihbarat edildiğini, alınan rüşvetlerin 
üst kademelere ulaştırıldığını» ifade etmiştir. 

Anayasamızın 98 inci maddesinde, «Belli bir ko
nuda bilgi edinmek için yapılan inceleme» şeklinde 
tarif edilen Meclis Araştırması yolu ile bütün bu 
konuların incelenmesi imkânı yaratıldığı takdirde, 
şimdiye kadar meydana gelmiş olayların gizli yön
lerinin ortaya çıkarılması, daha önemli olarak, bun
dan sonra alınacak tedbirlerin belirlenmesi imkânı 
da sağlanacaktır. 

Bütün bu nedenlerle, Araştırma önergesinin ka
bulümü rica ediyor, saygılar sunuyorum. (HP ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ural. 
Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Millet

vekili Sayın Behiç Sadi Abbasoğlu; buyurun efen
dim. 

ANAP GRUBU ADINA BBHtÇ SADİ AB- ' 
BASÖĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Kapıkule olaylarıyla ilgili olarak 15 gün 
ara ile ikinci Meclis Araştırma önergesi huzurunuza 
getirilrriiş bulunulmaktadır. Her iki önergede de id
dia olunan hususlar, Hükümet adına Devlet Bakanı 
Sayın Mesut Yılmaz tarafından cevaplandmilmıştır,; 
Gerek operasyonların devam etmesi ve gerekse hâ
diselerin adlî mercilere Mikaf etmesi nedeniyle, açık-
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lanmasında sakınca bulunmayan her şey açık ve se- • 
çik olarak yüksek huzurlarınıza getirilmiştir. Bu iti- I 
barla, 15 gün evvel huzurunuza getirilen ve büyük I 
ekseriyetle reddedilen Meclis Araştırma önergesinin, I 
15 gün sonra tekrar huzurunuza getirilmesini sami- I 
mî değil, siyas'! buluyoruz. I 

önerge sahiplerince iddia edildiği gibi, sorunun I 
yeterince aydınlatılmadığı ve görevlerinden ayrılmış I 
bulunan iki sayın balkana ait olduğu iddia edilen. I 
«Gümrük tayinlerine tasavvüt edenlerin isimlerini I 
açıklarsam yer yerinden oynar» ya da «Gümrükçü- | 
lerin mal varlıklarını açıklarsam büyük olaylar mey- I 
dana gelir» gibi, sağlık durumu çok şüpheli, mes- I 
netten âri iddiaları gayri ciddî buluyor ve katılmı- I 
yoruz. I 

Hâdiselerin cereyan ettiği bölge, Birinci Ordu ve I 
Sıkıyönetim bölgesidir 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka- I 
nununun ek 4 üncü maddesini tadil eden 2652 sayılı I 
Yasanın 1 inci maddesi uyarınca, hâdise sıkıyöne- I 
tim mahkemelerine intikal ettirilmiştir. Bu itibarla, I 
olaylar halkkında daha geniş ve ayrıntılı bilgi edin- I 
meyi kendileri için kaçınılmaz görev sayanların du- I 
ruşma'Iaran sonucunu beklemelerini ve edinmeyi gö- I 
rev saydıkları bilgileri mahkeme kararlarında bula- I 
bileceklerini tavsiyeye şayan görüyoruz. I 

Sayın milletvekilleri, Kapıkule Gümrük Kapısı, I 
Misakımillî hudutlarının tespitini müteakip, kara- I 
yolu üzerinde ve Avrupa'ya açılan gümrük kapısı I 
olarak Cumhuriyetle yaşıttır; yanti 61 yıldan bu yana I 
faaliyetini devam ettirmliştir. Kapıkule'de cereyan I 
eden olaylar, herkesin ve hepinizin bildiği üzere, I 
yeni bir hâdise değildir. Zaman zaman basımdan ve I 
çeşitli kanallardan Kapıkule'de birtakım hâdiselerin 
ve kaçakçılık olaylarınım cereyan ettiği kulaktan 
kulağa söylenegelmektedir. Yeni olan tek hâdise; I 
bugüne kadar hiçbir hükümetin yapmadığı ya da I 
yapamadığı bir şekilde Anavatan Hükümetinin hâ- I 
diselerin üzerine gitmesi ve takdire şayan bir şekil- I 
de bugüne kadar karanlıkta kalmış hâdiselerin gün 
ışığına çıkarılmış bulunmasıdır. Buna rağmen Mil- I 
.îiyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına konuşan sayın I 
hatip, karanlık güçlerin kimler olduğunu sordular. 
Karanlık güçlerin kimler olduğunu, izahtan vareste I 
sayıyoruz. (HP sıralarımdan «Niçin?» sesleri) I 

Samimî bir görüntü vermeye çalışan hatip, «Em
niyet Genel Müdürünü Sayın Başbakan görevden 
alamıyor mu?» sorusunu ifade ettiler. Bu soruyu ga- I 
ripsememek mümkün değil. Sayın Başbakanın yasal | 

gücünün nelerden ibaret olduğunu, sayın hatibin bil
mez görünmesini esefle karşılıyoruz. Kaldı ki, Em
niyet Genel Müdürü, olayların saptırılması ve gü
venlik kuvvetlerinin töhmet altında tutulmak isten
mesi üzerine istifasını vermiş; ancak istifası Sayın 
Başbakan tarafından kabul edilmemiştir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Bu hâdise gazetelere intikal et
miştir. Sayın hatibin de, Yüce Meclisim de bundan 
bilgi sahibi olması mümkün görünmektedir. 

Biz Anavatan Partisi Grubu olarak, hâdiselerde 
olduğu gibi, bundan sonra da Hükümetimizin, mil
lete ve Devlete zarar veren her hâdisenin üzerine 
gideceğine ve üstesinden geleceğine olan inancımı^ 
zı bir kere daha tekrar ediyor, Anavatan Partisi 
Grubu adına hepinizi ve Yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
önergede birinci imza sahibi Sayın Mahmut Ak-

kılıçltır. Sayın Akkılıç zatıâliniz mi görüşmek ister
siniz? 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Evet Sayın Baş
kanım, 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
Sayın milletvekili, konuşma süreniz hakkında bir 

açıklama yapmak isterim: Gruplar adına 20'şer da
kika, milletvekilleri 10'ar dakika olduğu için, süre
niz 10 dakikadır. 

Buyurunuz. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Çok teşekkür 

ederim Sayım Başkan. Yalnız, sanırım aradaki kesin
tileri de herhalde hesaba katarsınız; futbol hakem
lerinin yaptığı gibi... 

BAŞKAN — Efendim, kesintiyi şimdiden hesap
lamak mümkün değil; inşallah olmaz efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Çok teşek
kür ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bildiğiniz gi
bi bundan 15 gün kadar önce de bu konuda Sayın 
Cüneyt Canver ve arkadaşları tarafından bir Mec
lis Araştırma önergesi verilmişti. O gün önerge okun
du, Hükümet adına, gruplar adına ve şahıslar adına 
konuşmalar yapıldı; fakat esas araştırmanın muhatabı 
olan Maliye eski Bakanı Sayın Vural Arıkan Bey 
arka plana itilmişti. Konuşmalar sonunda mecbur 
olduğu için kürsüye çıktı ve burada bazı iddialarda 
bulundu. Ondan sonra hem Sayın Vural Arıkan, 
hem de Sayın İçişleri Bakanı, biraz evvel arkadaşı
mızın değindiği, sağlığından şüphe etmekte olduk
ları çok ağır ithamları dile getirdiler. 
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Arkadaşlar 'bu önergemizle biz istedilk ki, o ar
kadaşlarımız burada bulunsunlar ve bu konuda açık
lamalar yapsınlar. 

Çok sevgı!ı dostum genç Balkan arkadaşımızı ben 
şahsen çolk sever ve takdir ederim. Gerçekten kür
süye hâkim, hitabeti yerinde bir arkadaşımızdır. Bi
raz evvel söylediği sıözün zaptını getirtmek istedim 
ama, henüz gelmedi. Şimdi Sayın Bakandan öğren
mek istiyorum: O karanlık güçlerden ne kastettiniz; 
mümkün mü acalba bana bunu lütfetmeniz? Yani 
biz de onlara alet mi oluyoruz demek istediniz? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Usule aykırı efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekil'i, suaüi, cevaplı 
şekilde konuşmayın^ 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Sayın Baş
kan, zaptı istedim; falkat henüz, şu ana kadar gel
medi., 

BAŞKAN — Gelir, gelmez o ayrı; ama Sayın 
Balkana değil. Yüce Heyete hitap edeceksiniz. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Peki efen-
d'im, o zaman size hitap ediyorum Sayın Başlkan; siz 
ondan ne anladınız? (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Ben Meclisin tarafsız Başkanıyım. 
Onun takdiri Yüksek Heyetinizindir. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Bizi siz 
temsiz ediyorsunuz. Bizim adımıza onu tefsir etmek 
de size düşer. 

BAŞKAN — İçtüzüğü ve Anayasayı tetkik eder
seniz, Meclis Başkanlarının hangi vazifelerle meşbu 
olduğunu çok iyi anlarsınız. 

Buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Teşekkür 

öderim, Arkadaşlar, o gün önerge okundu, konuş
malar yapıldı, oylandı ve arkasından maalesef red
dedildi. Ee, olaylar?... Olaylar yine yerimde duru
yor. Bahsettikleri «Egemen güçler» açılklığa kavuş-
turulmamıştır. Sayın Bakanın bahsettiği «Karanlık 
güçlen» acaba Vural Arılkan'ı mecburî izne mi gön
dermiştir? Onu sormak istiyorum. (HP sıralarından 
alkışlar) Hanımı rahatsızmış. Allah şifalar versin 
ama, acaba 6 Kasımda mı izin alması 'gerekiyordu? 
Bir hafta önce. önergemiz verilmişti. Lütfedip bura
ya gelebilir ve açıklamalar yapabilirdi. Aslında biz 
bunu istiyorduk. 

Muhterem arkadaşlarım, işte biz Meclis Kür
süsünde ortaya atılan, Hükümet çarkının iyi ça
lışmamasına neden olan bu egemen güçlerin bura

dan açıklanmasını istiyorduk. Bütün mesele buy
du; önergemizin ananoktası da budur. 

Şimdi sizlere açıklayacağım bazı olaylar var. Bu 
gümrükçülerin tayininde aracı olan kişiler kimler
dir ve niçin aracı olurlar? Bunlar önemli şeylerdir. 
Acaba bunlar üst düzeyde olan kimseler midir? Bun
ların açılklığa kavuşturulmaması halinde bu esrar 
perdesi, devam edip gidecektir. 

Sormak isteriz; neden ve niçin olayların üze
rine gidilmiyor ve kimden korkuluyor? Biz, bu olay
lar üzerindeki esrar perdesinin kaldırılmasını ve her 
şeyin kamuoyunun gözleri önünde tartışılmasını isti
yoruz. îşite o zaman demokrasimizin bir ayağı sağlam 
temeller üzerine oturtulmuş olur. Çünkü hepinizin 
bildiği gibi, demokrasi, bütün yönleriyle açıkça tar
tışılan ve tartışılmak suretiyle gerçeğin bulunduğu 
bir yönetim biçimidir. İşte biz ancak her şeyi bu
rada açıklatmamız halinde demokrasinin gereklerini 
yerine getirmiş oluruz. 

Muhterem milletvekilleri, gerek tarihî olaylar ve 
gerekse ekonomimizin bozukluğu nedeniyle hiçbir 
yabancı ülke Türkiye'yi sevmiyor ve saymıyor. Bu
nu, katıldığımız birçok dış toplantılarda müşahede 
ettik. Gayet tabiî sevmez, saymaz; siz her gün onun 
kapısına para İstemeye giderseniz, o sizi saymaz ve 
de sizin bu zaafınızdan istifade ederek, her türlü 
güçlerle işbirliği yapmak suretiyle sizi biraz daha çö
kertmeye gayret sarf eder. Nitekim bugünkü tablo 
da odur. Maalesef, Hariciyemizin hazık ve nazik 
davranışları sayesinde de bugün bu olayların ne öl
çülere vardığını hepimiz müşahede etmekteyiz. Şim
di, ben aslında bu konuya, mevzumuzla ilgü'i olma
dığı için değinmek istemiyorum. Fakat bu konuları 
da gündeme getireceğiz; Sayın Başbakan siz de bi-
liyorsunuz,j (ANAP sıralarından, «Bize de söyle» 
sesleri) 

Fransa'da, AET'de aleyhimize verilen kara* tasa
rılarında Ermeni parmağı olduğu açıkça ortadadır ve 
biz bunun karşısında elimiz kolumuz bağlı, maale
sef bir is, yapamıyoruz. İşte bunlar, Türkiyelde ka
çakçılık ve terör olayları ile içice olduğu için ve 
«Egemen güçler» denilen güçler ortaya çıkarılamadığı 
için, çözüme de kavuşlturulamıyor. 

Arkadaşlar, gerçekten sizlere şunu açıklamak du
rumundayım : Hükümet olayları serinkanlılıkla; ama 
biraz pembe gözlüklerle seyretmektedir. Ben isteriım 
ki, bu pembe gözlükleri çıkarıp, çıplak gözle olay
ların gerçek nedenine insinler. O zaman, tahmin edi
yorum ki, kendileri de memnun olacaklardır. (HP 
ve MIDP sıralarından alkışlar) 
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Mufaterem arkadaşlar, işte size b'ir örnek : Yeni 
Asır Gazetesinin 25 Aralık 1983 tarihli sayısında, 
«İffterpol ajanı Türle, Mafya Babası çıktı» diyor; bu
rada kayıtlı. 

Devlet çarkının nasıl işlediğine dair size çok da
ha çarpıcı 'bir olay sunmak istiyorum. Yargıtay Dör
düncü Hukuk Dairesinin bir kararında : 

«Davacı şirketin Bulgaristan'da faaliyet gösteren 
ve bir devlet kuruluşu olan MAT şirketi İle Trakya 
Nakliyat Şirketini kurduğu, şirketin Türk ortakları
nın Hükümet üzerinde etkili olması nedeniyle, (Yar
gıtay zabıtlarından okuyorum; bakın buraya bile gel
miş) sakıncalı olduğu itirazlarına rağmen, bu kuru
luşun gerçekleştiği...:» 

Bu çok uzun olduğu için atlayarak okuyorum. 
(ANAP sıralarından, «Tarihi tarihi?» sesleri) 

Bir dakika oraya da geliyorum acele ötmeyin. 
Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesinin 19.4.1983 gün, 
ve 1983/3316-3996 sayılı kararı, (ANAP sıralarından 
günüTtüâer) 

Olaylarla nasıl ilişki kuracağımı biliyor musunuz 
da benim sözümü kesiyorsunuz? Bir dakika efen
dim, acele etmeyin,; 

BAŞKAN — Sayın mMetveklilleri, sayın hatibin 
konuşma süresi dolmak üzeredir. Bu. itibarla sözle
rini kesmeyelim, tamamlasınlar efendim. 

Buyurun Sayın Akkılıç.. 
(MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Şirketin ku

rulmasına Maliye Bakanlığının üst düzeydeki görev
lilerinin oluru ile 3 »€.1976 gününde izin verilmiştir. 
Gerçekte 'bu izin verilirken 'bakanlıkların da görüş
lerini almıştır. Ne var ki, Ulaştırma Bakanlığı sa
kıncalı 'bulmuş, Millî İstihbarat Teşkilatının ise, şir
ketin kurulmasına dair 'bilgileri değerlendirerek Baş
bakanlığa gönderdiği 18.3.1976 günlü yazısı ancak 
beş ay sonra; yani 20.8.19761da Maliye Bakanlığına 
gittmişeir arkadaşlar. 

Şimdi, Devlet çarkının nasıl işlediği burada bü
tün delilleriyle vardır. O nedenle diyorum ki... ı(ANAP 
sıralarından «Tarihi 1976» sesleri) 

Beyler, müsaade buyurun,; 
BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar. 
Sayın Akkılıç, devam edin efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Türk-Bui-

gar ortak şirketinin 25.4.1977 tarihlî toplantısında 
şirketin genel müdürlüğüne Bulgar uyruklu Petkov 
getirilmiştir. Balkın, şirketin genel müdürlüğüne Pet-
kov getiriliyor; Bulgar. 

Kendisinden bilgi istenmesi üzerine içişleri Ba
kanlığı, bu Petkov'un Bulgar istihbarat teşkilatında 
görevli bir kimse olması nedeniyle Türkiye'de çalış
masının sakıncalı olduğunu söylemesine rağmen, maa
lesef şirketin kurulmasına, yazıların gelmesi beklen
meden izin verilmiştir. 

Şimdi diyorum ki... (ANAP sıralarından «Şirketin 
adı?..» sesleri) 

BAŞKAN — Adı önemli mi efendim? 
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Şirketin adı

nı okudum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Devam edin efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Efendim, 

görülüyor ki... (ANAP sıralarından «Vakit dolma
dı mı?» sesleri) 

Ne oldu, rahatsız mı oldunuz? 
Görülüyor ki, Devletin güvenliği açısından sakın

calı görülen şirketin kuruluşu, birtakım kuşkulan da 
üzerine toplayarak gerçekleşmiştir. Kuruluş izninin 
nasıl aceleye getirildiği ortadadır. 

Kanıtlar zamanındı mahkemeye verilmek isten
miş, fakat zamanmda kanıtlar götürülmediği için, 
mahkeme de maalesef başka türlü karar vermiştir; 
zamanında gelmediği için. 

Olay şu efendim : 
Şimdi diyoruz ki, bazı güçler Devletin içindeki 

bazı olayları saptırıyor, işte buna 'benzer olayların 
meydana gelmemesi için söylüyorum. O zaman bir 
başka örnek vereyim size. 

BAŞKAN — Şimdi örnekleri geçelim Sayın Ak
kılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Peki. 
20.2.1984 tarihli Yeni Asır'da; «Kaçakçıların iyi 

izlenmesi için sürek avı bile düzenlenmişti, ama şe
bekeye haber sızdırılınca polis depoyu boş, patronu 
ve diğer şebeke mensuplarını da evde pijamalarıyla 
TV izlerken buldu» Yakalayamadı ki, adam evinde 
televizyon izliyor. Peki, bu polis operasyonunu dü
zenleyen ve kararlaştıran her halde 3 - 5 kişiden faz
la değildir. Peki, bu haberi veren bu 3 - 5 kişi için
den bu kişi nasıl yakalanmaz, bunu öğrenmek isti
yoruz? (ANAP sıralarından «Tarihi?..» sesleri) 

Tarih 1984 beyler. 
Aynı şekilde «Topal uyuşturucu kaçakçısı nezaret

haneden nasıl kaçtı?» Eunlar hepsi 1984 tarihli. Yine 
1984 tarihli Yeni Asırdan okuyorum : «Alsancak'ta 
sandviç gibi uyuşturucu madde satılmaktadır. Polis 
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dün özellikle Alsancak semtinde seri operasyonlar 
düzenledi. 10 esrar satıcısı yakalandı. Ancak, mallar 
kına çıktı.» 

Arkadaşlar, bu kına meselesi çok önemli. Eğer 
o şebekenin içeride adamı varsa, o zaman esrar, kı
na ile rahatlıkla yer değiştirebiliyor. Gayet samimî 
söylüyorum; çünkü yıllar önce de postanelerin mü
hürleri bozulmak suretiyle esrar torbaları alınmış, 
yerine kınalar konulmuştur. 

-Sayın milletvekilleri, yine başka bir olay. 
BAŞKAN — Sayın Akkılıç, önergenizin maksa

dını... 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan; bir dakika tahammüllü olun. 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının bir zaptın
dan okuyorum : «Doğan Yıldırım Deniz Harp Oku
lundan çıkarılmış, daha sonra İstanbul Hukuk Fa
kültesine girmiş ve bu arada Yeşilköy Hava Limanın
da gümrük muhafaza memuru olarak çalışmaya baş
lamıştır. 

Ülkücü kuruluşlarla, ilişki kuran Yıldırım, gerek 
Ağca ve gerek Uğurlu ile Selimiye Cezaevinde tutuk
lu bulunduğu sırada tanışmıştır. İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Teknik Şube Müdürlüğünde (Numaraları 
veriyor) sayılarında kayıtlı tabanca taşımak, ateş et-" 
mek ve tehditle para istemek suçlarından kovuşturu
lan Doğan Yıldırım'ın Uğurlu ile Ağca arasında köp
rü görevi gördüğü anlaşılmaktadır.» 

Silahlı eylemlerden ötürü hakkında dosyalar açı
lan Doğan Yıldırım'ın, gümrük muhafaza memurlu
ğuna kimler tarafından atandığım araştırmak mem
leket yararına değil midir arkadaşlar? 

BAŞKAN — Sayra Akkılıç, müsamahamızı ifade 
bakımından şunu söykyeyim; 18 dakika oldu. Bu iti
barla toparlayın efendim, bitirelim. Bu misalleri arz 
etmeseydiniz şimdiye kadar çoktan biterdi efendim. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Hü
kümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

BAŞKAN — Gündemlin «Sözlü Soranlar» kısmına 
gediyoruz. 

Buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Sayın Baş

kan, çok teşekkür ederim müsamahanıza. 

Arkadaşlar, düşünün ki, bir yörede bataklık var
dır ve orada sinekler ürüyor. Siz bu olayları önle
mek için bataklığı kurutma yönüne gitmiyorsunuz, 
sinekleri teker teker öldürmeye kalkıyorsunuz. İşte 
bu olmadı ki... 

Bugüne kadar çeşitli dedikodulara yol açan bu 
gümrük çıbanına hiçbir hükümet maalesef neşteri 
vuramamıştır. (ANAP sıralarından, «Biz vurduk» 
sesleri) Vurduğunuzu biz de bilelim; ama henüz bile
miyoruz .Meclis iradesini kabul etmek suretiyle siz, 
müsaade eder Meclis Araştırmasına «evet» der ve bu 
cesareti gösterirseniz,.. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Allah, Allah!.. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Ben cevap 
vermeyeceğim Sayın Bakan. 

Biz, ileride sizi yürekten alkışlar ve tebrik ederiz 
ama, gönül istiyor ki, her şeyi açıklıkla ve Meclisin 
iradesine terk edesiniz. 

Önergemiz kabul edilmezse, esrar perdesinin kalk
mayacağını, kamuoyunda bu olayların mütemadiyen 
fısıltı halinde devam edeceğini hepinizin kabul etme
sini rica eder, saygılar sunarım efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 37 arka

daşının, Meclis Araştırması talebine ait öngörüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Meclis Araştırması önergesinıi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Meclis 
Araştırması önergesi kabul edilmemiştir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

• '.Birimdi sırıa'datkli •'teftaributt MiileltJvekli Salbîlt Batum-
ılu'nuın sözlü soru önergesi, verilen mehil sebebiyle er-
ıtel'enmişlür. 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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BAŞKAN — îkinci sıradaki îstanbufl Mitetvekili 
JbralMm UraH'ın sözlü soru öneıigesi ertelenmiş bulun-
masına rağmen Sayın Balkan cevap vermek istemek-
itledir. 

Sayın İbrahim Urail buradalar mı? Yoklar. 
Oevap verecek Sayın Bakan buradalar; fakat so

ru önergösli mehil bulunması sebebiyle ertelenmlişıtiir. 

3. —Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır İplik Fabrikası projesine ilişkin sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin ce
vabı (6/183) 

IBAŞKAN — 3 ündü sıradaki sorunun sahibi Sa
yım Matoıud Aİtunakaır buradalar mı? Buradalar. 

Cevap verecek Sayın Balkan?.. Buradalar. 
Sözü soru 'önergeünii dkultuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Medlsi Baışkanfoğına 
Aşatğıldaikü suallerimin Devlet Balkanı (tarafından 

sözlü cevaplartdırılllması konusunda 'dieMet'inizıi hür-
metiteıilimlle arz ederim. 

Mahmud AStunalkaır 
Diyarbakır Milletvekili 

ıL Diyarbakır iplik Fabrikası projesi ikindi 'Beş 
Yıltok Kailkınma Planı 1972 - 1974 'yalarını ihltöva 
edlen müddet zarfında ve 1972 yil programı teslis 
olarak atandığından malumatınız var imidir? 

2, Maıluımaitınız dahilinde fee projeriin tahakkuku 
lifin aradan geçen 20 senelik zaman Sşühdie nasıl bir 
«atfbikafta tabi tutulmuştur? 

3* 'Bakanlığınız tarafından proje nasıl bîr yak-
lîaşımila ete alınmıştır? ıBuna müteallik teşebbüs ve üc-
tfaatın^ ndıerdir? 

IBAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BARANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, Ytüıce Meoİsiın değeri üye
leri; Süknerbank Diyarbakır îpik Fabrikası Projesi 
hakkında Diyarbakır Milletvekilli Sayın Mahmud Al-
stu'nalkar tarafından Bakanlığımıza yöneltilen sözlü so
f l a r ı cevaplîaddıırma^ ü ^ huzurunuza çıtkimuş bu-
Ihınuyorum^ 

Sunııerbank Diyarbakır İplik Fabrikası- Projesinde 
27 144 'iğ kapasliıtesiinde, yılda 4 620 ton bobinteşme-
miş or-teflaımfa 20 «olu pamuk îpîiği (üretimii öngörül
müş ve adi geçen teşekkifflün 1972 yılı yatınım prog-
>ramıına, 72C-040020 proje numarasıyla dahil edilmiş-
İlfi& ' • • • ' • . " 

1972-1978 yfltan aıasımda toplam 438 478 000 
Türk LüraJlık harcama yapılarak tamamlanan tesis, 
1978 yılı oıltaılannda denetme 'işlietmeslbe alınmış, bi-

üahara keşin İnletmeye geçitaiştlir, fiilî üretime de ay
nı yıl içeririnde başlanmıştır. 

Hailen 440 kişinin çalıştığı fabrikada yıllar 'itiba
riyle üretİHn miktarlara giderek aırfümış, 1978 yıllımda 
3*2 ton oton ürötöm, 1983 yıllında 1844 tona, 1984 yı
lının ilik sekiz ayında da 1683 tona ulaşmıştır. 

Fabrika projeli öngörüldüğü şekilde gerçekleşti
rilmiş olup, yukarıda dla bel'intülldiğü gibi, üretim fa-
alüyetünli sürdürmektedir. 

Ayrıca, Süm/erbanlkın 14 pamuklu fabrikasının ras-
yonaizasyon ve modernizasyonu da hedef alan RMP 
Projesiyle Diyarbakır Fabrikasında iplk ürettiml ar
tışı da planlanmıştır. Bu plan gereğince, proje öncesi 
1300 ton/yad1 odan iplik üretimi, 1985 Haziranında 
3921 ton/yıla yüksd'tıiim'iş, projenin Devldt Planlama 
Teşjklatınca onaylanan 1984 revize programı ödene
ği idiride Diyarbakır lidin ayotan miktar toplam 240 
nniyon Türk Dirasıdar. 

Hailen 11 adet fitil makinesinim modernizasyon 
çalışmaliarı devaım etmelklte olup, töesliimaıtın beklen-
mesli aşamasındadır.. Harman - haiaç modernizasyon 
çalışmaları 'ise ıteküf 'Meme aşamasındadır. 

BiîgMeridize arz öderim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederini. 
Sayın Altunakar, cevap vermek iislter misiniz? 
(Buyurun, 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh

terem Başkan, değerli ntil'lefüvebiiıeri; Sayın Bakanın 
vermiş olduğu izahat için teşekkür ederim. 

Sayın Bakanın bu husustaki izahatıyla benim el
de ettiğim malumat birbiriyle tenakuz halindedir. Sa
yın Bakanın burada ifade buyurdukları hususların ger
çek olmasını temenni ederim. 

Elimde, 15.6.1984 tarihli ve 1300-03 sayılı bir ve
sika var. Bu vesikaya göre, henüz bu fabrikanın ih
tiyaca cevap verecek şekilde tevsii hususunda her
hangi bir teşebbüs yapılmamıştır; tamire muhtaçtır. 

Zamanında bazı yetkililerce, Diyarbakır'ın pa
muk sahası olmadığı, bu itibarla mevcut fabrika için 
herhangi bir tevsi hususunun düşünülmemesi lazım 
geldiği hususunda rapor verilmiştir. Fakat pamuğun 
olmadığı daha birçok vilayetlerde, pamuk mensucatı
nı işleyen fabrikaların bulunduğu da bir hakikattir. 
Bunu bir îkifikunma şeklinde değil de, mesela; Kay
seri, Malatya, Sivas'ı bir misal odarak gösterebilirim. 
Fakat Diyarbakır'da bugün1 günbegün hakikaten pa
muk ziraatının yapıldığı ve bu sahanm genişlemekte 
olduğu bir vakıadır. 
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Binaenaleyh, "bu fabrikanın süratle tevsii ve muh
taç olduğu makinelerin getirilmesi ve takılması za
rureti vardır, iğ kapasitesinin 100 bin adede çıkartıl
ması toir istektir. Ek dokuma tesisinin kurulması, pen
ye ve tşört üretimi yapabilecek dokuma tesislerinin 
kurulması, tesisin geliştirilmesi ve daha fazla istih
dam yaratıcı karaktere 'bürünrnesi için yeterli yatı
rım tahsisatının konulması; tesisin iğ sayısının ve ip
lik üretim kapasitesinin artırılması, istenilen, arzu 
edilen ve hatta Bakanlığa intikal ettirilen taleplerden
dir. Ek dokuma tezgâhlarının kurularak, dokumaya 
müteveccih ek teslislerin kurulması da yine arzu edil
miştir. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 
'BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
4. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, Çınar - Göksu projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır İline bağlı köylerin elektrik sorununa 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/185) 

BAŞKAN — (6/184) ve (6/185) esas numaralı 
sözlü sorular Sayın Mahmud Altunakar'a ait bulun
ması sebebiyle, İçtüzüğün 97 nci maddesi hükümle
rine göre ertelenmiştir. 

6. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/187) 

BAŞKAN — (6/187) esas numaralı sözdü soru 
önergesi, soru sahibi izMı olduğundan ertelenmiştiir. 

7. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

8. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Fiskobirlik'in fındık üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/190) 

9. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/194) . 

BAŞKAN — (6/189), (6/190) ve (6/194) esas nu
maralı sözlü sorular mehil sebebiyle ©rtettenmiş'bk. 
Ancak, bunlardan (6/194) esas numaralı, Rüşttü Şar-
dağ'a a'fit sözlü soruyu mehili süresi dolmamış olma
sına rağmen Sayın Ulaştırma Bakanı Veysed A'tasoy 
cevaplamak isitemıelktediır. 
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| Sayın Rüşjtlü Şardağ buradalar mı? Yok. 
I .Sözlü soru önergemi erteDenmişitir. 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Devletin üreticilere olan borçlarına ilişkin Baş-

I bakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı ve Başba-
I kan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı (6/192) 

; BAŞKAN — Erzurum MMetvekilM Hilmi Na'l-
ibanltoğlu'na aiıt (6/192) esas numaralı sözlü soru öner-

J gesine geçiyoruz. 
I 'Sayın Naillbarftoğlu?.. Burada. 
I Sayın Balkan?.. Burada. 
I ıSözllü soru önıergesirii okutuyorum : 

Türkiye Büyük iMlilet Meclisi Başkanlığına 

I Aşağıdaki soru'larıimın Başbakan (tarafından sözlü 
oîarak yanıitllanmasma aracıılığuniizı arz ve rica ede
rim. 

ıSaygiaınımlta. 
(Hilmi NaDbanitoğlu 

Erzurum MdlMetvekü 

Soru 1. Tarım ürâtfd'lerMn alacaklarının ne
den zamanında ödenmediğini bdlMiirir misiinüz? 

Soru 2. Devfllelflra tarım ürdtioülertne olan borcu
nun 55 milyar İrayı bulduğu, üzüm, Üncir, pamuk 
ve soya üreiticilerıinin allacaiklarınm bugüne fcadlar 

I ödenmııediğli doğru mudur? 

iSoru- 3. IBu yû üreticiye peşin Ödeme yapacağım 
açıklayan Toprak MansulMeri Ofisinin borcunun 15 
miiıîyıaır lira olMuğu doğru mudur? 

I 4t' 
.Soru 4. Tarfiş'în de üreticilerden aMığı kuru üzüm, 

incir ve pamuğun karşıllığı olan 2 miilyar İraya yakın 
I borcumdan h'iç'biır ödeme yapmadiğı doğru muldlur? 

iSoru 5. Trakya Birik 'ille Karadeniz BirlMn ay-
I çiçeği Ikarşiığı üre'tüciye borçlan 4 m'Myar liraya yak-
I kısırken, ÇukobliırJJkCe, pamulk ve soya alımları kar

şılığında bliır ödem© yapmadığı doğru mudur? 
Soru 6. Çaykur'un üreHJioiyıe borcunun 26 milyar, 

Anitibirll!ik"in tee 70 miyar 'borcu olduğu doğru mu? Bu 
I borçlar ne zaman ödenecektir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaya Erdem. 
(DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Sayın Baş-
I kan, değerli mMteCvekileri; Sayın Hilmi Nalbarttoğlu' 
I nun, DeVleltüın tarım üremelerine dlan borçlllarının, bu 

çîiftçlilerin akacaklarının »ne durumda olduğu haıkkın-
I dalki önergeslime cevap vermek üzere huzurunuza çık-
I muş buikıınuyorum. 
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Tarım katış iköoperafeiflleröriin ve bidiklerînin üre
ticilerden aildıkılan malanın bedelleri, ıdevaımlMılk aırz 
tiötıiığ'i 'içlin, borç 'durumlarıyla alakalı ölaraik belirli biır 
Itarihitekli dorumlarını arz etmek îstliyorum. Çürikü bun-
ıliar, bugün ödenip yarın tekrar, teslimat yapıHması 
iddlayılsııyla' ıdevatmllı ortaya çıkan miktarlardır ve mu
bayaa bitaıödağü rnü'dldeltçe tamamen borcun ortozdan 
(kalkması, takdir Edeceğiniz gibi, mümkün değildir. 

Tarım satış koopara'İfJerfi Ve birlk'lerıiniın dte&'tek-
leme atalarıyla ligliti olarak topllaim 45 milyar Türk 
Lirası değerinde ürün alınmış, 2.11.1984 ıtıaırülhl itiba
riyle 'bunun 30 milyar Türk Liraltılk tamıı ödenmiştir. 

Trakya Birliğim ayçiçeği alımıyla Jl!g>ilıi olarak, 
2.11.1984 tarihti litiJbariıyiie 4 milyar lira alarak bah
sedilen (borcu söz konusu .değildir. 2.11.1984 tarihi 
İtibariyle 1 miyar 'lira civanında oorcu vardır ve bu 
Iborç, bugünkü tarih itibariyle (belki' sj&ıtarnış da ola-
oilir, 

Ant Birliğim, 70 milyar lira olarak bateetfiien borcu 
söz konusu değildir. 2-11.1984 tarihi İtibariyle 1 mi
yar liralık bir borcu görütaektedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2.11,1984 tarihi İtibariyle 
mubayaa e'tiöiği Ibütıün ürün 'badelerim ödemiştir; an
cak |kesın fiyat b'il'ahara Itöspit edilip 'Man edildiğinden, 
diaha evvelki fiyalt iıl'e kesin fiyat arasinldaldi farktan, 
kfölıaya- ıbir miktar borou vardır. 'Bu Iborç (da >bu ayın 
15'ine, 20,siinıe kadar tamamen ödenecelktir. 

devam edilir. Bunların adedi pek azdır. İnsan istiyor 
ki, mubayaa işlemleri bittikten sonra behemahal 
1 - 2 ay içerisinde bunların parası ödenmiş ölsün. 
öteden beri biliyoruz ki. Türkiye'de bu sene alınan 
ürünlerin bedelinin gelecek senenin sonunda dahi 
ödenemediği seneler vardır. Demek ki, ilgili kuru
luşların veya Hükümetin hâlâ üreticilerimize borcu 
vardır, ama borç şu kadardır, bu kadardır, şöyle itfa 
edilecektir veya böyle itfa edilecektir... Önemli olan, 
bu kadar alacağı olan üreticimizin malî müzayaka 
içinde olup olmadığıdır. Yine önemli olan, Hüküme
timizin uygulamakta olduğu bu ekonomik politika
nın üreticimizden yana olup olmadığıdır. Bu Hükü
met gibi, bundan önceki hükümetler de bu gibi sav
saklamalar yapmışlardır; belki bu şekilde ekonomik 
uygulamalar uygulamışladır. 

Bendeniz, konuyu dağıtmadan, alacağını Hükü
metten hâlâ alamamış olan üreticimizin, yani orta-
direğin bu geniş kitlesiıin. neden bu ekonomik uy
gulama sürecinde belinin doğrulmayacağının üzerin
de duracağım. Biliyorsunuz ve biliyoruz ki, Hükü
metimizin ekonomik politikası Uluslararası Para Fo
nunun önerilerine uygun gitmektedir. Hükümetimiz 
bu kuruluşun ilgililerinden zaman zaman dış ve iç 
basında, okuduğumuz üzare, övgüler almaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, süreniz dolmak 
üzeredir, bir dakikanız ^^x, lütfen tamamlayın. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — tşçi ve 
memurlara fazla zam yok, üreticinin taban fiyatını 
düşük ver, hatta paralarını anında ödeme, kamu üre
timi imal ve mamullerine günden güne zam yap, bo
no, tahvil, ortaklık payı sat, iç istikraz yap, parayı 
sık; sıktıkça sık, parayı da pul yap... Bu sıkı para 
politikası, ister istemez ihtiyar Artvinlinin vali beyle 
konuşurken söylediği bilinen «Kırk katır» fıkrasını 
da anımsatmıyor değil. İnşallah ortadirek sıkıla sıkıla 
canından olmaz. Müteahhit alacakları ve kamulaştır
ma bedelleri de hâlâ ödenmemiş büyük miktarlar da 
vardır... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, süreniz doldu 
diye bir dakika evvel beyan ettim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Daha 
tamamlamadım ki efendim. 

BAŞKAN — Tamamlamak mecburiyetinde deği
liz. Ona göre hazırlanacaksınız efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞtfcU (Devamla) — Birbu-
çuk dakika da okuyorum ben bunu efendim. 

Destekleme alımlarıyla1 görevli kumluşlların, Ziraat 
Bankası l!îe işbirliği yapmak suretiyle, zamanında borç-
töarınım ödenmesüne çaHışıtaa'ktadıır. Burafda en (büyük 
milktar FİSKO İBirliğe aıit olan itenindir ve bakiye 
olarak 9 milyar lliira görülen borcu bu ayın içerisinde 
tamamen ödenecektir. 

Arz eideriım. 
BAŞKAN — ISayım Nalbantoğlu, cevalba karşı 

görüş bildirmek (ister misimiz? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet, 

Sayın Başlkan. 
BAŞKAN —. Buyurun, 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Sayın Bakanımıza teşekkür ederim, oldukça geniş 
izahat verdiler. Görülüyor ki, üreticilerimize ilgili 
kuruluşların borçları vardır, dolayısıyla da Hükü
metimizin de borcu hâlâ var demektir. Ancak, Tür-
kiyemizde ürün, ekim ve kasım ayları sonunda biter, 
ondan sonra bazı ürünler vardır ki, mubayaasına 
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BAŞKAN — Baştan suallerinizin cevabının dışı- 1 
na çıkmamış olsaydınız, tamamlama imkânını bulur
dunuz. I 

HİLMÎ NALBANTOGLU (Devamla) — Yük
sek Kurulun müsamahalıyla yarım dakikada tamam- I 
layayım. I 

BAŞKAN — Buyurun, toparlayın efendim. I 
HİLMİ NALBANTOGLU (Devamla) — Topar

layayım efendim. I 
Gelelim üretici kitlenin sıkıntılarına. Üretici, güb

reyi peşin alır, bazı tohumları peşin alır, sürme, kal- I 
dırma işlemlerinin işçiliklerini peşin öder, parasını I 
alıp borcunu veremediği için yeni kredi kapısı da I 
kapalıdır, Devletten ürünün bedelimi de hâlâ alama
mıştır. Kış geliyor, gereksinmesi olan birçok şey da- I 
ha alacaktır, para yok. Çocuğuna kitap, defter ala- I 
çaktır, nakit cepte yok O halde ne yapacaktır? Ürü- | 
nünü tefeciye kapatacaktır. Şimdiye kadar olan hep I 
budur. Devlet ise ona ödeyeceği parayı «aferin» de
sinler diye dış borçlanıri-tı kapatmaya çalışmaktadır. I 
Bu böyle nasıl gidecek, bilmiyorum. Allah üreticiye I 
sabır, Hükümetimize de bu borçları ödemesi için kuv
vet versin. I 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) I 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. I 
11. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Dev- I 

let istatistik Enstitüsüne ve Hazine arazilerine ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/197) I 

BAŞKAN — 11 inci sıradaki sözlü soru verilen I 
mehil sebebiyle ertelenmiştir. I 

12. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'in, mo- I 
dem matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî I 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner- I 
gesi (6/203) 

BAŞKAN — 12 nci şuadaki sözlü soru verilen me- I 
hil sebebiyle ertelenmıişür. I 

13. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, I 
Devlet üretme çiftlikleri ve haraların satışa çıkarıl- I 
dığı iddiasına ilişkin sÖJû sorusu ve Tarım, Orman I 
ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm cevabı I 
(6/204) | 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Mad- î 
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Karıun Hükmünde Kararname } 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/553) (S. Sayı- I 
si: 144) (1) 

(1) 144 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — 13 üncü sıradaki soru sahibi Sayın 
Gökgün buradalar mı? Buradalar. 

Cevap verecek Sayın Bakan burada mı? Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sı için gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerinizi 
arz ederim. 

"Ertuğrul Gökgün 
Aydın Milletvekili 

Devlet üretme çiftlikleriyle haraların satışa çıka
rıldığım basından öğrenmiş bulunuyoruz. 

1. Haralar ve çiftlikler arazileriyle birlikte tama
men mi satılacaktır? 

2. Kimlere satılacakur? Satılacak kimselerde 
özellik aranacak mıdır? 

3. Haralar ve çiftlikler satıldıktan sonra da bek
lenen görevleri ifa edecekler midir? 

BAŞKAN — Saym Eakan, buyurunuz. 
TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; halen Tarım İşletmeleri Genel Müdürlü
ğü bünyesinde birleştirilmiş olan Devlet Üretme Çift
likleri ve haraların satışa çıkarılması konusunda Hü
kümetimizce yapılan bir çalışma mevcut değildir. An
cak, yatırımların hızlandırılmasıyla ilgili kanun, Ka
mu İktisadî Teşekkülleri ile İktisadî Devlet Teşebbüs
lerine ait gayrimenkullerin kiralanmasına imkân ver
mektedir. 

Yüce Heyetinizin bilgilerine arz eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, cevap arz etmek is
ter misiniz? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek

lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyoruz. 

5862 sayıiı Pasaport Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 
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ve İçişleri Komisyonu Raporunun müzakeresine ge
çiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini alsın efendim. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon rapo
runun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Tümü üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarının maddelerine geçilmesi hususu kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmedi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Ek
lenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — T5/U950 tarihli ve 5682 sayılı 
Pasaport Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Giriş - çıkış kapıları 
Madde 1. — Türk vatandaşları ve yabancılar İç

işleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulun
ca tayin olunan yolcu giriş - çıkış kapılarından Tür
kiye'ye girip çıkabilirler. 

Gümrük kapılarının açılışında İçişleri Bakanlığı
nın görüşü alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 15.7 1950 tarihli ve 5682 sayılı 

Pasaport Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Pasaport veya pasaport yerine geçerli vesika zo
runluluğu 

Madde 2. — Türk vatandaşları ile yabancılar 
Türkiye'ye girebilmek ve Türkiye'den çıkabilmek için 
yolcu giriş - çıkış kaplamdaki polis makamlarına 
usulüne uygun ve muteber pasaport veya pasaport ye
rine geçerli bir vesika ihraz etmeye mecburdurlar. 

Gümrük ve diğer işlemlerin yapılabilmesi için po
lis makamlarınca giriş veya çıkış işlemlerinin bitiril
mesi şarttır. 

Kanunlar ve milletlerarası anlaşmalarla tespit edi
lenlerden başka, Türk vatandaşları ile yabancılar için, 
ne gibi belgelerin pasaport yerine geçerli kabul edile
bileceği hususunda İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları 
müştereken karar almaya yetkilidirler. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı 

Pasaport Kanununun 12 nci maddesinin (B) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«B) Pasaport yerin-j geçerli vesikalar : 
I. Pasavanlar, idarî mektuplar ve hudut geçiş 

belgeleri, 
II. Gemiadamı cüzdanları, demiryolu ve hava 

ulaşım araçları memur ve mürettebatına verilen ve
sikalar, 

III. Seyahıt belgesi ve benzeri belgeler.» 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — 15.7.1950 tarihli 5682 sayılı Pa

saport Kanununun 25.6.1968 tarihli 7154 ve 25.2.1981 
tarihli 2418 sayılı kanunlarla değişik 14 üncü madde
sinin (A) bendi ile 25.2.1981 tarihli 2418 sayılı Ka
nunla değişik (B) bendinin 3 üncü fıkrası ve (C) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Hususi damgalı pasaportlar 
Cumhurbaşkanlığı Dairesi görevlilerine, Devlet 

bareminin birinci, derecesinde bulunan subaylar ile 
Devlet memurlarına diplomatik pasaport verilmesini 
gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmî va
zife veya kendi hesaplarına dış memleketlere gittik
leri zaman verilir, 

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile 
vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport 
verilir. 

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bu
lunanların eşlerine de a\ nı nevi pasaport verilir. Hu
susi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sı
rada vefat edenlerin dul eşlerine, başkası ile evlen
memiş ve para getiren bir iş tutmamışsa aynı ne
viden pasaport verilmesi mümkündür, 
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Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bu
lunanların yanında yaşayıp, evli bulunmayan ve iş 
sahibi olmayan kız çocuklarıyla yine yanında ya
şayıp reşit bulunmayan erkek çocuklarına da hususi 
damgalı pasaport verilir veya bunlar baba veya an
nelerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedi
lir. Refakat hanesine kayıtlı bulunanlar, pasaport 
sahibiyle seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu 
kullanamazlar.» 

«B) (Üçüncü Fıkra) - Hizmet damgalı pasaport 
alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi 
pasaport verilir. Pasaport sahibinin yanında yaşayıp, 
evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukla
rıyla yine yanında yaşayıp reşit bulunmayan erkek 
çocuklarına da aynı nev.*den pasaport verilir veya 
bunlar baba veya anneleıinin pasaportlarının refa
kat hanesine kaydedilir. Refakat hanesine kayıtlı bu
lunanlar, pasaport sahibi ile seyahat etmedikleri tak
dirde pasaportu kullanamazlar. 

«C) Hususi ve hizmet damgalı pasaportlar 
Talep edenin mensup bulunduğu makamın yet

kili amirinin başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığınca 
verilir. Bu nevi pasaportlar aynı şart dahilinde İçiş
leri Bakanlığıııın muvafakati ve Dışişleri Bakanlı
ğının vereceği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçilik ve Elçiliklerince de verilebilir. Yukarı

daki «A» ve «B» bentlerinde yazılı eşlere ve çocuk
lara hususi veya hizmet damgalı pasaport verilmesi 
veya çocukların refakat hanesine kaydı için de aynı 
yazılı başvuruya lüzum vardır. Emeklilik veya çekil
me sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanların hu
susi damgalı pasaport alabilmeleri için durumlarını 
gösteren belgeterle, doğrudan . İçişleri Bakanlığına 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Hususi damgalı pasaportlar iki sene için; hizmet 
damgalı pasaportlar pasaport sahibinin görevinin 
müddetine göre tespit edilecek süre için geçerli ol
mak üzere tanzim ediiiit. Bu pasaportlardan süresi 

. bitenlerin bu bendin 1 inui fıkrasında yazılı başvuru, 
İçişleri Bakanlığının muvafakati ve Dışişleri Bakan
lığının vereceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti 
büyükelçilik ve elçiliklerince aynı müddetler için üçer 
defa uzatılması mümkündür. 

Bu pasaportların sahiplerinin ve varsa refakat ha
nesine kayıtlı bulunanların birer fotoğraflarının pa
saportlarına yapıştırılması lazımdır:» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Efendim, 
madde üzerinde bir önergemiz var. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önerge 
vardır, okutuyorum.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5682 sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Ek
lenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 
14 üncü maddesinin (A) bendinin 1 ve 2 nci fıkrası
nın Komisyonca kabul edilen şekilde değil de, Hü
kümet teklifi olan aşağıdaki şekilde değiştirilerek ka
bulünü arz ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Hazım Kutay 
Zonguldak Ankara 

A. Şevket Gedik Osman Işık 
Adana Ankara 

İsmail Saruhan 
Ankara 

Madde 14/A — Hususi damgalı pasaportlar Cum
hurbaşkanlığı Dairesi görevlilerine, Devlet bareminin 
1 inci, 2 nci ve 3 üncü derecesinde bulunan subaylar 
ile Devlet memurlarına diplomatik pasaport verilme
sini gerektiren vazifelerden 'başka herhangi bir resmî 
vazife ile veya kendi hesaplarına dış memleketlere 
gittikleri zaman verilir, 

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleriyle va
zifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport 
verilir. Birinci derecedekier hariç olmak üzere, başka 
bir vazife almış veya iş kurmuş olanlar bu haktan 
yararlanamazlar. 

BAŞKAN —• Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SİN (Muş) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi kabul edilen önerge ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı 

Pasaport Kanununun 5.1.1961 tarihli ve 216 saydı 
ve 11.5.1976 tarihli ve 2009 sayılı kanunlarla deği
şik 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Umuma mahsus pasaportlar 
Madde 15. — Türk vatandaşlarının umuma mah

sus münferit ve umuma mahsus müşterek pasaport
ları yurt içinde îçişleri Bakanlığınca veya İçişleri 
Bakanının vereceği yetkiye göre vaDlîklerce, yaban 
cı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk
ları tarafından verilir. 

Pasaport sahibi talep ettiği takdirde reşit olma
yan kız ve erkek çocuklar? pasaportun refakat hane
sine kaydolunur. 

Refakat hanesine yazdı olanlar, adına pasaport 
verilmiş bulunan kimselerin beraberinde bulunma
dıkça o pasaportla seyahat edemezler. 

Umuma mahsus münferit pasaportlar Kanunda 
yazdı istisnalar saklı kalmak kaydıyla en az 3 ay, 
en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere düzenlenir. 

Askerliği tecilli olanlarla, subay ve astsubaylar
dan mensup oldukları makamlardan mezuniyet al
mak suretiyle yabancı memleketlere gideceklere izin
lerine uygun süreli pasaport verilir. 

Askerlik hizmetini yapmak üzere memlekete celp 
edilenlerle, yabancı memleketlerde yoksul kalmış ol
dukları sabit olan Türk vatandaşlarının pasaportları 
Türkiye'ye dönüşlerim teminen bir ay süre ile uza
tılır. Pasaportu olmayanlara bir ay süreli seyahat 
belgesi verilir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 5 inci mad<İe kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyomm. 
MADDE 6. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı 

Pasaport Kanununun 16 ncı maddesinin 1 ve 2 nci 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Toplu bir halde yolculuk etmek isteyen ve en 
az 5 kişilik bir kafile teşkil eden Türk vatandaşları
na istedikleri takdirde umuma mahsus müşterek pasa
port verilir. 

Bu pasaportlar verildiği tarihten itibaren 3 ay, 
6 ay ve 1 yıl muteber olmak üzere düzenlenir.» 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı 

Pasaport Kanununun 17 nci maddesinin (A) bendi bi
rinci fdcrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş (D) bendi 
yürürlükten kaldırdmıştır, 

«(A) Umuma mahsus münferit veya müşterek pa
saport almak isteyen kimselerin usulüne uygun dü
zenlenmiş form dilekçe, yeterli sayıda fotoğraf ve nü
fus hüviyet cüzdanlarının aslı ile mahallin Emniyet 
Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır». 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 7 nci madde kabul edümiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı 

Pasaport Kanununun 18 inci maddesi <B) bendi 1 in
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«B) Bir gidiş ve geliş için verilen pasaportlar İç
işleri Bakanlığının takdirine göre 3 ay, 6 ay, 1 yd 
veya 2 yd muteber olmak üzere tanzim edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı 

Pasaport Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Türkiye dışına taşıma yapan ulaşım araçlarının 
memur ve mürettebatına verilen vesikalar 

Madde 20. — Türkiye karasuları dışına çdcan 
Türk gemilerinin Türk vatandaşı olan mürettebatına 
usulüne uygun olarak Bölge Liman ve Deniz İşleri 
müdürlüklerince fotoğraflı «Gemiadamı Cüzdanı», 

Havayolu uluslararası ulaşım araçları memur ve 
mürettebatına anlaşmalarda belirtilen örneğine ve 
usulüne uygun olarak idarelerince fotoğraflı «Uçak 
Mürettabatı Belgesi», 

Demiryolu uluslararası ulaşım araçları memur ve 
mürettebatına anlaşmalarda öngörülen yetkili ma
kamlarca örneğine ve usulüne uygun olarak fotoğ
raflı «Demiryolu Personeli Kimlik Belgesi», düzen
lenir. 

Gemiadamı cüzdanı ve uçak mürettebatı belge
leri verildikleri mahal emniyet müdürlüğünce, demir
yolu personeli kimlik belgeleri anlaşmalarda öngörü
len yetkili makamlarca tasdik edilmedikçe pasaport 
yerine kullandamaz. 

Gemiadamları ve uçak mürettebatına verilecek 
belgelerin şekil ve muhtevası İçişleri, Dışişleri ve 
Ulaştırma bakanlıklarınca müştereken tespit edilir. 

Yabancı gemi, hava ve demiryolu uluslararası ula
şım araçları memur ve mürettebatı, yetkili makam
larca usulüne ve örneğine uygun olarak düzenlenmiş 
vesikaları ile Türk karasuları ve liman şehirlerine 
karşıhkldik esasına göre girip çdcabüirler. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı 

Pasaport Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Pasaport yerine geçerli vesikaların veriliş şartları 
Madde 21. - 19 ve 20 nci maddelerde yazılı ve

sikaların verilişi sırasında 7, 17 ve 22 nci maddele
rin hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 10 uncu m&dde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 

MADDE II. — 15.7.1950 tarih ve 5682 sayılı 
Pasaport Kanununun 25.2.1981 tarih ve 2418 sayılı 
Kanunla değişik 22 nci maddesinin birinci fıkrasın
daki «Yabancı memleketlerde geçinmek için müsait 
sebep ve şartlara malik olduklarını ispat edemeyen
lere» cümlesi çıkarılmış, (g) bendi değiştirilmiş ve 
maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

g) Yukarıda sayılanlar dışında ağır hapis ceza
sını getiren diğer suçlardan; «silah, mühimmat ve 
narkotik dışında kalan malların herhangi bir mak
satla ithali veya ihracı sırasında 1567 sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Korvnıa Hakkındaki, 1615 sa
yılı Gümrük ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta
kibi Hakkındaki Kanunlara muhalefetten dolayı hak
larında kamu davası açılmış olanlar bu bent hükmü 
dışındadır.) 

Yukarıda (a), (b), (e), (g) bentlerinde sayılanlar 
ile diğer bentlerde yazılı ağır hapis cezasını gerekti
ren suçlardan sanık olanlar hariç olmak üzere ül
kenin uluslararası siyasî, ekonomik ve kültürel men
faatleri bakımından yurt dışına çıkmalarında fayda 
ve zaruret bulunanlara içişleri Bakanlığınca veya 
İçişleri Bakanlığının vereceği yetkiye göre valilik
lerce yurt dışındaki iş veya görevin yapılmasına im
kân verecek süre kadar geçici olarak yurt dışına çık
maları için pasaport veya pasaport yerine geçerli 
vesika verilebil'r. 

İçişleri Bakanlığı veya valiliklerce pasaport ve
rilebileceklerden davanın görüldüğü mahkeme tara
fından suç isnadına uygun kefalet alınır. 

Kendisine kefalet karşılığı pasaport veya pasaport 
yerine geçerli vesika verilen, süresi içerisinde yurda 
dönmediği takdirde kefaleti Hazineye irat kaydedilir, 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; İçişleri Komisyo
nu, kanun hükmündeki kararnamenin bu maddesi 
üzerinde, kamu yararı ve zorunluluğunu kabul ede
mediğim ve arz ettiğim an sizlerin de kabul etme
yeceğinize inandığım bir değişiklik yapmıştır, 

Kanunun ilk halinde 11 inci maddenin (g) fıkra
sı, alelıtlak o maddede sayılan suçlar dışındaki ağır 
ceza takibatını müstelzim bütün suçlarla takibata uğ
ramış vatandaşlarımızın, bunun sonucu beraat veya 
afla neticelenen ve hakkındaki hüküm kesinleşene 
kadar yurt dışına çıkmalarım men etmişti, pasaport 
verilmesini önlemişti. 

Hükümet kararnamesini okuduğumuz zaman bu 
(g) fıkrasıyla yine genişletilmeden; ancak memleke
tin siyasî, ekonomik ve kültürel menfaatleri yönün
den yurt dışına çıkmasında fayda görülenler lehine 

, bir istisnaî hüküm getirildiğini görüyoruz; fakat Ko
misyonda yapılan değişiklik, bunun dışında ve ka
nımca kamuoyunda tasvip edilmeyecek özel maksa
da dayanır bir şekilde tefsiri mümkün olan yeni bir 
düzenleme getirmiş. 

Bu, kaçakçıları, Türk parası Kıymetinin Korun
ması Mevzuatına ve tebliğlerine aykırı davrananları, 
sadece üç noktadaki, üç konudaki kaçakçılık hariç; 
narkotik kaçakçılık, silah kaçakçılığı ve bir tanesi 
de yanılmıyorsam mühimmat kaçakçılığı ki, silah ve 
mühimmatı tek mütalaa edersiniz, iki noktadaki ka
çakçılık hariç, bunun dışındaki tüm kaçakçıları, tüm 
Devletin maliyesine ve ekonomisine karşı suç işlemiş 
olanlara yurt dışına çıkma imkânını tanımış ve böy
le bir metin getirmiş. Bunu, Yüksek Heyetin mah
zurlu göreceği kanısında olduğum için maruzatta bu
lunuyorum ve bir de değişiklik önergesi arz ettik. 
Ekonomik suçlar devlet maliyesine, memleketin eko
nomisine zarar veren suçlar, yalnız silah kaçakçılığı, 
yalnız uyuşturucu kaçakçılığı değildir, alelıtlak tüm 
kaçakçılık suçlarının bunun içinde mütalaa edilmesi 
gerekir. 

Bu nedenle, önergemizin kabulünü ve kararname
deki metnin, Hükümetin hazırlamış olduğu kararna
medeki metnin aynen bırakılmasını arz ve teklif edi
yorum. 

Saygılarımı sunuyorumi 
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BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz iste
yen var mı? 

Sayın Komisyon Sözcüsü, buyurun. 
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Değil 

efendim, Komisyon adına değil, şahsım adına. 
BAŞKAN — Şahsınız adına, buyurun. 
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; bu maddenin bent
lerini dikkate aldığımızda ki, «İçişleri Bakanlığı veya 
valiliklerce pasaport verilebileceklerden davanın gö
rüldüğü mahkeme tarafından suç isnadına uygun ke
falet alınır» deniliyor, bu ibarenin bana göre yanlış 
konulduğu kanaatindeyim; çünkü zaten cezalar ka
nunda belirtilmiştir, mahkeme özel bir karar ve ce
za vermeyecektir; dolayısıyla İçişleri Bakanlığının ala
cağı kefaleti mahkemeye sevk etmesi gibi, hatta mah
kemeyi bir vezne halinde kullanması gibi bir duru
mun ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Bu sebeple, bu 
kefaletin de «İçişleri Bakanlığınca alınması» şeklinde 
değiştirilmesini teklif ediyorum. 

Sayın Başkanlık Divam müsaade ederlerse, bir 
yazılı önerge vermeye de hazırım bu hususta. Bu du
rumu takdirlerinize arz ediyorum. 

Saygılar, sunarım. 
BAŞKAN — Yalnız, önerge beş sayın milletve

kilinin imzasını haiz olacaktır. Önergenizi bekliyoruz 
efendim. 

Verilmiş önergelerden birincisini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyon raporunun 11 inci maddesinin (g) fık

rasının 1 inci bendindeki parantez içindeki kısmın 
metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

M. Turan Bayezit Hasan Altay 
Kahramanmaraş Samsun 

S. Hüsamettin Konuksever Yusuf Demir 
Edirne Uşak 

Ömer Kuşhan 
Kars 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 
. BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önerge hazır mı, geliyor mu efendim? 
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MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Geliyor 
efendim, hazırUyoruz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz, bir şey sorabilir mi
yim; sadece öğrenmek ve zabıtlara geçirmek için. 
Madde üzerindeki önergeler toplandıktan sonra öner
ge beklenir mi? Bu usule uygun mudur? 

BAŞKAN — Sayın üye «önergemi takdim ede
ceğim» dedi. Bu itibarla zamanımızın da bulunması 
sebebiyle bir mahzur görmedik; ama emsal teşkil et
memesi bakımından hak veriyoruz. Uzunca bir za
man aldığı takdirde kabul etmeyeceğiz; ama önerge 
gelmiş bulunduğundan okutuyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Em
sal teşkil etmiştir. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 11 inci mad

desinin sondan bir evvelki fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«İçişleri Bakanlığı veya valiliklerce pasaport ve
rileceklerden uygun kefalet alınır.» 

Mustafa Uğur Ener Pertev Aşçıoğlu 
Kütahya Zonguldak 

İlhan Aküzüm Alâeddin Kısakürek 
Kars Kalhramanmaraş 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor 
musunuz? • 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor, Hü

kümet katılıyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

11 inci maddeyi kabul edilen önerge ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
11 inci madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 12. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı 

Pasaport Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 1. — Pasaport Kanununun uygulan

ması, pasaportların şekil ve muhtevalarının tespiti 
ile pasaport ve pasaport yerine geçerli belgelerin dü
zenlenmesine ait esaslar İçişleri Bakanlığının koor-

157 — 



T. B. M. M. B : 22 7 . 11 . 1984 O : 1 

dinatörlüğünde Dışişleri ve Maliye ve Gümrük Ba
kanlıklarının iştiraki ile hazırlanacak bir yönetmelik
le belirtilir. ı 

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

Ek madde l'i oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ek madde 1 kabul edilmiştir. 

Ek madde 2'yi okutuyorum. 
EK MADDE 2. — Pasaport Kanununda yer alan 

harç ve resimler için 492 sayılı Harçlar Kanununun 
pasaportlarla ilgili hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Ek madde 2'yi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ek madde 2 kabul edilmiştir. 

1'2 nci maddeyi kabul edilen ek 1 ve ek 2 nci 
maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — 2.2.1984 tarihli ve 2977 sa

yılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi 
ile İlgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna veri
len Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 
15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu için; 
adı geçen Kanunla verilen süre bitimine kadar ge
çerlidir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Geçici madde kabul edil
miştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste

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

Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamam

lanmıştır. 
Oyunun rengini belirtmek üzere söz isteyen?.. 

Yök. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

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

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasında yer 
alan, Antalya Milletvekili Ati Dizdaroğlu'nun Türk 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin mad
deleri Komisyondan gelmediği için teklifin görüşülme
si ertelenmiştir. 

3. — Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/612) (Sm 

Sayısı : 141) (2) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 üncü sırasında yer 
alan, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine 
geçiyoruz. 

Komisyon?... Burada. 
Hükümet?... Burada. 
Komisyon Raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Komisyon Raporunun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon Rapo
runun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Tümü üzerine Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru
bu adına Sayın Mustafa İzci, buyurun. 

MDP GRUBU ADINA MUSTAFA İZCİ (Ma
nisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Akar
yakıt Tüketim Vergisi konusuyla ilgili olarak grulbu-
mun görüşlerini arz etmek için huzurlarınızdayım. 

Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısında gerekçe 
olarak gösterilen husus; ek finansman sağlamak, ka
mu yatırımlarını hızlandırmak ve belediye hizmetle
rini gerçekleştirmek. Bu gerekçe ile akaryakıt 'tüketi
mi bu kanun tasarısıyla vergi mevzuuna almıyor. Be
lediyelere verilen cüzi miktardaki bugüne kadar gelir 
sağlayan Akaryakıt Tüketim Vergisi de kaldırılıyor. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 Tarih ve 
85 inci Birleşim 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazıda 
11.10.1984 Tarih ve 11 inci Birleşim Tutanağına ekli
dir. 

(2) 141 St Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Tasarıda mükelleflere ve vergi dairelerine yeni bir 
külfet getirilmediği zikrediliyor. Gene tasanda ver
ginin rafineri şirketleriyle ithalat yoluyla gelen ma
mul ürünlerinden, likit gaz dahil, bütün mamuller
den yüzde 6 oranında alınacağını öngörüyor. Böylece, 
100 milyar civarında tahmin edilen bu verginin da
ğılımını da tasan şu şekilde ortaya getiriyor : Yüzde 
16,5'u yatırımları için geliri yeterli olmayan belediye
lere, yüzde 16.5'u Karayolları Genel Müdürlüğü em
rine altyapı hizmetlerinde kullanılması için, yüzde 
67'si de diğer kamu kuruluşlarının yatınmlarıyla il
gili sarflar için tahsis ediliyor. 

Şimdi değerli milletvekilleri, 'bu kanunla ilgili gö
rüşlerimizi arza çalışacağım. 

«Değerli arkadaşlarım, ne türlü mazeret ararsanız 
• arayınız, ne türlü mazeretle getirirseniz getiriniz, is

mi ne oluşa olsun, akaryakıta getireceğiniz ilaveler 
bu memlekette enflasyonu daima körükleyecektir, 
zam zincirini daha da artıracaktır. Bunu önlemek 
mümkün değildir. Ayrıca, maliyet unsurlarını da 
artıracaktır. Bunu inkâr etmek de mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, vatandaş her gün gözinü 
açtığında yeni 'bir zamla karşılaşıyor. Akaryakıta ya
pılacak olan yüzde 6 oranındaki 'bu vergiyi küçümse
mek mümkün değildir. Bu, iğneden ipliğe kadar bü
tün tüketim mallarına yansıyacak bir vergidir. Bu 
itibarla dikkate alınması gerekmektedir, üzerinde has-
sasivetle durulması iktiza eder. Bunun dışında, vergi, 
rafinerilerden çıkışlarda alınacak, aynca ithal olunan 
mamul ürünlerden alınacak. 

Değerli arkadaşlarım, akaryakıtın kıt olduğu gün
lerde hudutlarımızdan, takas usulüyle rnıiktan küçüm
senmeyecek kadar yakıt geldi. Bunun bugün çok cü
zi olarak devam ettiğini biliyoruz. Buna benzer yol
larla yine Türkiye'ye gelen mamul petrolün var ol
duğunu biliyoruz. Bu yüzden kurulmuş birçok şirket
ler var. Sayın özal'ımızın biraderlerinin de kuımuş 
olduğu Güneydoğuda çalışan şirketler var. Yasa ge
tirilince, acaba hudut yoluyla getirilen akaryakıttan da 
verginin ne türlü alınabileceği hususları nazarı itibare 
alınmış mıdır? Bu husus özel bir dikkatle incelen
miş midir? Bunu arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türk çiftçisi artık motorize 
olmuş çiftçidir ve 'bununla övünüyoruz; ama doların 
yükselmesiyle ve Türk parasının düşüşü ile her gün 
en az ayda 'bir defa olmak üzere akaryakıta yaptığınız 
zamlarla çiftçinin ne duruma geldiğini ve dolara mu
vazi olarak gübreye de yapılan zamlarla çiftçinin ne 
hale geldiğini bilmemezlikten gelmeniz mümkün de
ğil, Artık çiftçi, beş yerine dört, dört yerine üç, üç 

yerine iki defa. sürmekle yetiniyor, gübreyi atmamak
la yetiniyor. - Bunun vebalini bizler taşıyacağız. Üre
timin düşüşü vebalini bizler taşıyacağız sevgili arka
daşlarım. Getireceği faydalar, getireceği gelirlerin 
yanılbaşında, çiftçiye Iher yükümlülükte neler kaybet
tiğimizin de nazarı itibare alınması gerekmektedir. 

Değerli miüeıtvekilleri, 25-30 sene bu memlekette 
yürürlükte bulunan Belediye istihlak Vergisinden çift
çiler muaf tutulmuştu. Bunun bir manası vardı. Bu
gün bunları tamamen terk etmemiz çiftçiye büyük bir 
darbe vuracaktır. Bunu nazarı itibare almaya mec
buruz. 

ıSayın milleiyeklilleri, bunun dışında, uzay çağın
da hepimiz için üzüntü kaynağıdır, ama bir vakıadır; 
yurdumuzda maalesef ve maalesef şu uzay çağında 
hâlâ ve hâlâ gaz lambasıyla aydınlanan köyler vardır. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ne
rede o?. 

MUSTAFA İZCİ (Devamla) — Türkiye'yi bildi
ğinizi sanıyorum Sayın Taşar, laf atmayınız. Tür-
kiyemizde gazla aydınlanan yerler vardır, «Neresi?» 
diye" sorar. Bilmediğinizi eğer dile getirirseniz, size 
nerelerin olduğunun listesini veririm. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — İzin 
verin de yaptıralım. 

'BAŞKAN — Sayın Taşar..,: 

MUSTAFA ÎZC1 (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, gaz kullanan bu 'tür köylülerimize, kenar ma
hallelerde bulunanlarımıza, ışıktan mahrum olanları
mıza gene verginin aynı oranda yüktetilmesinin sos
yal adalet 'ilkeleriyle bağdaşmadığı inancını taşıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir hafta önce bu Yüce 
Mecliste, uzun tartışmalardan sonra, büyük bir mü
kellefiyet getiren Katma Değer VergM Kanununu ka
bul ettik. Muhalefetin bütün uyarılarına, ısrarlarına 
rağmen, yüzde 10 oranındaki bu yüksek vergiyi ka
bul ettik. Bu vergi L1.1985 tarihinden itibaren yürür
lüğe girecek ve Türkiye'deki tabloyu bep beraber sey
redeceğiz; 'Maliyedeki büroları da beraber seyredece
ğiz ve o zaman ne kadar haklı olduğumuz ortaya çı
kacak. Acaba Hükümetimiz Katma Değer Vergisini 
tam manasıyla tatbik edememe endişesi içinde mi dir-
ler ki, ayrıca Akaryakıt Tüketim Vergisini, yüzde 6 
oranında getirmekte ısrar ediyorlar?1 

Değerli arkadaşlarım, yüzde 10 Katma Değer Ver
gisinden nasibini almış olan akaryakıta, ek olarak yüz
de 6 istihsal vergisini yüklemek insaf ile bağdaşmaz. 

Sayın nülletveküleri, 'Devletin kamu yatırımları 
için elbette ki finansmana ihtiyacı var. Finansmanı 
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elbette ki, bulmaya ve çarelerini aramaya mecburuz. 
Ama bu çareleri iararken hep patlama noktasına gel
miş olan vatandaşa ağır mükellefiyetler yüklemek ye
rine, başka bazı çarelere de müracaat etmeye mecbu
ruz. Nedir onlar? Tasarrufu ilke alalım, tasarrufa ria
yeti ön plana alalım. Bunun üzerinde oturup konu
şalım, münakaşa edelim; önce Meclisten başlamak 
üzere, sekiz büyük güçlü motorları bulunan makam 
arabalarından başlamak üzere geliniz hep beraber ta
sarruf bayrağını açalım. 

Değerli arkadaşlarım tafsilatına geçmiyorum; akar
yakıtta o kadar fuzulî tüketim var ki Devlete yük olan, 
bunlar eğer inceleme imkânı olur inoelenirse bu ver
ginin getireceğinden çok fazlasını tasarruf yoluyla ka
zanmamız mümkün olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet esasen akarya
kıttan yeterli vergiyi almaktadır. Bakınız hangi ver
gileri aldığını şimdi burada arz edeceğim : Liman İn
hisar ücreti 10 TL; benzinde Gümrük Resmi 136,5 TL, 
belediye hissesi ise 20.48; süper benzinde Damga Resmi 
1 152,38, Gider Vergisi İse 1 624,50, -Katma Değer 
Vergisi sadece bunu kaldıracak- Ardiye ücreti seyya
nen 2 lira; süper benzind'e Rılbtım Resmi tonda 5 770 
TL; diğer ürünlerde aynı milktarlard'a. Tüketim vergisi 
de; benzinde 140, gazyazı ve motorinde 125 lira. Dev
let bu vergileri zaten almaktadır, buna ilaveten yüz
de 6 oranında getirilecek vergi hayli büyük olacak 
sevgili arkadaşlarım. 

Bunun yanında Devlet olarak zararına benzin ih
raç ediyoruz. Satmamızın sebebi var elbette. Bu ko
nu ciddî bir 'konudur. Bu konu üzerine de eğilmek, 
buna mecbur eden sebepleri ortadan kaldırmak sure
tiyle, yine de kârlı duruma geçmenin mümkün ola
cağı kanaatindeyiz. 

(Değerli arkadaşlarım, vergi gelirinin dağılımında 
yüzde 16,5 oranında karayollarına altyapı için, yüzde 
67 oranında da yine kamu yatırımları için pay ayrıl
masına sözümüz yok; ama bir tabir kullanılıyor; «yüz
de 16,5'i geliri yeterli olmayan belediyelere» denili
yor. tşite sevgili arkadaşlarım, bu tabir Milliyetçi 
Demokrasi Partisi olarak bizi düşündürdü. Son gün
lerde yapılan belediye seçimleri oldu, il olarak ise Ağ
rıda oldu. Sayın Başbakan özal'ın yanına belediye 
başkanı adayını alarak «İşte benim adamım, hizmet
ler böyle getirilir» dîye ilan edişi, acaba bu ibareden 
mi kuvvet alıyor? 

Sevgili arkadaşlarım, geüri az olan belediyeler 
daima suiistimale müsaittir. Bunları daha açık bir 
ifade ile dile getirelim. 

B. DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Ku
laklarımız rahatsız oluyor, biraz yavaş konuşsun. 

BAŞKAN — Herkesin kendisine göre sesinin tonu 
vardır, elbette konuşacak. (MDP ve HP sıralarından 
alkışlar) 

MUSTAFA İZCİ (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, mazeretleri nasıl aramaya uğraşırsanız uğraşı
nız, rahatsızlık içerisinde olduğunuz açıkça ortadadır; 
vergi getiriyorsunuz... 

Değerli arkadaşlarım, bu milletin içine giriniz lüt
fen. (ANAP sıralarından gürültüler; «Milletin içinden 
geldik» sesleri) 

O zaman, milletin içinde gördüğünüz gerçekleri 
lütfen getiriniz buraya, Patlama noktasına gelmiş olan 
milletin omuzlarına daha ağır yükler yüklemeye hak
kınız yok. 

Getirilen tasarıya bu nedenlerle muhalefet ettiği
mizi ve kırmızı rey verecğimizi ifade ederek, hepinize 
ı<ıvp:ılar sunuyorum. (MDP ve HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bazı arkadaş
ların sesi müsait olmuyor «sesini yükselt» diyoruz, 
kazı arkadaşlar yüksek sesle konuşuyor; herkesin se
sini Başkanlık olarak ayarlamak mevkiinde miyiz 
^Gülüşmeler, alkışlar) 

Arkadaşlarımın müdahale etmemesini rica ediyo
rum. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ayhan Fırat; bu-
vurun efendim. 

HP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malatya) 
— Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; hepinizin 
de malumu olduğu üzere Akaryakıt Tüketim Vergisi 
daha önce 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
73, 24, 25, 26, 27, 28 ve 96 ncı maddelerinde düzen
lenmişti. Bu kez getirilen kanun tasarısıyla Akaryakıt 
Tüketim Vergisi, Belediye Gelirleri Kanununun dışın
da müstakil olarak düzenlenmektedir. 

Kanun tasarısı, eski kanunun hemen hemen aynı 
olmakla beraber, matrah, nispet ve verginin dağılımı 
konularında farklılık göstermektedir. Ayrıca verginin 
mükellefi rafineri şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren 
kuruluşlardır. 

Kanun tasarısının hazırlanışına şöyle bir bakacak 
olursanız, normal şekli itibariyle şimdiye kadar gelen 
kanunlardan farklı olduğunu görürsünüz. Birinci mad
de konu olarak nitelendirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugüne kadar önümüze 
gelen kanun tasarılarına baktığınız zaman, sistem, 
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amaç ve kapsam olarak devam eder, Amaç; bir ka
nunun niçin getirildiğini gösterir. Kapsam da; bu ya
sanın neleri kapsadığını ifade eder. Bu kanun, kanun 
sistematiğine uygun değildir. Bu kısmının evvela dü
zeltilmesi gerekir. Kanunun gayesi, amacı, gerekçede 
belirtilmiştir : Gelirleri kâfi olmayan belediyelere ve 
kamuya ilave gelir sağlamak. 

Muhterem arkadaşlarım, kapsamına bakalım : Ka
nun süper benzini, normal benzini, likit gazı, gazyağı -
nı ve fuel - oili kapsamaktadır. Peki, daha önceki ka
nunla herhangi bir farkı var mıdır? Kanun yapısı ba
kımından fark yoktur. Yalnız daha önceki Akaryakıt 
Tüketim Vergisi Kanununda ton başına - burası çok 
mühimdir muhterem arkadaşlarım - 100 lira ila 5C0 
lira arasında bir ücret alınırdı. Eu kanun bunu değiş
tiriyor, matrahı değiştiriyor. Matrah doğrudan doğ
ruya satışı yapılan benzinin fiyatıdır ve anlaşılıyor ki 
buna gümrük de dahildir. 

Bir misal vermek isterim : Eskiden 140 lira alınan 
bir ton benzinden, süper benzinden bu kanunla 11 bin 
küsur' lira alınacaktır muhterem arkadaşlarım. Eskiden 
125 lira alınan bir ton benzinden de yüzde 6 oranında; 
takriben 10 bin lira civarımda bir para alınacaktır. 
Vergi eski kanuna göre, süper (benzinde doksan mis
li, diğerinde yüz misime yakın bir artış getirmiştir. 
Yani, bir 'başka deyişle şöyle söyleyeyim : Daha ön
ceki Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu toplam 16 
milyar Türk Lirası gelir getirirken, bu kanunla amaç
lanan hedef 126 milyar Türk lirasıdır. Aradaki fark 
Î10 milyar Türk Lirasıdır. 

Arkadaşlarım, şimdi mühim olan (bu 110 milyar 
Türk Lira'smın nereden çıkacağı, kimin celbinden çı
kacağı ve ne getireceğidir. Bu konuya konuşmamın 
sonunda değineceğim. 

Ancak, yine açık kalan bir nokta vardır. Plan ve 
Bütçe Komisyonunda teknisyen arkadaşlarımızın, ka
mu görevlilerinin 'bize verdikleri izahattan Katma De
ğer Vergisi ile yüzde 6 Akaryakıt Tüketim Vergisi
nin ayrı ayrı 'hesaplanacağı anlaşılmıştır. Yani, ge
rek ithalatçı, gerek rafineri sahibi malı sattığı zaman 
100 liralık kısmına '6 liralık bir zam, yani vergi far
kını koyacaktır. Katma Değer Vergisi de yılbaşın
dan itibaren yüzde '10 olarak gelecektir. Yani, 100 
liralık malın değeri bu kanun çıkar çıkmaz yayımı 
tarihinde yürürlüğe (gireceği için 106 lira, yılbaşın
dan itibaren de yüzde 10 ilavesi gelecektir.'Bize veri
len 'izahatta hu ik'i ilavenin ayrı ayrı geleceği söy
lendi. Yani, yüz artı alı lira, artı on lira (100-1-6 + 10 
=116), 116 Türk Orası. 
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(Muhterem arkadaşlarım 116 lira ile bizim anla
dığımız miktar arasında 60 kuruş fark vardır. Diye
lim ki, bir köyde, kasabada vatandaşa satılan gaz-
yağmın alınan 'bedeli yüzde 10 Katma Değer Ver
gisi dahil, 150 veya 200 lira olduğuna göre, satan, 
hunu nasıl olur da Katma Değer Vergisini düşerek 
yüzde 6 ilavesiyle satabilir? Dolayısıyla Katma Değer 
Vergisi île ilişkisi tam tespit edilememiş'tür. Yasa, bu 
noktada da bir 'boşluk içerisindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, eskiden 16 milyar lira 
olan Ibu vergi geliri (bu kanunla 126 milyar liraya 
çıkıyor. Bu 126 milyar liranın kullanış şekline »ba
kalım. Vergi daireleri, Akaryakıt Tüketim Vergisi 
hâsılatının yüzde TO'ünü, tahsil edildiği ayı takip 
eden Ibir ay içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasındaki «Akaryakıt Tüketim Fonu» hesabına ya
tıracak. Fonda 'biriken mdblağm yüzde 50'si ihtiyacı 
olan ^belediyelere, diğer yüzde 50*si karayollarına 
verilecek. Tüm vergi hâsılatının (geriye kalan yüzde 
ö^si de yatırımların hızlandırılması amacıyla diğer 
kamu kuruluşlarına verilecek. 

'•Muhterem arkadaşlarım, 'boşluk şuradadır : Han
gi belediyelere verilecektir? 'İhtiyacı olan hangi be
ledi yelerdir? Biz, muhalefet olarak, Halkçı Partili 
ve 'Milliyetçi Demokrasi Partili arkadaşlarımızla bir
likte bir (önerge verdik, dedik ki, bizce 'ihtiyacı olan 
belediyeler, geri kalmış yörelerdbki belediyelerdir, 
yardım 'bunlara yapılsın. Maalesef bu önerge redde
dildi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kaynak benim anla
dığım kadarıyla İstanbul'a, Ankara'ya, nereye arzu 
edilirse oraya verilecektir. Halbuki buna bir kayıt 
konması gereklidir. Geri kalmış yöreleri düşünün, 
elektriği, yolu, suyu olmayan yöreleri düşünün. Hiz
met bekleyen yöreler oralardır. Niye oraya verme
yelim? 

Muhterem arkadaşlarım, fondaki meblağın diğer 
yarısı Karayollarına veriliyor. Karayolları bu meb
lağı geri kalmış yörelere sarf etsin dedik. Ben misal 
veriyorum : Benim memleketimde, Sayın Başbaka
nın memleketinde, Arguvan'la Hekimhan arasında 
21 kilometrelik bir yol vardır. Buna belli bir para 
koydurduk. IBu yolun üstünde 30 tane köy vardır. 
Samimiyetle siöyiüyorum, her yıl 5-6 gelinin cenazesi 
çıkar 'buradan. Çünkü hastaneye yetiştiremezler. Kar 
yağdıktan sonra araba geçmez, hayvan sırtında gö
türecektir. İşte hiç değilse 'burası yapılsın dedik; ona 
da hayır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir öneri daha getiri
riz : (Bugünkü gazetelerde var, GAP 1994'e kalmış-
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tır, Türkiye için büyük tehlikedir. Buna ya'tırahm, 
hedef bu olsun. Ona da hayır. O halde nedir bu? 
Meclis denetiminin dışında istenilen yere harcana
cak. Olmazbu arkadaşlar. 

ıMulhterem arkadaşlarım, istirham ediyorum, bu 
Ibir zamdır. Yarın nakliyeci zam is'teyecdktir, şoiför 
haklı olarak zam isteyecdktir, meyveyi Adana'dan 
Ankara'ya getiren kamyoncu zam isteyecektir, fınn-
cı zam 'isteyecektir. Bunlar kimden çıkacak arkadaş
lar? Tüketiciden çıkacak. Yediğimiz ekmeğin bir 
lokması küsülecek, bundan ern'in olun. Aldığımız do
matesin ıfiya'tı artacak. Ancak gene Mercedesine ve
ya aralbasına 'benzin koyan 'tüccar, fabrikatör fatu
rasını alacak, fabrikaya götürecek, 'imalat fiyatına da
hil edecek, maliyet enflasyonunu kamçılayacak, ma
liyete bindirecek, Ibütün Türkiye'de üretilen mallara 
zam gelecek, enflasyonu körükleyecek ve 'belli bir 
gayeye de hizmet etmeyecek. (Katlanalım, hep birlik
te fedakârlık yapalım; ama belirtelim, Atatürk Ba
rajına sarf edilsin, yıllardır ihmal ediliyor, GAP'a 
sarf ediMn; ama böyle kontrolsüz bir sarfiyata evet 
denemez. 

IMulhterem arkadaşlarım, ekmekten 'ipliğe her şe
ye zam gelecektir bunu bilesiniz. '(HP sıralarından 
«Alıştık, alıştık» sesleri) 

ABİDULLAH ÇAKIREFE ıtfManisa) — Zam yap
mazsa hasta olur zaten. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Fiyat artışları 
kamçılanacaktır. 1984 yılında yüzde 50'yi bulan fi
yat artışları inanın ki 1985 yılında da aynen devam 
edecektir; bunu söylemek için ekonomist olmaya lü
zum yok. 

Efendim, ben Sayın Başbakanıma saygı duyuyorum, 
doğru; ama 'biz de görüşlerimizi 'söylemeliyiz. 

IMulhterem arkadaşlarım, önünüze bütçe 'gelecek, 
göreceksiniz, oradaki israfın nerede olduğunu bu kür
süden 'söyleyeceğiz; 'taşıt alımlarına milyarlar veril
diğini orada 'göreceksiniz; ürddici bir 'bütçe değil, tü
ketime yönelik bir bütçe olduğunu da orada göre-
cdkislniz. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bugün tasarrufa yö-
nelinmliş olsaydı şu zamma gerek kalmazdı. Sabah
ları bakın, resmî arabalarda kimler okula gidiyor, 
hangi hanımlar nereye gidiyor? 

HÜSEYİN AVNİt SAĞfîSEN (Ordu) — Bir bar
dak süt almak İçin bir araba gidiyor. 

MEHMET ABDURIREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Cumartesi Pazar günleri kimler gezmeye gidiyor? 

[ AYHAN FIRAT '(Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bakın bir şey daha söyleyeyim; bu zam 
üretimi etkiler, tarımdaki ürdtirrii menfî yönde etki
ler, buna emin olun. Köylünün ekonomik gücü son 

! derece düşmüştür. Yakıtına gelecek zam her şeye 
zam getirecektir ve üretimi etkileyecektir. Bir misal 
vereyim : Geçen sene 11,5 milyon ton olan pancar 

I üretimi bu sene 9,5 milyon tona düşmüştür. Neden 
düştü? Çünkü ekonomik sıkıntı içerisinde olan köy
lü yeterli gübreyi ve girdileri temin edemediği için 

I pancarda verim düşmüştür. Verim düşecektir, b,unu 
I göreceksihiz arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiye'de mo-
1 topompla sulama başlamıştır. Bu zam motopompla 

sulamayı da menfî yönde etkileyecektir; böylece ta-
I rinadaki verimi dtİşürecdktir. 

Bii' şey daha 'söyleyeyim : Bugün Türkiye'nin 
daha 15 bin köyü elektrikslzlik nedeniyle karanlık
tadır. Buralarda gazyağı yakılır. Bu, bu insanlara ge
tirilen ikinci Ibir yük olacaktır. 

'İlk getirilen metinde bir madde vardı. O maddeyi 
biz Bütçe (Komisyonunda çıkardık metinden. Neden 

I çıkardık? Sosyal adaleti temin etmek liçin çıkardık. 
TEK'in alacağı fuel-öile zammı kabul etmemişti. Ya-

I rii elektrik yakan ucuza yakacak, gazyağı kullanan 
j pahalı kullanacak. Bu, Bütçe Komisyonunda redde

dilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, sözlerinizi toparlama
nızı rica edeceğim efendim. 

AYHAN FIRAT (©eva'mla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 

'Muhterem arkadaşlarım, Hükümet, 5,5 trilyon
luk bütçeye yüzde 2*lik bir ilave getirmenin peşin
dedir; ama biz diyoruz ki, gelecek bütçe zaten 55 

I milyonluk Türkiye'ye kâfi Ibir bütçe değildir. Bunu 
göreceksiniz. Yüzde 2'lik bir ilave 'belli bir projeye 

ı sarf edilirse buna varız; ama sıkıntıya hep birlikte 
katlanmak 'şartıyla. Biraz önedde söylemiştim. Küçü
len bu (bütçeler karşısında Hükümetin 'ilave etmdk 
îstediği bu yüzde '2'lik bir zam, ancaik gene. emekliye, 
işçi'ye, köylüye, memura, esnafa, yani tüketiciye bü
tün boyutlarıyla yansıyacaktır, onun cebinden çıka
caktır. Biz deriz ki : Hükümdt bunları getirmeden 
önce Ibir nebze de yüksdk gelir grupları üzerine git
meliydi, onları vergilendirmeliydi. İşte o zaman sos
yal adalet, sosyal devlet ilkesine uygun düşerdi. 

IBunun 'tümüyle karşısında olduğumuzu belirtmek 
isterim, hepsiriizli saygıyla selamlarım. (HP ve MDP 

1 sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Rüştü Yü

celen; buyurun efendim. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA RÜŞ

TÜ KÂZİM YÜCELEN ı(İçel) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; ben sözlerime önce 
arkadaşlarımın fakir fukara edebiyatından (başlaya
cağım. 

ÖNURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Gerçek değil mi? 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN '(Devamla) — Ger
çek değil arkadaşım, 'gerçek değil. Bu memlekette 
gazyağı kullananların... 

BAŞKAN — Bir dakika 'Sayın Hatip. 
ISa'ym Grup Başkan vekili, evvela zatı âlinizin 'bu 

tür sataşmaları yapmaması ıgerektiği kanaatindeyim. 
Sataşma olduğu vakit 'konuşma seyyaliyetini kaybe
diyorsunuz ve Başkanlığa sitemde 'bulunuyorsunuz. 
Bu itibarla yapmamanız gerektiği kanaatindeyim. 

ÖNURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bu İkazınızı Sayın Başbakana da lütfediniz. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN ^Devamla) — Bu 
memlekette gazyağı kullananların bir daha gazyağı 
kullanmaması İçin bu vergi 'geliyor. Evet, akaryakıt 
'tüketim vergisi ile... 

ÖNURAL ıŞEREF BOZKURT ((Çanakkale) — 
Sayın Başbakana da söyleyin bunları, Sayın Başkan. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Din
le arkadaşım, dinleyin lütfen. Siz armutla elmayı 
karıştırıyorsunuz, dünle bugünkü 'Meclis oturumunu 
karıştırıyorsunuz. Dünkü konuşmalar değil, (bugün
kü konuşmaların üzerinde duralım. <HP sıralarından 
gürültüler) 

ÖNURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Burası Meclis, Türkiye Büyük 'Millet Meclisi... 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Ka

nunda açıkça ifade edilmiştir : «Vergi, rafineri şir
ketleri ve ithalatı 'gerçekleştiren kuruluşlarca yapılan 
normal ve süper benzin, likit petrol gazı, gazyağı, 
motorin ve fuel-oil satışlarından yüzde 6 oranında 
alınacaktır» 

Arkadaşlarımın en çok üzerinde durduğu konu, 
gazyağı konusudur. Bugün Türkiye'de lambada gaz
yağı yakan 'kişilerin ödeyeceği vergi, bu vergi hâsı
latı içinde devede kulak bile değildir. Ancak bü vergi 
hasılatının, o gazyağı kullananlara aktarılacağını dü-

? şünürsek; karayollarına verilen kısmın, o 'köylünün 
yolunu yapmakta kullanılacağını düşünürsek; o gaz-
yağını kullananlara elektrik getirmekte kullanılaca
ğını düşünürsek, o zaman arkadaşlari'mın dediği gibi, 
sosyal adalete de uygun bir vergi olduğu meydana 
çıkacaktır. 

ÖNURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Karayolları köy yolu yapmaz ki. 

RÜŞTÜ KÂZİM YÜCELEN (Devamla) — Efen
dim o zaman.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, Başkanlığın be
yanına riayet ediniz. Evvela sükûneti sağlamak 
Başkanlığın 'görevidir. Arkadaşım, lütfen söz atma
yınız ve hatibin konuşma silsilesini (bozmayınız. 

Evvela, arkadaşlara numune olmak mevkiinde-
siniz. 

Buyurun devam edin efendim. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Ar

kadaşlarım uygulamanın olmadığından bahsetti. Be
lediye Gelirleri İKanununun '23 üncü maddesinde bu 
uygulama vardır. Yani vergi daireleri bu vergiye ya
bancı değildir ve vergi dairelerine ekstra bir yük 
ıgeti r ilmemektedir. 

Bugün Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatları 
Avrupa'nın 'birçok ülkelerine nazaran daha ucuzdur. 
Bu açıdan da bakıldığı zaman getirilen vergi ile akar
yakıtı kullananların yükü artırılmakta, diğer taraftan 
da dışarıya ödediğimiz dövizden dolayı akaryakıt 
kullanmayanlara (gelen yük hafifletilmektedir. 

Yine arkadaşlarım Katma 'Değer Vergisinin de 
ibir yük olarak geleceğini ifade ettiler. Ka'tma Değer 
Vergisi; Dahilde Alınan istihsal Vergisini, İthalde 
Alınan İstihsal Vergisini, Şeker İstihlak Vergisini, 
Spor-Töto Vergisini, PTT Hizmetleri Vergisini, İş
letme Vergisini, Nakliyat Vergisini ve İlan ve Rek
lâm Hizmetleri Vergisini yürürlükten kaldırmakta
dır. Vergi sistemine 'basitlik getirmekte, verginin âdil 
'bir şekilde dağılımını hedef tutmaktadır, bü'yük öl
çüde de vergi kaybına engel olacaktır. Bu açıdan 
grubumuz olarak kanunun Türkiye'ye ve vatandaş
larımıza faydalı olacağı inancındayız. 

Belki yarın o gazyağı yaktığını iddia ettiğiniz 
köylere yolunuz düşerse -ki biz her 'gün geziyoruz-
oralara da bu para ile hizmet 'gittiğini göreceksiniz 
inşallah. 

Saygılarımı sunarım. (IANAP sıralarından alkış
lar) 
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MEHMET ABDURREZAİK CEYLAN <Siirt) — 
Zamların vatandaşa faydası yok. 

M. TURAN BAYİEZİT (Kahramanmaraş) — 
Şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) -

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; herkes şunu bile 
kd bu 'kanun çıkacaktır. (ANAP sıralarından alkış
lar) Bizim görevimiz ibür yıldır usanmadan, bir yıl
dır yılmadan yaptığımız gibi sizleri uyarmaktır ar
kadaşlar. Fakir fukara edebiyatını bir tarafa bırakın, 
arkadaşlarımızın samimî İkazlarını lütfen bu espri 
içinde değerlendirmeyin. 

Sokağa çıkın arkadaşlar, gaz lambası yakmadığı
nı söylediğiniz 'köylere çıkın; kalbul ettiğiniz her zam 
kanunuyla ve getirdiğiniz her zam ile muhalefet par
tilerine 'bir yük yüklüyorsunuz, muhalefet milletvekil
lerine bir yük yüklüyorsunuz, sizin yaptığınız zamla
rın vebali bizlerden soruluyor arkadaşlar. (ANAP sı
ralarından gülüşmeler, HP sıralarından alkışlar.) 

Bunu bilesiniz, şuradaki tenkitler, sizleri halkın 
içindeki iniltileri duymaya yöneltmek içindir. înkâr 
etmeyin, güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Sizin felse
fenizde zam vardır; sizin felsefenizde rakam vardır, 
insan yoktur; sizin felsefenizde yüzde vardır, sosyal 
adalet yoktur, înkâr etmeyiniz bunu, felsefemiz bu-
dur diye mertçe müdafaa ediniz. Ama 'biz mecburuz, 
biz size sosyal adaletin yolunu göstermeye mecbu
ruz. Bu sosyal adalet değildir arkadaşlar. 

Kamu yararında sizinle 'beraberiz; Devletin vergi 
almasında, Devletin sosyal adalet ilkelerine uygun bir 
ölçüde vergi almasında sizinle beraberiz; ama fakir ve 
fukaranın ezilmesinde sizin karşınızdayız. 

ıBu kanun kabul edilecetkİr; hayırlı olsun; fa
kat bu maruzatımızı lütfen kulaklarınızdan uzak tut
mayın, «Fakir fukara edebiyatı» demeyin, halkın 
içine girin, bildiğiniz lisanları duyacaksınız. 

(Saygılar sunuyorum. (HP sıralarından alkışlar.) 
iBAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Başkaca söz isteyen arkadaşımız var mı?. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlan

mıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Akaryakıt Tüketâm Vergisü Kamunu Tasarısı 
Konu 
MADDE 1. — Rafineri şirketleri ve ithalatı ger

çekleştiren kuruluşlarca yapılan normal ve süper 
benzin, likit petrol gazı, gazyağı, motorin ve fuel-oil 
satışları Akaryakıt Tüketim Vergisine talbidir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Mükellef 
MADDE 2. — Akaryakıt Tüketim Vergisinin mü

kellefi; bu verginin konusuna giren akaryakıtların 
satışını yapan rafineri şirketleri ile ithalatı gerçek
leştiren kuruluşlardır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Matrah 
MADDE 3. — Akaryakıt Tüketim Vergisinin Mat

rahı vergiye taib'i maddelerin satış bedelidir. 

Satış bedeli tabiri, teslim edilen maddeler karşılı
ğında, Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere her ne 
adla olursa olsun müşteriden alınan veya müşterinin 
borçlandığı para veya diğer değerlerin toplamını ifa
de eder. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Nispet 
MADDE 4. — Verginin nispeti % 6 dır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 141 sıra sayılı tasarının «Nis
pet» 'başlıklı 4 üncü maddesinin «verginin nispeti yüz
de 3Nür» biçimlinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Arsan Savaş Ai'pacıoğlu 
Amasya 

Aynan Fırat 
Malatya 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Ömer Kuşhan 
Kars 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge üzeninde söz istiyor musu
nuz?. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Önerge açık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon ka
tılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Beyan ve ödeme 
MADDE 5 — Rafineri şirketleri ve ithalatı ger

çekleştiren kuruluşlar bir ayhk dönemde yaptıkları 
satışlarını, takibeden ayın 20 nci günü akşamına ka
dar merkezlerinin bağlı olduğu vergi dairesine şekli 
ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit 
edilecek 'bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı 
süre içinde ödemeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Verginin dağılımı 
MADDE 6. — Vergi daireleri, Akaryakıt Tüke

tim Vergisi hâsılatının j % 33 ünü tahsil edildiği ayı 
takip eden 'bir ay içerisinde T.C. Merkez Bankasın
da açılacak «Akaryakıt Tüketim Fonu» hesabına ya
tırırlar. 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında toplanan meb
lağın '!% 50 si 'belediyelerin hizmetlerini görebilme
leri için esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Ba
yındırlık ve iskân Bakanlıklarınca müştereken hazır
lanacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu bele
diyelere, '% 50 si ise alt yapı tesislerinde kullanıl
mak üzere Karayolları Genel Müdürlüğüne ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Madde ile ilgili verilmiş önergeler var, veriliş sı
rasına göre okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa . 

Görüşülmekte olan 141 sıra saydı Akaryakıt Tü
ketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Nihat Akpak 
Sakarya 

A. Ata Aksu 
Gaziantep 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Metin Balıbey 
Afyonkarahisar 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Ahmet Ekici 
Kütahya 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Saffet Sert 
Konya 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

MADDE 6. — Vergi daireleri, Akaryakıt Tüke
tim Vergisi hâsılatının % 55'ini tahsil edildiği ayı ta
kip eden bir ay içerisinde T. C. Merkez Bankasında 
açılacak «Akaryakıt Tüketim Fonu» hesabına yatı
rırlar. 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında toplanan meb
lağın % 30'unu belediyelerin hizmetlerini görebilme
leri için esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Ba
yındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken hazır
lanacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu bele
diyelere, yüzde 30'u altyapı tesislerinde kullanılmak 
üzere Karayolları Genel Müdürlüğüne, yüzde 30'u 
altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğüne, yüzde 8'i gençlere ve ço
cuklara hitap eden spor tesisleri kurulması için Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğüne, yüzde 2'si ise, 
3040 saydı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca kuru
lan Türk Sporunu Teşvik Fonuna ödenir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Akaryakıt Tüketim Vergisi 

Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin 2 nci pragrafı-
nın başına, «Geri kalmış yörelerde sarfedilmek üze
re» ibaresinin konmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Arsan Savaş Arpacıoğlu Ayhan Fırat 
Amasya Malatya 

Emin Fahrettin Özdilek İlhan Dinçer 
Konya Malatya 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 6 ncı mad
desinin, teşkili öngörülen Akaryakıt Tüketim Fonu 
dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

M. Murat Sökmenoğlu Mustafa tzci 
Hatay Manisa 

Ebubekir Akay Abdurrezak Ceylan 
Erzurum Siirt 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında toplanan meb
lağın yüzde 33'ü belediyelerin hizmetlerini görebilme
leri için, esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile, 
Bayındırlık ve iskân Bakanlıklarınca müştereken ha
zırlanacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde beledi
yelere; yüzde 33'ü köy hizmetlerinin altyapı tesisleri 
için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kullanıl
ması; yüzde 33'ünün de altyapı tesislerinde kullanıl
mak üzere Karayolları Genel Müdürlüğüne ödenir.» 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre 
tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 141 sıra sayılı Akaryakıt Tü

ketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve arka
daşları. 

MADDE 6. — Vergi daireleri, Akaryakıt Tüke
tim Vergisi hâsılatının yüzde 55'ini tahsil edildiği ayı 
takip eden bir ay içerisinde T. C. Merkez Bankasın
da açılacak «Akaryakıt Tüketim Fonu» hesabına ya
tırırlar. 

7 . 11 . 1984 O : 1 

j Akaryakıt tüketim fonu hesabında toplanan meb
lağın yüzde 30'unu belediyelerin hizmetlerini görebil
meleri için esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile 
Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken ha
zırlanacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu be
lediyelere, yüzde 30'u altyapı tesislerinde kullanılmak 
üzere Karayolları Genel Müdürlüğüne, yüzde 30'u 
altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğüne, yüzde 8'i gençlere ve ço
cuklara hitap eden spor tesisleri kurulması için Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğüne, yüzde 2'si ise 
3040 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca kuru
lan Türk Sporunu Teşvik Fonuna ödenir.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTtN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz Sayın 

I Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katılıyo-
j ruz Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
Hükümet katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. (ANAP sıralarından alkışlar). 

I «-* 
Sayın Abdurrezak Ceylan ve arkadaşları, bu öner

genin kabulü karşısında önergeniz cevaplandırılmış 
bulunmaktadır. Bu sebeple önergenizi geri alma im
kânınız var mı, yoksa oylatalım mı efendim? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Önerge işleme konulsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - - Peki efendim. 

önergeyi tekrar okutuyorum : 
Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında toplanan meb

lağın yüzde 33'ü belediyelerin hizmetlerini görebilme
leri için, esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Ba
yındırlık ve iskân Bakanlıklarınca müştereken hazır
lanacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye
lere, yüzde 33'ü köy hizmetlerinin altyapı tesisleri için 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kullanılması; 
yüzde 33'ü de altyapı tesislerinde kullanılmak üzere 
Karayolları Genel Müdürlüğüne ödenir. 

Hatay Milletvekili Mustafa Sökmenoğlu ve arka
daşları. 

I BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTtN FIRAT (Muş) — Efendim bu önerge, 
gençlere ve çocuklara spor tesislerinin kurulması için 
bir pay ayırmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

' BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon ka
tılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — önergemi geri alı

yorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Ayhan Fırat ve arkadaşlarına ait 
önerge geri alınmış bulunduğundan, 6 ncı maddeyi 
kabul edilen önerge ışığında oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeden sonra yeni bir madde eklenmesine 
dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Mieclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan Akaryakıt Tüketim Ver

gisinden çiftçilerin istisna kılınmasını arz ve teklif 
ederiz. 

M. Murat Sökmenoğlu Ayhan Sakallıoğlu 
Hatay Sakarya 

Mustafa İzci Ali Mazhar Haznedar 
Manisa Ordu 

Mehmet Arif Atalay 
Adıyaman 

«Madde 7. — Çiftçilerin kullandıkları motorin ve 
gazyağı İstihlak Vergisinden muaf tutulur.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTtN FIRAT (Muş) — Efendim, tüketim ver
gilerinin şahsileştirilememesi prensibinden dolayı katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon ka
tılmıyor. 

önergeyi. oylarınıza-sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitimine 
az bir zaman kalmıştır. Bu itibarla açık oylamaya 
tabi bu kanun tasarısının bitimine kadar müzakerele
rin devamını oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden- . 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Usul hükümleri 
MADDE 7. — Bu Kanunda aksine-hüküm bulun

mayan hallerde, bu Kanuna göre alınacak Akaryakıt 
Tüketim Vergisi hakkında 213 sayılı Vergi Usul Ka
nunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 8. — 26.5.1981 gün ve 2464 sayılı Be

lediye Gelirleri Kanununun 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 
inci maddeleri ile 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının 
1 inci bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımını takip eden 

aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

IBAŞKAN — (Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Ytok. 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
,'MA(DIDE 10. — ıBu Kanun hükümlerini (Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

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

IKanun tasarısı açıik oylamaya tabiidir. Oylamanın 
kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle ya
pılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama, kupaların sıralar arasında dolaştırılması 
suretiyle yapılacaktır. Kupalar sıralar arasında dolaş
tırılsın. 

i(10ylarm itoplanmasına 'başlandı) 
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ONURAL ŞEREF BOZİKİURT (Çanakkale) — 
«Oyunun rengini belirtmek için söz isteyen var mı?» 
diye sormadınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aslında oyunun rengini belli etme 
konusunda Başkanlığın (bir ihtarı olamaz. İstenirse 
söz verilir. Ama başlangıçtan beri teamülün böyle ol
duğunu kabul edip onun için soruyorduk. Bugün ide 
zühule maruz kaldık. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL ((İstanbul) — 
Sayın Başkan, vaktimiz var, açık oylama devam eder
ken bir kanun daha görüşebiliriz, 

BAŞKİAIN — Sayın Başbakan oylandı, devam et
memize limkân yok. 

İDEVUBT BAIKİANI KÂZIM 'OKİSAİY l(Bolu) — 
Sayın Başkan, vaktimiz varken kısa bir kanun var; 
onu da görüşelim. >tfHP ve )MÖP sıralarından «Vakit 
doldu» sesleri)., 

4, — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçtoğlu' 
nun, 1.7.1964 Tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Ka
nununun Bir Bendinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi 
Uyarınca Gündeme Alınma önergesi (2/199) (S. Sa
yısı : 146) (1) 

İBAŞKAN — Sayın •milletvekilleri, vaktimiz he
nüz dolmamıştır. Burada bir maddelik bir kanun tek
lifi daha var. Vakit dolmadığı için bu 4 üncü Sırada
ki kanun teklifinin de müzakeresinin tamamlanması
nı oylarınıza arz ediyorum!: IK'abul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Burada Komisyonun yerini almasına 'gerek yok, 
sadece Hükümet bulunacaktır. 

Balıkesir Milletvekilli Mustafa Çorapçıoğlu'nun, 
1.7.1964 tarih ve 488 'sayılı Damga Vergisi (Kanunu
nun Bir Bendinin Yürürlükten IKal'dırılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve (İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uya
rınca Gündeme Alınma önergesinin müzakeresine ge
çiyoruz. 

Hükümet, yerini aldı. 
Rapor bulunmadığına ve daha önce önerge kabul 

edilmiş bulunduğuna göre, önergenin okunup okun
mamasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... önergenin okunmaması kabul edilmiş
tir. 

Tümü üzerindeki müzakereye geçiyoruz. 
Tümü üzerinde, Sayın 'Milletvekili Hilmi Biçer, 

Milliyetçi Demokrasi Partisi adına söz istemişlerdir. 

(1) 146 5.ı Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

(Buyurun Sayın (Biçer. 
MlDP GRUBU ADINA HİLMİ HtÇER (Sinop) 

— Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına konu üze
rinde görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Çok basit gibi görünen ve fakat tüm vatandaşla
rımızı yakından (ilgilendiren önemli bir konuyu mü
zakere ediyoruz. Sayın iktidarın karşısında verginin 
affı gibi bir konunun müzakere edilmesinin büyük sı
kıntısının idraki içindeyim. Biraz önce gene milyar
ları ortadireğin beline darbe olarak indiren bir ikti
dardan 5 lirayı da affedin demek biraz zor geliyor; 
ama... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (fstanbul) — 
Bürokrasi için yapıyoruz. 

HİUMİÎ (HtÇİER ipevamla) — Tabiî efendim; 
ama bu aslında Sayın Başbakanımızın da ifade ettik
leri gibi, bir vergi affı meselesi değildir, bu kendile
rinin slogan olarak ileri sürdükleri, gerçekten bürok
rasi meselesinin biraz basitleştirilmesidir. 

Muhterem arkadaşlar, 5 lira aslında bulgun piya
sada bulunmayacak derecede kıymetini kaybetmiştir. 
5 lira adeta para birimi olmaktan çıkmıştır. 5 lira ile 
bugün bir bardak ısu içmek mümkün değildir; ama 5 
liralık pulu dilekçenin altına yapıştırabilmek için ba
zen bir gününüzü bile harcadığınız olmaktadır. Onun 
için (gerçekten sayın teklif sahibi arkadaşımız, Türk 
Vatandaşları için çok önemli bir konuyu kanun tekli
fi halinde Yüce Meclise arz etmiş ve iktidar grubu 
da dahil olmak üzere Yüce Meclis arkadaşımızın tek
lifinin (gündeme alınmasını benimsemiş bulunmakta
dır. Grubumuz adına hem Yüce Meclise, hem de tek
lif 'sahibine şükranlarımızı sunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMA

İL SAFİA GİIR'AY [(istanbul) — 5 liralık pul üzerinde 
fazla konuşmaya gerek yok. 

HtLMt BIÎÇER (Devamla) — Sayın Hükümet, 5 
lirayı kabul ettik, b^ işi fazla uzatmayın diyorlar; 
öyleyse biz de grup adına, Sayın Hükümete, teklif 
sahiplerine teşekkürlerimizi sunarak teklifi destekle?-
diğîmizi saygıyla arz ediyoruz. (Alkışlar). 

IHAŞKİAN — Teşekkür ederiz Sayın Hilmi Biçer. 
(ONURlAL ŞEREF BOZİKURT ((Çanakkale) — 

Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, aleyhinde diye 
bir konu olmaz şüphesiz, tümü üzerinde söz veriyo
rum, buyurun. 
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IONURAL ŞEREF ©OZKÖRT (Çanakkale) — 
(Sayın Başkan, Türkiye İBüyüfc Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; görüşmekte olduğumuz kanun teklifini 
zamanlaması açısından uygun (bulmamaktayız. Şu se
beple uygun 'bulmuyoruz: 

Halen iktidarda bulunan siyasî parti, programında 
(birtakım hususları vaat etmiştir. Bu vaatler arasında; 
özellikle enflasyonu önlemek, fiyat artışlarını önle
mek ve ortadirek diye tabir ettikleri, özellikle kendi 
beyanlarına (göre işçinin, memurun, esnafın, sanat
kârın, emeklinin oluşturduğu kesimin hayat standar
dını yükseltmek bulunmaktadır. IBu cümleden olarak 
ifctaldar partisi, 'Yüce Meclisin huzuruna Hükümet 
kanalıyla birtakım kanun tasarılarının gelmesi istika
metinde de bir tavrı ortaya koymuş bulunmaktadır. 
Örneğin, bu amaçla (getirilen kanun tasarılarına şöyle 
geçmişe bir göz atmak suretiyle değinmek istiyorum, 
hatta en yakın tarihten başlamak suretiyle değinmek 
istiyorum. 

Katma Değer Vergîsi Kanun Tasarısı geçirilmiş 
tir. (Bu kanunla ülkemiz vergi hukukuna yeni bir re
form niteliğinde sunulan yeni bir düzenlemeyle bütün 
mal ve hizmetler yarattıkları her değer aşamasında 
vergiye tabi tutulmuşlardır. 

İBASKA'N — Sayın milletvekili, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

Oylama işlemine iştirak etmeyen arkadaş var mı? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 

Evet, devam ediniz efendim, buyurun. 
ONURlAL ŞEREF OOZKÖRT (Devamla) — 

(Bununla, o hayat standardını yükseltmeyi vaat ettik
leri ortadireğe yeni bir hizmeti getirdikleri düşünce
sinde ve iddiasındadırlar. 

öte yandan, biraz evvel görüştüğümüz bir yasa 
tasarısıyla da akaryakıta İstihlak Vergisi, Tüketim 
Vergisi adı altında yeni bir vergi getirilmiş bulun
maktadır. 

Yine Meclisimizin bugünkü (gündeminde tütün ve 
tütünden mamul maddeler için de yepyeni bir düzen
leme huzurunuza gelecektir. 

Demek ki, Hükümet yeni yeni sahalar bulmak 
•suretiyle bütçeye yeni yeni imkânlar kazandırmak gi
bi, bir usulü esas ittihaz etmiş durumdadır. 

Biz, kanun teklifine zamanlamaisı açısından karşı
yız dedik. Gerçekten, zamanlaması pek uygun olma
mıştır. Değerli arkadaşlarımızın teklifi biraz daha 
b'ekleseydi, kuşkusuz Hükümet zaten bir kanun konu
su yapacaktı. Kanun teklifi üzerinde grubu adına ko-
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nuşan arkadaşımız 5 liranın artık pratikte bir alım gü
cü kalmadığını ifade buyurdular. Bence Hükümet 
kanadına mensup arkadaşlarımız da bu kanun tekli
finin doğrudan doğruya Meclis Gündemine alınması 
ve huzurunuzda gördüğümüz kadarıyla olumlu rey 
verecekleri şeklindeki tavırlarıyla kendi prensiplerine 
ters bir tavır ortaya koymuşlardır ve maazallah mem
leket ekonomisini bundan hasıl olacak büyük bir 
meblağdan maalesef mahrum bırakmışlardır. 

IBu itibarla, kanunun zamanlaması açısından tekli
fi uygun görmediğimizi belirtir, olumsuz oy verece
ğimizi saygıyla arz ederiz. 

Saygılar sunarım. <HP sıralarından alkışlar). 

'BAŞKİAN — İBaşkaca söz isteyen?.. 
MUSTAFA ÇORAJPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, teklif sahibi olarak söz istiyorum efen
dim. 

B/AŞKİAN — Teklif sahibi olarak buyurunuz. 
MUSTAFA ÇÖRİAPÇIOĞLU ((Balıkesir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bendeniz bu tek
lifi huzurunuza 45 milyon vatandaşımızın içinde bu
lunduğu bir müşkülü halletmek, bütün vatandaşları
mıza küçük de olsa bir hizmette bulunmak üzere ge
tirdim ve grubum da benimsedi. Zannediyorum ki, 
büyük iktisadî mülahazaların dışında olan bir hu
sustur. Bütün milletvekili arkadaşlarım bu müşküla
tın farkındadırlar. O itibarla bu teklifin muhterem 
reylerinizin iltifatına mazhar olacağı inancıyla hepini
zi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca söz isteyen?. 
yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Sayın milletvekili, teklif sahipleri komisyon sıra
larında oturamazlar. Sadece teklif sahibi olarak ye
rinizde oturacaksınız. Onu İstirham ederim. 

MUSTAFA ÇORİAPÇIOGUU (Balıkesir) — öyle 
mi efendim? Hay hay, demin öyle söylediler, onun 
için gelmiştim. 

'BAŞKAN — Buyurun. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
1.7.1964 Tarih ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanu
nunun Bir Bendinin Yürürlükten Kaldırılması Hak

kında Kanun Teklifi 
MAIDDE 1. — 488 sayılı Damga Vergîsi Kanu

nunun; (11) sayılı tablosunun (IV) sayılı {Makbuzlar 
ve diğer kâğıtlar) başlıklı bölümüne, 2367 sayılı Ka-
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nunla eklenen ve «Dilekçeler (toplu dilekçelerde be
her imza için)... 5 TL.» şeklindeki 5 inci bendi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAIŞİKİAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiş'tir. 
ı2 nci maddeyi 'okutuyorum : 
MA'DİDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1985 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

.'BAŞKİAIN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: ıKalbul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MİAÖDE 3. — iBu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: IKalbul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Bu kanun teklif i de açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar araisında dolaş

tırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza arz ediyo
rum1: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylama, kupaların sıralar arasında dolaştı
rılması suretiyle yapılacaktır. Kupalar sıralar arasın
da dolaştırılsın. 

(Oylar toplandı) 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa

yın ıBaşkan, oyumun rengini belli edebilir miyim? 
Oyumun rengini belirtmek için konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakereler tamamlanmıştır efen
dim. 

Sayın bakanlardan bir istirhamım olacak. Oyla
mada, hangi bakan adına oyunuzu kullandığınız hu
susunu beyan ediniz. Zira, her bakan, diğer bir ba
kan hakkında oy kullanabilecektir. Bir karışıklığa 
meydan vermemek bakımından bu hususu arz etmiş 
bulunuyorum^ 
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3. — Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/612) (S. Sa
yısı : 141) (Devam). 

'BAŞKAN — !İ4I Sıra (Sayılı Kanun tasarısının 
açık oylama sonucunu açıklıyorum': Açık oylamaya 
3312 üye iştirak etmiştir. 

Kabul : 190 
(Ret : 142 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı Mec

lisimizce kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

146 S. Sayılı (Kanun teklifine oyunu kullanmayan 
sayın üye var mı? Yok. 'Oylama işlemi bitmiştir. Ku
palar kaldırılsın. 

»(Oyların ayrımı yapıldı). 

4A — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 
nun, 1.7.1964 Tarih ve 488 Sayılı Damga Vergisi Ka
nununun Bir Bendinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi 
Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi (2/199) (S. Sa
yısı : 146) (Devam) 

BAŞKAN —146 sıra sayılı kanun teklifinin oyla
ma sonuçlarını açıklıyorum: 

Kanun teklifinin oylamasına 317 sayın üye katıl
mış; v 

Kabul : 3İ15I 
Ret cı 2 
1.7.1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Ka

nununun iBir (Bendinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkındaki Kanun Teklifi kanunlaşmıştır. 

Gündemimizde görüşülecek başka konu kalmadı
ğından ve süremiz de dolmuş bulunduğundan, -sözlü 
sorularla gündemimizdeki kanun tasarı ve teklifleri
ni sırasıyla görüşmek için 8 Kasım 1984 Perşembe 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatı-
'yorum. 

Kapanma Saati : 19.20 
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Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet DeMceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğiu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Mustafa Çakaioğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 

Reddeden 

Çekimser 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelik 

^00 
332 
İ90 
142 

1 
67 

1 

(Kabul Edenler) 

Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Fuat Öztekin 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
ilhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunıiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
tlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
YıMırıım AUdbuktt 
Metin Yaman 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cetmal Büyükibaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatima Mlhriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hükmet Bicentürk 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbaaoğlu 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Hail Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh Ilıter 
Altan Kaıvaık 
R. Ercüment Konufcman 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Ali Tanrıyar l 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 
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ÎZMÎR 
İsmet (Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdenur Pehlivanoğhı 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERt 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Baıtgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 

Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükugur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahla 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail özdağlar 
Gürbüz Şakranh 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş. 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazım önder 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kıhçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Uyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
MaMıtUt Karabulut 
Ahmet Turan Soğanaoğlu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa. Dendir 
Oıman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atacever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçak«r 
Mehmet Zeki Uzun 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurfunluoftlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

(Reddedenler) 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Bâykal 

Ali Bozer 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi.Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
HalU Nüzhet Goral 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni Islimyeli 
Cahit Tutum 

BİLECtK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
Ahmet Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmi Natbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
Feyzullah Yıldırır 
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GÎRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HAKKARİ 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demirtaş 
îhsan Gürbüz 
M. Murat Söüdmenoğlu 

İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Neeatöi Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz îîwan Hastürk 
Mehmet Kafkaslıgil 
Doğan 'Kasaroğkı 
Feridun Şakir öğünç 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
ibrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Yılmaz önen 

Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yddırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mustafa İzci 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdeni 
Kenan Nuri Nehrozofkı 

MUÖLA 
tdrit Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallı oğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Al tay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğiu 
Rıza Teklin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Tastan 

ŞANLIURFA 
Veoihri Ataklı 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazanaoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRİ 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
îsmet özarslan (İz.) 

ANKARA 
Necdet Calp 
Halil İbrahim Karal 
(İB'şk. V.) (İz.) 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

AYDIN 

İ. Cenap Ege #şk. V.) 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Rafet îbrabimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Kâzım Oksay <B.) 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoglu 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 
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DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahimud Altuna'kar 
Şeyhmus Bahçeci 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanhoğlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

İÇEL 
Aid İhsan Elgin 
Mehmet Ktea'baş {İz.) 
Edip özgene 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mucip Aıtaıklı 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Tülay Öney 
Kemal özer (İz.) 
Günseli özkaya 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Ali Aşkın Toktaş 

KARS 
Sabri Araş 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhaifcn Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Sabri Irmak 
Abdullah Tenekeci (B.) 

MANİSA . 
Mekin Sarıoğlu 

MARDİN 
Bejir Çelebioftlu 

NEVŞEHtR 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Arif Toprak 

SAMSUN 
Berati Erdoğan 

SİNOP 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçlili 

TOKAT 
Enver Özcan 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Afik 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

YOZGAT 
Selahattin Taflıpğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
tsa Vardal 

(Açık ÜytUk) 

BİNGÖL (D 
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1.7.1964 [Tarih ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun Bir Bendinin Yürürlükten Kaldunlması Hakkında 
Kanun Teklifine Verilen Oylaruı Sonucu 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Duruk an 
Ahmet Şevket Gedik 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADİYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet DeMceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Aman Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral • 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 

Üye Sayısı : <• 
Oy verenler '. 
Kabul edenler : \ 
Reddedenler 
Çekimserler : 
Geçersiz Oylar : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

KJO 
M7 
515 

12 
— 

ı; 
82 

1 

(Kabul Edenler) 

Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bavulken 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neşe Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Eskin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kjimran Tnatı 
J V C l l l l l Clll . İ l l e t l i 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekm 

BURDUR 
Fethi Çelikbas 
Aid Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet Kurtcetoe Aîpte-
mıoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal İğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLt 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmudı Altunakar 
özgür Barutçu 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 
Muhittin, Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavüztürk 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Hılmii Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
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ESKİŞEHİR 
Cemal Büyülk'baş 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Derrrtirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâınran Karaman 
Hamit Meldk 
M. Murat Sö'kmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıbma Mi'hriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbraJhim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbraJhim Aydoğan 
Hikmet iBicenMrk 
Edip Özgenç 
Durmıuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzımı Yücelen 

İSTANBUL 
Belıüç Sadi Afobasoğlu 
Yaşar Albaıyrak 
Mucip Atalklı 
İmren Aykut 
Sa/bit BaJtumlu 

Ömer Necati Cengiz 
Hayrettıin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Ömer Ferruh îlter 
Mehmet Katfkaslıgü 
Doğan Kasaroğlu 
Alıtan Kavak 
R. Ercüment Klonuikman 
Turgut özal 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Brtan 
Burhan Cahit Gündüz 
Yılmaz Önen 
Özdemıir Pehlivanoğlu 
Turgu't Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 

Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

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

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdlilök 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli i 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin' 
Talat Zenıgin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mustafa İzci 
tsımail Özdağfeır 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Necat Bidem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
tdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
i ay dar Özalp 

Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmıet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 
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SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroglu 
Rıza Teklin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hâlit Barış Can 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Ahmet Sırn Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
ibrahim Taşdemir 

AMASYA 
Kâzım ipek 
İsmet özarslan <Jtz) 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Necdet Calp 
Halil 'İbrahim Karal 
(Bşk. V.) (İz.) 
Oğan Soysal 
Halil Şrvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Aydın Güven Gürkan 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

T. B. M. M. B : 22 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİTLİS 
Ratcı tbrahimoğlu 
Faik Tarrmcıoğlu 

BURDUR 
Necip Oğüzhan Artukoğlu 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetiin 
Mehmet Besim Göçer 

7 . 11 . 1984 O : 1 

Cemal özdemir 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELÎ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 

ERZİNCAN 
Yıldırım Aklbulut i(B.) 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

' İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet JKbca'bâş (îz.) 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
.B. Doğancan Akyürek 
M. Vehbi Dinçerler 
(B.) 
Leyla Yeniay Ktöseoğlu 
Fenüdun* Şakir öğünç 
Tülay öney 
İbrahim özdemir 
Kemal özer (İz.) 

Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
LutfuMah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Ata&oy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yüce! 

İZMİR 
Vural Arıkan 
İsmet Kaya Erdem 
Hayrullah Olca 
Işılay Saygın 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Abduihalim Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Sabri Irmak 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdulah Çakıref e 
Mekin Sarıoğlu 

DENtZLt 
Mustafa Kani Bürke 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Bahçeci 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 

(Reddedenler) 

ANKARA 
Nefliman Elgin 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

(Oya Katılmayanlar) 

— 177 — 



T . R M . M , I : 22 7 . î l . 1984 O : 1 

MARDİN 
Beşir Çelebio|la 

NEVŞEHÎR 
Hacı Turan öztürk 

NtöDE 
Arif Toprak 

SAMSUN 
Mehmet Aydm (B.) 
Berati Erdoğan 

SİNOP 
özer Gürbüz 

StVAS 

Yılmaz Aitağ 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaogu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 
<!B.) 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 

Bahri Karakeçeli. 

TEKİRDAĞ 

Selçuk Akıncı 

/TOKAT 

Enver özcan 
Talat Sargın 

TRABZON 
Necmettin Karadumtan 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
îsa Varda! 

(Açık Üyelik) 

'BCNGÖL : 1 

»f*<t 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
22 NOt BİRLEŞİM 

7 . 11 . 1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergesi, 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜLME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

1 ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir Müle'tvekili Mahmut Akkılıç ve 37 ar
kadaşının, gümrük kapılarındaki kaçakçılık ve rüşvet 
olaylarının kapsamı ile niteliğinin ve bu olaylarla te
rör örgütlerinin ilişkisinin neler olduğunun belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Baş/bakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, mülî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına İlişkin Başbakandan sözlü so
su önergesi (6/169) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al'tun-
akar'ın, Diyarbakır İplik Fabrikası projesine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/183) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Mahlmud Al'tun-
akar'ın, Çınar - Göksu projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/184) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İlline bağlı köylerin elektrik soru
nuna ilişkin Enerji ve Tabiiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185) 

6. — Zonguldak Milletvek'il İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve Mân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

7. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

8. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in. 
Fiskobirllk'in fındık üreticilerine olan borcuna ifskin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/190) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Devletin üreticilere olan borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/192) 

10. — İzmir Milletvekili Rüşjtü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yollarına ilişkin Baş/bakandan sözlü soru öner
gesi (6/194) 

.11. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Dev
let İstatistik EnsÜMsüne ve Hazine arazilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/197) 

12. — İstanbul 'Milletvekili Bilâl Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

13. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Devlet üretme çiftlikleri ve haraların satışa çıkarıl
dığı iddiasına ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
il. — 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna îki Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/553) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 5JL1984) 

(Devamı arkada) 



2. — Antalya Milletvekili AH Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : &2 ve 82'ye' 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

X 3. — Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/612) 
(S. Sayısı : 141) (Dağıtma tarihi : 1.11.1984) 

X 4. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çonapçı-
oğlu'nun, 1.7.1964 Tarih ve 488 Sayılı Damga Vergisi» 

Kanununun Bir Bendinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve îçitüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Gündeme Alınma önergesi (2/199) (S. 
Sayısı : 146) (Dağıtma tarihi : 2,11.1984) 

5. — Mehmet Onur Mimıan Hakkındaki Ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/13) (S. Sayısı : 
84'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.11.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

. . .>. >m< 



Dönem : 17 Yasama yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 144 

5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/553) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 9.8.1984 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-201/04577 

TORIKltYlE BÜYÜK M9LLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«5682 Saydı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Anayasa'nın 91 inci 
maddesi uyarınca bir sureti ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

5682 sayılı Pasaport Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındakii kanun gücünde kararname 
gerekçesi; 

1950 yılında yürüdüğe giren 5682 sayılı pasaport Kanunu 34 yıllık bir uygulama devresi geçirmiş bulun
maktadır. 

Uluslararası Eskilerimizde her gün biraz daha artan gelişmelere uyum sağlanabilmesi ve üyesi bulundu
ğumuz uluslararası kuruluşların kalkınma ve Turizm konularında üye ülkelere yaptıkları tavsiyelerin bir 
kısmının uygulanabilmesi için Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi gerekmektedir. 

Kendi bünyesi içinde özel bir sistem oluşturan pasaport Kanunu bazı hükümleri bakımından günün ko
şulları gerisinde kaldığından uygulamada hem Anayasa ile güvence altına alınan tabiî bir hak olan seyahat 
hürriyetinden yararlanılmasında hem de memleketin güvenliğinin korunmasında ve ekonomik ilişkilerin ge
liştirilmesinde gecikmelere ve aksamalara neden olmaktadır. 

IBu nedenle, pasaport Kanununun 1, 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 211 ve 22 nci maddelerinde değişiklik ve 
Kanuna bir ek madde eklenmesi için 2977 sayılı Yasaya dayanılarak Kanun hükmünde Kararname tasarısı 
hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ: 

1. Pasaport Kanununun 1 inci maddesi Türkiye'ye 'gelen ve Türkiye'den giden yolcuların giriş-çıkış yapa
cağı, giriş-çıkış kapılarının tayin edilmesi ile ilgili bulunmaktadır. 5682 sayılı pasaport Kanununun 1 inci 
maddesi giriş-çifcış kapılarının Bakanlar Kurulunca tayin edileceğini belirlemekle beraber 1959 yılında alman 
Bakanlar Kurulu Kararıyla acele hallerde Gümrük ve Tekel Bakanlığının uygun görüşünün alınması ve ha
disenin gerektirdiği süre ve şartlara bağlı bulunması kaydıyla İçişleri Bakanlığınca geçici giriş-çıkış kapısı 
açılmasına imkân geçirilmiştir. 
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Ancak, giriş-çıkış kapılarının açılmasına Koordinatörlük edecek Bakanlık bakımından Kamunda bir açık
lık bulunmadığından giriş-çıkış kapılarının açılması çok uzun zaman almakta ve koordinasyon eksikliğinden 
kapılar yeterli alt ve üsit yapı tesisleri bakımından çoğunlukla yetersiz imkânlarla açılma durumunlda kalın
maktadır. 

Pasaport Kanununun 1 inci maddesinde yapılan değişiklik ile hudut kapısı açma ve kapatma teklifi yetki
si İçişleri .Bakanlığına verilerek bu konudaki işlemlerin süratle bitirilmesi düşünülmüştür. 

IDiğer taraftan 16(15 sayılı Gümrük Kanununun 16 nci maddesinde giriş-çıkışkapıları ile bunları birbiri
ne bağlayan yollar ve haVa nakil vasıitalarınm Türkiye dahiline gidebilecekleri, gümrük işlemi yapılan hava 
meydanlarının ilgili Bakaolıklarm mütalaası alınarak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tespit ve ilan edileceği 
beliHtiiJmektedir., 

Gümrük işlemi yapılmak üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tespit edilen Gümrük kapıları 17 Şubat 
1973 gün ve 14451 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından ilân edilen ancak, pasaport Kanununa göre Türkiye'ye giriş ve 
çıkış kapısı olarak tayin edilmemiş yerlerde uygulanan pasaport rejimine göre Türk ve yabancıların Türkiye'ye 
girip çıkmaları mümkün bulunmadığından ve bu yerlerde pasaport kontrolü İçin polis görevlendirilememekte 
bu durum ülke güvenliği açısından sakıncalar doğurmaktadır. 

Türkiye'ye giriş ve çıkışların yasalara uygun bir şeklide yapılabilmesinin sağlanması ve kontrolsüz giriş 
ve çıkışların önlenmesi için pasaport Kanunu 1 inci maddesine ilave edilen bir fıkra ile Gümrük Kanununa 
göre tayin edilecek gümrük kapılarının açılmasında İçişleri Bakanlığının görüşünün alınması esası getiril
miştir., 

2. Pasaport Kanununun yürürlükte olan 2 nci maddesi 1 inci fıkrasında Türk vatandaşları ile yaban
cıların Türkiye'ye girip çıkabilmeleri için usulüne uygun veriîmliş ve süre bakımından geçerli bulunan pasa
port veya pasaport yerine geçerli bölge İbrazı gerektiği belirtilmiştir. 

Ancak, bu belgelerin Hudut Kapılarında hizmet veren kuruluşlardan hangi görevlilere ibraz edileceği 
açıkça belirtlilmediğinden hudut kapılarında görev yapan kuruluşlar personeli arasında görev müdahaleleri 
olmakta ve bu dunum hizmetlerin aksamasına neden olduğu gibi, pasaportsuz veya pasaport yerine geçerlii 
belgesi veya usulüne uygun olmayan veya muteber pasaportu ve belgesi bulunmayan kişiler ille Türkiye' 
ye girmesi istenmeyen yabancılar ile Türkiye'den çıkması sakıncalı bulunan Türk ve yabancıların kontrol
den kurtulmalarına neden olarak ülke güvenliği açısından sakıncalar yaratmaktadır.! 

fSeyahat hürriyetinin kullanılması öncelikle usulüne uygun ve muteber belge sahibi olunmasını, ülke gü
venliği de yurda girecek ve çıkacak kişilerin kontrolünü gerektirdiğinden yapılan değişiklikle bu alanda karşı
laşılan sakıncaların giderilmesi amacıyla pasaport ve pasaport yerine geçerli belgelerin kapılarda görevli 
polis makamlarına ibraz edilmesi, 

Polis tarafından yapılan kontrol sonunda Türkiye'ye giriş ve çıkış yapmalarına izlin verilenlerin, diğer iş
lemlerinin yapılması esası getirilerek hem Türkiye'ye giriş ve çıkış yapacakların öncelikle polis tarafından 
yürütülen kontrolden geçmesi gerektiği belirtilmiş, hem de pasaport yasasına göre yurt dışına çıkamayacak 
veya Türkiye'ye giremeyecek kişilerin diğer işlemlerinin yapılmadan geri çevrilerek hudut kapılarında görev
li personel'in iş yoğunluğunun önlenmesi amaçlanmıştır. 

Maddenin uygulanan 2 nci fıkrasında ise yalnızca yabancılar bakımından Kanunda ve Milletlerarası an
laşmalarda sayılanlardan başka ne tür belgelerin pasaport yerine geçerli sayılacağının İçişleri ve Dışişleri 
Bakanlığınca kararlaştırılacağı öngörülmüştü. 

Ancak, üyesi bulunduğumuz NATO örgütüne üye ülkelerin silahlı kuvvetleri mensupları yalnızca NATO 
Üyesi ülkelerde geçerli bulunan «Hareket emri» belgesi ile ülkemize gelebilmektedir. 

Kanunda vatandaşlarımız bakımından böyle bir belge tespit İmkânı olmamakla beraber Silahlı Kuv
velerimiz mensupları da «Hareket Emri» ile yalnızca NATO üyesi ülkelerine görevle seyahat edebilmekte
dir., 

Öte yandan Avrupa Konseyi üyesi devlet vatandaşlarının seyahatlerine ilişkin anlaşma gereği Avrupa 
Konseyd üyesi devlet vatandaşlarının müddeti geçmiş pasaportlar ve hüvıTyelt kartları ile Türkiye'ye kabul 
edilmekte ancak vatandaşlıarımıza bu İmkân tanınmamaktadır, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 144) 
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Maddenin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklik ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlığına yabancılar bakımından 
pasaport yerine geçerli belgelerin tespiti için verilen yetki Türfc vaıtanda^an içinde pasaport yerine geçerli 
belgelerin tespit edilmesi bakımından genişletilmiştir. 

3. Pasaport yasasının 12 nci maddesi (1B) fıkrasında pasaport yenine geçerli belgeleri sayılmıştır. 
(Ancak, gerek 22 nci madde ile 23 üncü madde son fıkrasında belirMen pasaportları iptal edilerek Türlci-

ye*ye döndürülecek vatandaşlarımıza verilen seyahat 'bölgeleri gerekse NATO anlaşmasına göre Silahlı Kuv
vet mensuplarımıza verilen «Hareket Emioleri bu maddede sayılmadığından Kanunî olmamaktadır. 

Ayrıca, bu tasarı ite pasaport Kanununun 2 nci maddesinde yapılacak değişiklik gereğince İçişleri Ba
kanlığı ile Dışişleri Bakanlığına Türk vatandaşları için pasaport yerine geçerli belge tespit etme imkânı geti
rilmektedir. 

Bu nedenle, pasaport Kanununun 1(2 nci maddesi (B) fıkrası yeni bir düzenlemeye tabi tutularak; pasa
port yerine geçerli belgeler bentler halinde sayılmıştır. 

4. 'Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi (A) fıkrası Hususî Damgalı pasaportların (B) fıkrasında Hiz
met Damgalı pasaportların kimlere verileceğini düzenlemiş olup (C) fıkrasında hususî ve hizmet damgalı 
pasaportların Dışişleri Bakanlığımca verileceği belirtiâmilştiır., 

Hizmet damgalı pasaportlar talep eden kişinin görevi, müddetine uygun süreye göre geçerli olacak şe
kilde tanzim edilmesine karşılık Hususî Damgalı pasaportlar Devlet bareminin birinci, ikinci ve üçüncü de
recesinde bulunan Devlet memurlarına Cumhurbaşkanlığı Dairesi mensuplarına, Diplomatik pasaport veril
mesini gerektirmeyen görevlilerle, yurt dışına gidişlerinde veya Turizm ve diğer amaçlarla yaptıkları seyahat
lerinde verilmektedir. 

IBu pasaportu almaya hakkı bulunanların eşleri ile reşit olmayan erkek çocukları ve yanlarında yaşayıp 
evli bulunmayan kız çocukları ile Hususi Pasaport alabileceklerden memuriyetten çekilmiş olanlar ve dul eş
leri de para getiren bir iş tutmamış ve vazife aflimamışlarsa bu haktan yararlanmakltadır., 

Pasaportların halen Devlet görevinde olanlar yanında memuriyetten çekilmiş olanlar ile bu kişilerin dul 
eşleri ve çocuklarına da verilebilmesi ve her yıl (yeni tanzim ve süre uzatımı olarak) 20.000 adet olarak dü
zenlenmesi. 

(Bu pasaportların vazedilmesindeki özel niteliği ortadan kaldırmış bulunmaktadır.. 
Diğer taraftan Valilikler Umuma Mahsus Münferit pasaport verilen vatandaşların kayMannı sağlıklı 

bir biçimde tuttuklarından vatandaşlarımızın aynı sürelerde muteber birden fazla pasaport hamili olmaları 
önlenilmekrtedıir. 

Ancak, 14 üncü maddenin bu haliyle uygulanmasında Dışişleri Bakanlığından Hususi Damgalı pasaport 
alalbJlen vatandaşlarımızın kayıiüarı bu Bakanlıkça vatandaşlarımızın nülfusa kayıtlı bulunduğu H Emniyet 
Müdürlüklerine bildirilmemektedir, 

Hususi Damgalı pasaport alabilecek' vatandaşlarımızın Valililiklere müracaatla, Umuma Mahsus Münferit 
pasaport da alabildiği gibi belli aradıklarla Dışişleri Bakanlığına müracaatla bu Bakanlıktan mükerrer Hususi 
Damgalı pasaport alabilmektedir. 

Bu zorunlu nedenlerle İIİ7İ3 sayılı Yasanın 1 inci maddesinde Dışişleri Bakanlığına verilen görevler dik
kate alınarak pasaport Kanunu 13 üncü maddesi gereğince verilen Diplomatik pasaportların düzenlenmesi 
Dışişleri Bakanlığında bırakılarak daha geniş bir kesimi 'ilgilendiren Hususi ve Hizmet Damgalı pasaportların 
İçişleri Bakanlığınca verlmesi imkânı getirilmiştir.. 

Hususi ve Hizmet Damgalı pasaportların içişleri Bakanlığınca düzenlenerek verilmesi halinde pasaport 
İşlemlerinin pasaport Kanununa göre yapılması gerekli isoruş'turmaları yürütmekle görevli birimler de bitiril
mek: suretiyle lüzumsuz yazışmaların önlenmesi ve pasaportların daha kısa sürede verilmesi sağlanacaktır. 

5. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 15 inci maddesine göre vatandaşlarımıza verilen Umuma Mahsus 
Münferit pasaportlar en fazda ilki yıl süreli düzenlenebilmektedir. 

19716 yılında pasaport Kanununun 15 inci maddesinde yapılan bir değişiklik ile çalışmak üzere yurt dışına 
gönderilen işçiler ile eş ve çocuklarına 5 y i süreli pasaport verilimesi sağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 144) 
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Ancak, bu inıkân yalnızca İşçi vatandaşlarımızla sınırlandırıldığından Turistik veya Ticarî amaçla yurt 
dışına gidecek olanlarla yalbancı ülkelerde işçi statüsü dışında çalışanlar ve iş veren durumunda olanlar 5 
yıl süreli pasaport alamamaktadır. 

Pasaportların farklı sürelerle düzenlenmesi vatandaşlar arasında eşitsizlik yaratılmasına neden oliduğu 
gibi, kısa sürelerle verilen pasaportların gerek yurt dışında gerekse yurt içinde sürelerinin uzatılması işlem
leri nedenliyle Konsolosluklarımızın ve Valiliklerin iş hacimlini ağrımaktadır. 

Ayrıca, üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyince 1963 tarihinde Roma' 
da toplanan Turizm Konferansı ile Avrupa Konseyi bünyesinde kişilerin seyahatlerinin kolaylaştırılması ve 
kimlik beHgelerinin standardizasyon çalışmalarında üye ülkelerin vatandaşlarıma verilecek pasaportların 5 
yıldan az süreli olmaması tavsiye ddilmdktedir. 

Esasen Federal Almanya, Fransa, Hollanda ve Amerika gibi ülkeler 5 yıl süreli ingiltere, îsveç, Norveç 
ve Danimarka gilbi ülkeler 10 yıl süreli pasaport düzenlemektedirler. 

Pasaport Kanununun 15 inci maddesinde yapılan düzenleme ile Umuma Mahisus Münferit pasaportla
rın en fazla 5 yıl süreli düzenlenme esası getirilerek, yuf t içinde ve yurt dışında pasaport vermekle yetkili 
makamların iş yoğunluğunun azaltılması, vatandaşların sık sık pasaport uzatma zorunluluğunıdan kurtarıla
rak işlemlerin kolaylaştırılması sağlanmış olacaktır. 

16. Pasaport Kanununun 16 ncı maddesi en az sekiz kişilik bir kafi© teşkil eden ve tbplu hailde yolcu
luk yapmak isteyen Türk vatandaşlarına istedikleri takdirde Umuma Mahsus Müşterek pasaport verileceği 
ve bu pasaportların en az 6 ay en fazla 1 yıl süreli düzenlenebileceği öngörülmüştür. 

Diğer taraftan 492 sayılı Harçlar Kanununun 8.5 inci maddesi (d) fıkrasında Milî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığının izni ile ilmi incelemelerde bulunmak veya yalbancı ülkelerde yapılacak spor temas ve müsabaka
larına katılmak üzere toplu halde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportların 
harçtan muaf tutulacağı belirtilmiiştir. 

Ayrıca, 1961 yılında katıldığımız Avrupa Konseyi Devletlerarasında gençlerin Kolektif pasaportla seya
hatlerine ilişkin anlaşmada Kolektif pasaporta en az (beş, en fazla eli kişi'nin kayıt edilebileceği belirtii-
miş'tir-

Pasaport Kanununda müşterek pasaport alabilmek için en az sekiz kişilik kafile oluşturulmasını öngör
mesi nedeniyle yukarıda belirtilen anlaşma olmasına rağmen uygulanamamaktadır. 

Ayrıca, Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca yurt dışında yapılacak spor müsabakalarına katılmak 
üzere gönderilen sporculara sekiz kişilik kafie oluşturmadıkları /takdirde müşterek pasaport verilememekte 
ve 492 Sayılı Harçlar Yasasında öngörülen muafiyetlerden yararlandırılamamaktadır. 

Pasaport Kanununun 16 ncı Maddesinde yapılan düzenleme ile Avrupa Konseyi üyesi Devletler arasında 
(gençlerin. Kolektif pasaportla seyahatlerine ilişkin anlaşma hükümlerine parelel olarak ve daha az kişiden 
oluşan sporcu gruplarına da müşterek pasaport verme ve bu pasaportların 6 aydan daha kısa surelerle veril
mesi imkânı sağlanmış olacaktır. 

74 5ıö8!2 sayılı Pasaport Kanununun 17 noi maddesinde yapılan düzenleme ile Umuma Mahsus Münferit 
veya Müşterek pasaport almak isteyen kişilerin form dilekçe, yeterli sayıda fotoğraf ve nüfus hüviyet cüz
danı l e Mahallin Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmesi gerektiği öngörülerek, vatandaşı doğrudan pasa
port düzenleyen makama müracaat ettirilmesi sağlanarak işlemlerin kolaylaştırılması düşünülmüştür. 

Ayrıca, aynı Maddemin (İD) fıkrasında öngörülen yurt dışına gidecek Devlet Memurlarının bağlı olduk-
üsm makamdan getirmek zorunda oldukları izin belfeelerinİn istenilmesinde, bu vatandaşlarımızın meslekle
riyle ilgili doğru beyanfda bulunmaları hainde mümkün olduğu ve praıtik bir yararı bulunmadığından bu 
(belgelerin uygulamadan kaldırılabilmesi için (D) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

8. Pasaport Kanununun 18 inci maddesi tabüyetsiz bulunan veya tabiiyet durumlarının muntazam ol
maması nedeniyle tabiiyetsizlere tatbik edilen işlemlerin uygulanmasında îçişleri Bakanlığınca zaruret görülen
lere, yabancılara mahsus damgalı pasaport verilmesi düzenlenmiştir. Bu maddenin (1B) fıkrasına göre veri
len pasaportlar üç ay veya altı ay süreli olarak düzenlenmektedir. • 

1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (Kıbrıs'ta girişilen barış harekatı sonucu Kıbrıs Rum 
Yönetiminin tüm Kıbrıs'ı meşru hükümeti olduğu iddiasını sürdürmesine karşılık Kıbrıslı soydaşlarımıza 
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Rum Yönetimince 20 Temmuz 1974 tarihinden sonra veriden pasaportlar Kuzey Kıforıs Türk Currihuriyetin-
ce geçersiz addedilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetmce düzenlenen seyahat belgeleri İle pasaport Ka
nununun 18 inci maddesi (B) fıkrasında öngörüden yabancılara MaMsus Damgalı pasaportların verilmesi 
uygulamasına bagüanıknışttsr., 

Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetince verilen seyahat belgelerimin birçok üçüncü ülke tarafından 
«geçersiz addedilmesi ve bu ülkelere seyahat edecek (Kıbrıslı soydaşlarımıza 1'8 inci madde (B) fıkrasına 
'göre verilen pasaportların en çok altı ay süre ile düzenlenebilmesi nedeniyle soydaşlarımızın ikamet, çalışma, 
öğrenim ve seyahat edebime imkânları açısından zorluklada karşılaştıkları gözlemnıiş bunun yanında batı 
ülkelerinin Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu hamillerine Vize alma mecburiyeti geüirmeleriyle bu konuda karşı
laşılan zorlukiların daha da arttığı belirlenmıiştiır. 

IBu durumdan yararlanmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına pasaport verimesind 
(Kolaylaştırıcı bir yaklaşıma girdiği anlaşılan Kıbrıs Rum Yönetteinin de teşvikiyle bazı soydaşlarımızın Rum 
Yönetimi temsülcilerinden Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu temini yönündeki eğMimâennin arttığı tespit edilmiş
tir, 

IBu eğilimin önlenmesi ve Kıbrıslı soydaşlarımızın pasaport temini çalışma, ikamet, öğrenim ve seyahat 
eltime konularında karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi için bu soydaşlarımıza verilen pasaportların süresinin 
(Dışişleri Bakanlığımızın da mutabakatı ile altı aydan ilci yıla çıkartılması gerekli görülerek 18 inci madde 
(IB) fıkrası yeniden düzenlenmiştir. 

9„ Pasaport Kanununun 20 nci maddesi pasaport yerine geçerli belgelerden Türk Karasuları dışına çı
kan Türk gemilerinin Türk' vatandaşı olan Mürettebatına verilen tayfa vesikalarının Liman Reisliğince dü
zenlenmesi ve Liman Polisince vize edilmesini, 

Uluslararası hava ve kara nakil vasıta ve mürettebatına idarelerince verilen belgeler ile Türkiye'ye &^-
lip çıkılmasını düzenlemektedir. 

Ancak, uygulamada aynı zamanda bir meslek kolunun yeterlik belgesi olan hava ve kara nakil vasıta 
memur ve mıürettebatma ve tayfalara verilen vesikaların pasaportta benzer bir şekil ve muhtevada hazırlan
ması yanında bu işlemle ilgili olunmayan kişilere de verildiği, 

©u belgelerin düzenlenmesi sırasında pasaport niteliklerinin pasaport düzenlemeye yetkili makamlarca 
vize edilmesine riayet edilmediğinden pasaport Kanununun 7 nci ve 22 nci maddderinde ıbdiıtlen sakıncaları 
bulunan kişilere de belge verildiği müşahade edilmektedir., 

IBu durum ülke güvenliğimiz açısından yaratacağı sakıncalar dikkate alınarak Kanunun 20 nci ve 21 inci 
maddeleri yeni bir düzenlemeye tahi tutularak bu belgelerden gemiadamı cüzdanlarının bölge liman ve De
niz İşleri Müdürlüklerince düzenlenmesi pasaport niteliklerinin de bu Müdürlüklerin bulunduğu yer Emniyet 
Müdürlüklerince tasdik edilmesi, 

10, {Belgelerin şekil ve muhtevalarının İçişleri, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarınca tespit edilme esası 
getirilmiş, 21 indi maddede yapılan düzenleme ile de bu belgelenin verilişinde pasaportların verilişinde oldu
ğu gibi 7, 17 ve 22 nci maddelerine göre inceleme yapılîması esası getirilerek yurt dışına çıkması sakıncalı 
kişilere pasaport yerine geçerli belge verilmemesinin sağlanılması düşünülmüştür. 

İti < Pasaport Kanununun pasaport verilmeyecek hallerle ilgili 22 nci maddesi 25.2.19(81 tarih ve 2418 sayılı 
Kanunla bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

Ancak, yapılan düzenleme sonucu madde kapsamına giren suçlar isnad olunanlara pasaport verilmesi 
kbnusunda İdareye herhangi bir takdir ve değerlendirme İmkânı tanımadığından ülkemizin uluslararası Si
yasî, Ekonomik ve Kültürel menfaatleri bakımından yurt dışına çıkması gerekenlere de pasaport verileme
mekte bu durumdan ülkemizin çıkarları zarar görmektedir. 

lAyrıca 20 nci maddede 216 sayılı Kanunla yapılan bir değişiklik ile getirilen «Yabancı Ülkelerde geçin
meye müsait sebep ve şartlara malik olduklarını ispat ödemeyenlere pasaport verilmemesinin» günümüz ko
şularında pratik faydası kalmamış bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle 22 nci maddede yeni bir düzenleme yapılarak «Yabancı memleketlerde geçinmek için mü
sait sebep ve şaftlara malik olduklarını ispat edemiyenlere» cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve 22 nci madde
nin a, b, e ve g bentlerinde sayılanlar dışında kalan bentler hükümlerine tabi olanların, ağır hapis cezası 
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gerektiren bir suç işlememiş olmaları kaydı ile, ülkemizin ekonomik, siyasî ve kültürel çıkarları bakımından 
yurt dışına gillmderinde fayda ve zorunluluk bulunanlara İçişleri Bakanlığına veya valiliklere verilen yetkiye 
dayanılarak pasaport verilmesi hükrnü ge'tMmiştir. 

<B\x şeklide pasaport verileceklerden davalarının görüldüğü mahkemelerce isnad edilen suça Uygun te
minat alınması imkânı getirilmektedir. 

12. Türkiye Cumhuriyeti namına verillecek pasaportların şekil ve muhtevaları hangi makam tarafından 
tespit edileceğine dair pasaport Kanununda bir açıklık bulunmamaktadır., 

(Ayrıca, pasaport ve pasaport yerine geçerli belgelerin düzenlenlilmesine dair esas ve usuller sik sık değiş-
tirldiğinlden gerek yurt idinde gerekse yurt dışında farklı uygulamalara rastlanılmaktadır.. 

Bu nedenle pasaport Kanununa eklenecek bir madde ile gerektiği hallerde pasaportların şekil ve muhte
valarınım tespit edilmesi, pasaport ve pasaport yerine geçerli belgelerin düzenlenme esas ve usulerinin bir 
yönetmelikle düzenlenme esası getirilerek bu işlemlere süreklilik sağlanması düşünülmüştür. 

Ayrıca Ek Madde 2 ile Pasaport Kanununda yer alan ve Harçlar Kanunu ile de düzenlenen pasaport 
harçlarının sadece Harçlar Kanununa göre alınması hükmü getirilmiştir. 

13. Ylürürlüğü göstermektedir. 
14. Yürütmeyi göstermektedir. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/553 24.10.1984 
Karar No. : 34 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

5682 sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenme
sine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzun 
24.10.1984 günlü 4 üncü birleşiminde incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddeleri ayrı ayrı tar
tışılmış, maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

240 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen 
şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Kararnamenin 4 üncü maddesiyle değiştirilen 15.7.1950 tarihli 5682 sayılı Pasaport Kanununun 25.6.1968 
tarihli ve 7154 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesinin (A) bendinin birincil fıkrasında yer alan Devlet 
bareminin ikinci ve üçüncü derecesinde bulunan subaylar ile Devlet memurlarına diplomatik pasaport veril
mesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına dış memleketlere 
gittikleri zaman «Hususî damgalı pasaport» verilmesi halinde sözkonusu pasaport yaygınlaştırılmış olacak, 
dolayısıyla yabancı ülkeler bu pasaporta vize uygulamasına gidebileceklerdir. Umuma mahsus pasaporttan bir 
farkı kalmayacak olan bu pasaportun ikinci ve üçüncü derecedeki Devlet memurlarına verilmesini Komisyo
numuz uygun görmemiştir. İkinci fıkradaki «Birinci derecedekiler hariç olmak üzere, başka bir vazife al
mış veya iş kurmuş olanlar bu haktan yararlanamazlar» tabiri birinci fıkrada yapılan değişiklik sebebiyle artık 
bir hüküm ifade etmeyeceğinden kararname metninden çıkarılmıştır. 

5682 sayılı Pasaport Kanununun «Hususî pasaportlar» başlığını taşıyan 14 üncü maddesinin (A) bendinin 
3 ve 4 üncü fıkralarında, (B) bendinin 3 üncü fıkrasında ve (C) bendinin 1 inci fıkrası ile «Umuma Mah
sus Pasaportlar» başlığını taşıyan 15 inci maddesi ile vatandaşlarımıza verilen «Hususî, Hizmet ve Umu
ma Mahsus» pasaportların refakat hanesine, eşlerin ve çocukların kaydedilebileceği öngörülmüş bulunmakta
dır. Ancak eşler isterlerse ayrıca pasaport alabilmekte, çocuklar ise sadece refakate kaydolabilmektedir. 
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Bilindiği gibi refakate kaydolanlar pasaport sahibi ile birlikte seyahat etmedikçe o pasaportu kullanamaz

lar. Ayrıca, yurt dışında bulunan bir aileden pasaport sahibi bir başka ülkeye yalnız seyahat ettiği takdirde, 
onun pasaportunun refakat hanesine kayıtlı bulunanlar bulundukları ülkede pasaportsuz kalmaktadır. 

Bu gibi sakıncalı durumları giderme kiçin 15.7.1950 tarihli 5682 sayılı Pasaport Kanununun 25.6.1968 ta
rihli ve 7154 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesinin (A) bendinin 25.2.1981 tarihli 2418 sayılı Kanunla de
ğişik 2 ve 3 üncü fıkraları ile, 25.2.1981 tarihli 2418 sayılı Kanunla değişik (B) bendinin 3 üncü fıkrası ve 
240 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesiyle değiştirilen (C) bendinin 1 inci fıkrası ile 
sözkonusu Kararnamenin 5 inci maddesiyle değiştirilen 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 
5.1.1961 tarihli ve 216 sayılı ve 11.5.1976 tarihli ve 2009 sayılı kanunlarla değişik 15 inci maddesinin ikinci fık
rası Komisyonumuzca yeniden düzenlenerek eşlere müstakil pasaport verilmesi, refakate kaydedilmemesi, ço
cuklara, da müstakil pasaport verme imkânı sağlanmıştır. 

Kararnamenin 4 numaralı çerçeve maddesi, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinde yapılan 
ve gerekçesi yukarıda arz edilen değişiklikler nedeniyle yeniden kaleme alınmıştır. 

Kararnamenin 6 nci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 12 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen benimsen
miştir. 

Yatırım ve ihracat faaliyetlerini yürüten gerçek kişiler hakkında 1615 sayılı Gümrük Kanunu, 1567 sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanu
na muhalefetten dolayı dava açıldığı takdirde bu fiil için hapis cezası öngörüldüğünden sözkonusu şahısla
rın 5682 sayılı Pasaport Kanununda 240 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklik neticesin
de yurt dışına çıkmaları mümkün bulunmaktadır. Aynı suçtan dolayı bir şirket hakkında işlem yapılması ha
linde ise tüzelkişilerin cezaî ehliyeti bulunmadığından şirket yönetim kurulu üyeleri veya ortakları aleyhine 
dava açılmaktadır. Bu durumda aynı fiilden dolayı iki veya daha fazla kişinin mesuliyeti sözkonusu bulun
duğundan 1918 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmünün uygulanması gerekmekte ve suç toplu kaçakçılığa 
girmektedir. Toplu kaçakçılıktan sanık olanlara verilecek ceza mevzuatımızda ağır hapis olarak belirlendiğin
den ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesinde değişiklik yapan 240 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 11 inci maddesi ağır hapis cezası öngörülen suçlardan sanık olanlara pasaport verilmemesini hük
me bağlamış bulunduğundan haklarında herhangi bir ihbar neticesinde olsa dahi, toplu kaçakçılıktan dolayı 
dava açılan şirket yönetim kurulu üyeleri veya ortakları yurt dışına çıkamamaktadır. 

Bu duruta; İhracat faalyetlerinkı geliştirilmesine çalışıldığı, yeni pazar bulma, mevcut pazarlara kabul edi
me ve devamlılık gösterebilmenin çok önem arz ettiği bir dönemde dş ilişkileHinde kopukluk ve itibarın ze
delenmesine yol açmakta dolayısıyla ülke ekonomisini olumsuz yönde etmemektedir. 

Hükümetimizin en az İhracat ve yatırım faaliyetleri kadar önem verdiği diğer bir konu da, şirkefcleşıme-
nin teşviki suretiyle bir yandan mülkiyetin yaygınlaştırılması diğer yanda ise sermaye piyasasının gdiştirilme-
sMir. Yukarıda da belirtildiği şekilde yatırımları ve ihracata Teşvik mevzuatına herhangi bir şekilde muhale
fet veya bir ihbar sonucu dava açılması halinde sermaye şirketleri aleyhine tahakkuk eden hukukî durumun 
şirketleşme faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyeceği düşünülerek Kbrriisybnuimuz 240 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 11 indi maddesiyle değiştirilen 5.7.1950 tarih ve 5862 sayiı Pasaport Kanununun 25.2.1981 ta
rih ve 2418 saydı Kanunla değişik 22 nci maddesinin 'birinci fıkrasının (g> bendini yenliden düzenlemiş ve bu 
şekliyle kararname metnine eklenmesinii! uygun bulmuştur. Bu değişikliğe paralel olarak Kararnamenin 11 nu
maralı çerçeve maddesi yeniden yazılmıştır. 

Anayasanın 91 inci maddesinin 4 üncü fıkrası «Kanun Hükmünde Kararnamemin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine ka
dar devam ettiİğide belM'ir» hükmünü getirmiştir. . 

240 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı İdarî Usul ve işlemlerin Yeniden 
Düzenlenmesi ile ilgili Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılmış olup, «bu Kanunun yetki süresi halen devam 
etmektedir. Anayasanın söz konusu hükmüne uygun olarak Yetki Kanununun süre bitimine kadar 15.7.1950 
tarihli ve 5682 sayıü Pasaport Kanunu içlin Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararname çıkaraibiime-
sini uygun gören Komisyonumuz Kararnameye bu doğrultuda bırGeçSci Madde eklemiştir. 
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240 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin 13 üncü maddesine yazılması unutulan madde başlığı ilave 
edimiş «Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girer» ibaresi Kararna
menin Kanunlaşacak olması ve yayımı tartilhinde de yürürlüğe gireceği nedeniyle «Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer» şeklinde değiştirilmiştir. 

Kararnamenin «yürütmeye» ilişkin 14 üncü maddesi «Bu Kanun hüikümlerinii Bakanlar Kurulu yürütür» 
şeklinde değiştirilerek kalbul editarişjek, 

Raporumuz Genel Kurulla sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Kadri Altay 

Anltalya 
İmzada bulunamadı 

Üyo 
Namık Kemal Şentürk 

Idfcanlbul 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

Jzmliır 

Üye 
Salim Erel 

Konya 
İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Atilla Sin 

(Muş 

Üyd 
Muzaffer Aracu 

Denizli 

tüye 
İbrahim Ural 

tsltanbui 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 
imzada bulunamadı 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Üyo 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

KâJCip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

Üy* 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

llSCanbul 

Üyo 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

'Muğla 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

5682 Sayılı Pasaport Kanonunun Bazı Maddelerinin 
Değistrilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Eklen

mesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı : KHK/240 
5682 sayılı Pasaport Kanununun bazı maddeleri

nin değiştirilmesi 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı Ka
nunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulun
ca 19.6.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı 
Pasaport Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Giriş - çıkış kapıları 
Madde 1. — Türk vatandaşları ve yabancılar İç

işleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulun
ca tayin olunan yolcu giriş-çıkış kapılarından Tür
kiye'ye girip çıkabilirler. 

Gümrük kapılarının açılışında İçişleri Bakanlığı
nın görüşü alınır.» 

MADDE 2. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı 
Pasaport Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Pasaport veya pasaport yerine geçerli vesika zo
runluluğu 

Madde 2. — Türk vatandaşları ile yabancılar 
Türkiye'ye girebilmek ve Türkiye'den çıkabilmek için 
yolcu giriş-çıkış kapılarındaki polis makamlarına 
usulüne uygun ve muteber pasaport veya pasaport ye
rine geçerli bir vesika ibraz etmeye mecburdurlar. 

Gümrük ve diğer işlemlerin yapılabilmesi için po
lis makamlarınca giriş veya çıkış işlemlerinin bitiril
mesi şarttır. 

Kanunlar ve milletlerarası anlaşmalarla tespit edi
lenlerden başka, Türk vatandaşları ile yabancılar için, 
ne gibi belgelerin pasaport yerine geçerli kabul edile
bileceği hususunda İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları 
müştereken karar almaya yetkilidirler.» 

MADDE 3. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı 
Pasaport Kanununun 12 nci maddesinin (B) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

DÇfSIJERll KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
-METtÜN 

5682 Saydı Pasaport Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Ek
lenmesine IHsfcm Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamemin 
(birindi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil-
mişHir. 

MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararname
nin iikind maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MA©4>E 3. — Kanon Hükmünde Kararname
nin üçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul 
edidtai$tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Siym : 144) 
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«B) Pasaport yerine geçerli vesikalar : 
I. Pasavanlar, idarî mektuplar ve hudut geçiş 

belgeleri, 
II. Gemiadamı cüzdanları, demiryolu ve hava ula

şım araçları memur ve mürettebatına verilen vesika
lar, 

III. Seyahat belgesi ve benzeri belgeler.» 

MADDE 4. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pa
saport Kanununun 25.6.1968 tarihli ve 7154 sayılı Ka
nunla değişik 14 üncü maddesinin (A) bendinin 1 ve 
2 nci fıkralarıyla 25.2.1981 tarihli ve 2418 sayılı Ka
nunla değişik (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 14/A — Hususî Damgalı Pasaportlar 
Cumhurbaşkanlığı Dairesi görevlilerine, Devlet ba

reminin birinci, ikinci ve üçüncü derecesinde bulu
nan subaylar ile Devlet memurlarına diplomatik pasa
port verilmesini gerektiren vazifelerden başka her
hangi bir resmî vazife ile veya kendi hesaplarına dış 
memleketlere gittikleri zaman verilir. 

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile va
zifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport ve
rilir. Birinci derecedekiler hariç olmak üzere, başka 
bir vazife almış veya iş kurmuş olanlar bu haktan 
yararlanamazlar.» 

«C) Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar 
Talep edenin mensup bulunduğu makamın yetkili 

amirinin yazılı başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığınca 
verilir. Bu nevi pasaportlar aynı şart dahilinde İçiş
leri Bakanlığının muvafakati ve Dışişleri Bakanlığı
nın vereceği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti 
büyükelçilik ve elçiliklerince de verilebilir. Yukarıda
ki «A» ve «B» bentlerinde yazılı eşlere hususî ve hiz
met damgalı pasaport verilmesi ve çocukların refa-
kathanesine kayıt içinde aynı yazılı başvuruya lüzum 
vardır. 

Hususî damgalı pasaportlar iki sene için; hizmet 
damgalı pasaportlar pasaport sahibinin görevinin müd
detine göre tespit edilecek süre için geçerli olmak üze
re tanzim edilir. Bu pasaportlardan süresi bitenlerin 
bu bendin 1 inci fıkrasında yazılı başvuru, içişleri Ba
kanlığının muvafakati ve Dışişleri Bakanlığının vere
ceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik 
ve elçiliklerince aynı müddetler için üçer defa uzatıl
ması mümkündür. 

Bu pasaportların sahiplerinin ve varsa refakathane-
sine kayıtlı bulunanların birer fotoğraflarının pasa
portlarına yapıştırılması lazımdır. 

Türkiye Büyük Millet ^ 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 15.7.1950 tarihli 5682 sayılı Pa
saport Kanununun 25.6.1968 tarihli 7154 ve 25.2.1981 
ıtarJbJli 2418 sayılı kanunlarla değişik 14 üncü madde
sinin (A) bendi ile 25.2.1981 tarih! 2418 sayılı Ka
nunla değişlik (|B) bendinin 3 üncü fıkrası ve (C) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Hususi Damgalı Pasaportlar 
Cumhurbaşkanlığı Dairesi görevlilerine, Deviet 

Ibareminin birinci, derecesinlde bulunan subaylar ile 
Devlet memurlarına diplomaltik pasaport verimesini 
gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi va
zife il'e veya kendi hesaplarına dış memleketlere git
tikleri zaman verilir. 

©unlardan emeklilik veya çdkî'lme sebepleri ile 
vazifelerinden ayrimış olanlara da bu nevi pasaport 
verilir. 

Hulsusi damgalı pasaport alabilecek durumda bu
lunanların eşlerine de aynı nev'i pasaport verilir. Hu
susi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sı
rada vefat edenlerin dul eşlerine, başkası ile evlen
memiş ve para getiren bir iş fcutaıaımışilarsa aynı 

• neviden pasaport verilmesi mümkündür. 
Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bu

lunanların yanında yaşayıp, evli bulunmayan ve iş 
salhJbi olmayan kız Çocuklarıyla yine yanında ya
şayıp reşit bulunmayan erkek çocuklarına da hususi 
damgalı pasaport verilir veya bunlar baba veya an
nelerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedi
lir. Refalkalt hanesine kayıMı bulunanlar, pasaport 
sahibiyle seyahat etmedükleri takdirde o pasaportu 
kullanamazlar.» 

«!B) Hizmet damgalı pasaport alabilecek durum
da bülunanlarrn eşjlerinede aynı nev'i pasaport ve
rilir. Pasaport sahibinin yanında yaşayıp, evi bu
lunmayan ve iş salbilbi olmayan kız çocuklarıyla yine 
yanında yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocukllarına 
da aynı neviden pasaport verilir veya bunlar baba 
veya annelerinin pasaportlarının röfaka'thanesine kay
dedilir. Refakat hanesine kaiyMı bulunanlar, pasaport 
sahibi ile seyahat etmedikleri takdirde pasaportu kul
lanamazlar. 

ieclisi (S. Sayısı : 144) 
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MADDE 5. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı 
Pasaport Kanununun 5.1.1961 tarihli ve 216 sayılı ve 
11.5.1976 tarihli ve 2009 sayılı kanunlarla değişik 15 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Umuma mahsus pasaportlar 

Madde 15. — Türk vatandaşlarının umuma mah
sus münferit ve umuma mahsus müşterek pasaport
ları yurt içinde içişleri Bakanlığınca veya içişleri Ba
kanının vereceği yetkiye göre valiliklerce, yabancı 
memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları 
tarafından verilir. 

Pasaport sahibi talep ettiği takdirde eşi ile reşit 
olmayan kız ve erkek çocukları pasaportun refakat 
hanesine kaydolunur. 

Refakat hanesine yazılı olanlar, adına pasaport ve
rilmiş bulunan kimselerin beraberinde bulunmadıkça 
o pasaportla seyahat edemezler. 

Türkiye Büyük Millet M 

«C) Hususi ve Hikmet Dalmgalı Pasaportlar 
Talep edenin mensup bulunduğu makamın yet

kili amirinin baş/vurusu üzerine içişleri Bakanlığınca 
verilir. Bu nevi pasaportlar aynı şart dahilinde içiş
leri Bakanlığının muvafakati ve Dışişleri Bakanlı
ğının vereceği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçilik ve Elçiliklerince de verileb/ilir. Yukarı
daki «A» ve «B» bendlerkıde yazılı eşlere ve çocuk
lara hususi veya hizmet daimlgalı pasaport verilmesi 
(veya çocukların reifakathanesine kaydı için de aynı 
yazılı başvuruya lüzum vardır. Emeklilik veya çekil
me sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanların hu
susi damgalı pasaport alabilmeleri için durumlarını 
gösteren belgelerle, doğrudan İçişleri Bakanlığına 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Hususi damgalı pasaportlar iki sene için; hizmet 
damgalı pasaportlar pasaport sahMnin görevinin 
müddetine göre tespit edilecek süre için geçerli ol
mak üzere tanzim edilir. Bu pasaportlardan süresi 
Ibitenlerin bu bendin 1 inci fıkrasında yazılı başvuru, 
İçişleri Bakanlığının mulvafalkatı ve Dışişleri Bakan
lığının vereceği tafinat üzerine Türkiye Oımhuriyeıti 
büyükelçilik ve dçilMerince aynı müddetler için üçer 
defa uzatılması mümkündür. 

Bu pasaportların sahiplerinin ve varsa refakatha-
nes'ine kayıtlı bulunanların birer fotoğraflarının pa
saportlarına yapıştırılması lazımdır.» 

MADDE 5. — 15.7.195ü tartMi ve 5682 sayılı 
Pasaport Kanunu'nun 5.1.1961 tarMI ve 216 sayılı 
ve M .5.1976 tarihli ve 2009 sayılı kanunlarla deği
şik 15 inci madldesi aşağıldaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Umuma Mahsus Pasaportlar 

Madde 15. — Türk valtandaşlarının umuma mah
sus münferit ve umuma mahsus müşterek pasaport
ları yurt içinde İçişleri Bakanlığınca veya tçişlbri 
Bakanının vereceği yetkiye göre Valiliklerce, yaban
cı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk
ları tarafından verilir. 

Pasaport sabiyi talep ettiği takdirde reşit olma
yan kız ve erkek çocukları pasaportun refakat hane
sine kaydolunur. 

RefakaıÜhanesine yazılı olanlar, adına pasaport 
verilmiş bulunan kimselerin beraberinde bulunma
dıkça o pasaportla seyahat eklemezler. 

leclisi (S. Sayısı : 144) 



— 12 

'(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Umuma mahsus münferit pasaportlar Kanunda 
yazılı istisnalar saklı kalmak kaydıyla en az 3 ay, en 
fazla 5 yıl geçerli olmak üzere düzenlenir. 

Askerliği tecilli olanlarla, subay ve astsubaylardan 
mensup oldukları makamlardan mezuniyet almak sure
tiyle yabancı memleketlere gideceklere izinlerine uy
gun süreli pasaport verilir. 

Askerlik hizmetini yapmak üzere memlekete celp 
edilenlerle, yabancı memleketlerde yoksul kalmış ol
dukları sabit olan Türk vatandaşlarının pasaportları 
Türkiye'ye dönüşlerini teminen bir ay süre ile uzatı
lır. Pasaportu olmayanlara bir ay süreli seyahat bel
gesi verilir.» 

MADDE 6. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pa
saport Kanununun 16 ncı maddesinin 1 ve 2 nci fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Toplu bir halde yolculuk etmek isteyen ve en 
az 5 kişilik bir kafile teşkil eden Türk vatandaşları
na istedikleri takdirde umuma, mahsus müşterek pasa
port verilir. 

Bu pasaportlar verildiği tarihten itibaren 3 ay, 6 ay 
ve 1 yıl muteber olmak üzere düzenlenir.» 

MADDE 7. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pa
saport Kanununun 17 nci maddesinin (A) bendi birin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş (D) bendi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

«Madde 17. — (A) Ummam mahsus münferit ve
ya müşterek pasaport almak isteyen kimselerin usu
lüne uygun düzenlenmiş form dilekçe, yeterli sayıda 
fotoğraf ve nüfus hüviyet cüzdanlarının aslı ile ma
hallin Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmeleri la
zımdır.» 

MADDE 8. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pa
saport Kanununun 18 inci maddesi (B) bendi 1 inci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.' 

«B) Bir gidiş ve geliş için verilen pasaportlar iç
işleri Bakanlığının takdirine göre 3 ay, 6 ay, 1 yıl 
veya 2 yıl muteber olmak üzere tanzim edilir.» 

MADDE 9. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pa
saport Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Türkiye dışına taşıma yapan ulaşım araçlarının 
memur ve mürettebatına verilen vesikalar 

Madde 20. — Türkiye karasuları dışına çıkan Türk 
gemilerinin Türk vatandaşı olan mürettebatına usu-

(tçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Umuma mahsus münferit pasaportlar Kanunda 
yazılı istisnalar saklı kalmak kaydıyla en az 3 ay, 
en fazla 5 yıl geçerli ollmak üzere düzenlenir. 

Askerliği tecilli olanlarla, subay ve astsubaylar
dan mensup oldukları makamlardan mezuniyet al
mak sure'tiiyie yalbancı memlekeifelere gideceklere izin
lerine uygun süreli pasaport verilir. 

Askerlik hizmetlini yapmak üzere memlekette celp 
edilenlerle, yalbancı memlelkötlerde yoksul kalmış ol
dukları salbit olan Türk vatandaşlarının pasaportları 
Türkiye'ye dlönüşlerini teminen bir ay süre ile uza-
ıtılır. Pasaporttu olmayanlara bir ay süreli seyahat 
belgesi verilir.» 

MADDE 6. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
alitıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

'MADDE 7. — Kanun Hükmünde Kararname
nin yedinci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
lbul edilmiştir. 

iMADDE 8. — Kanun Hükmünde Kararname
nin sekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Kanun Hükmünde Kararname
nin dokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen ka
lbul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 144) 
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I (İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

lüne uygun olarak Bölge Liman ve Deniz işleri Mü
dürlüklerince fotoğraflı «Gemiadamı Cüzdanı», 

Havayolu uluslararası ulaşım araçları memur ve 
mürettebatına anlaşmalarda belirtilen örneğine ve usu
lüne uygun olarak idarelerince fotoğraflı «Uçak Mü
rettebatı Belgesi», 

Demiryolu uluslararası ulaşım araçları memur ve 
mürettebatına, anlaşmalarda öngörülen yetkili makam
larca örneğine ve usulüne uygun olarak fotoğraflı 
«Demiryolu Personeli Kimlik Belgesi», düzenlenir. 

Gemiadamı cüzdanı ve uçak mürettebatı belge
leri verildikleri mahal Emniyet Müdürlüğünce, demir
yolu personeli kimlik belgeleri anlaşmalarda öngörü
len yetkili makamlarca tasdik edilmedikçe pasaport ye
rine kullanılamaz. 

Gemiadamları ve uçak mürettebatına verilecgk 
belgelerin şekil ve muhtevası İçişleri, Dışişleri ve Ulaş
tırma bakanlıklarınca müştereken tespit edilir. 

Yabancı gemi, hava ve demiryolu uluslararası ula
şım araçları memur ve mürettebatı, yetkili makam
larca usulüne ve örneğine uygun olarak düzenlenmiş 
vesikaları ile Türk karasuları ve liman şehirlerine kar
şılıklılık esasına göre girip çıkabilirler.» 

MADDE 10. — 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı 
Pasaport Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

^Pasaport yerine geçerli vesikaların veriliş şartları 

Madde 21» — 19 ve 20 nci maddelerde yazılı ve
sikaların verilişi sırasında 7, 17 ve 22 nci maddelerin 
hükümleri tatbik olunur.» 

MADDE 11. — 15.7.1950 tarih ve 5682 sayılı Pa
saport Kanununun 25.2.1981 tarih ve 2418 saydı Ka
nunla değişik 22 nci maddesinin 1 incii fıkrasındaki 
«Yabancı memleketlerde geçinmek içlin müsait sebep 
ve şartlara malik olduklarını ispat edemeyenlere» 
cümlesi yürürlükten kaldırılarak madde sonuna aşa
ğıdaki fıkra eklenmişitir. 

«Yukarıda a, b, e, g bentlerinde sayılanlar ile dü
ğer bentlerde yazılı ağır hapis cezasını gerektiren suç
lardan sanık olanlar hariç olmak üzere ülkenin ulus
lararası siyasî, ekonomik ve kültürel menfaatleri ba
kımından yurt dışına çıkmalarında fayda ve zaruret 
bulunanlara İçişleri Bakanlığınca veya İçişleri Bakan
lığının vereceği yetkiye göre valiliklerce yurt dışında
ki iş veya görevin yapınmasına imkân verecek süre 

MADDE 10. — Kanun Hükmünde Kararname
nin onuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
ediHmişitir. 

IMAJDDE 11. — 15.7.1950 tarih ve 5682 sayılı 
Pasaport Kanununun 25.2.1981 tarih ve 2418 sayılı 
(Kanunla Değişik 22 nci Maddesinin birinci fıkrasın
daki «Yalbancı memleke-fclerde geçinmek için müsait 
sebep ve şartlara malik olduklarını ispat edemeyen
lere» cümlesi çıkarılmış, (g) bendi değiştirilmiş ve 
maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmişitir. 

ıg) Yukarıda sayılanlar dışında ağır hapis ceza
sını getiren diğer suçlardan; (silâh, mühilmmalt ve 
narkotik dışında kalan malların herhangi bir mak
satla ithali veya ihracı sırasında 1567 sayılı Türk 
Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki, 1*615 sayılı 
Gümrük ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi 
Hakkındaki Kanunlara muhalefetten dolayı hakla-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 144) 
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kadar geçici olarak yurt dışına çıkmaları için pasa
port veya pasaport yerine geçerli vesika verilebilir. 

İçişleri Bakanlığı veya valiliklerce pasaport verile
bileceklerden davanın görüldüğü mahkeme tarafın
dan suç isnadına uygun kefalet alınır, 

Kendisine kefalet karşılığı pasaport veya pasaport 
yer'ine geçerli vesika verilen, süresi içerisinde yurda 
dönmediği takdirde kefaleti Hazineye irat kaydedi
lir.» 

MADDE 12. — 15.7.1950 tarihi ve 5682 sayılı 
PaJsaport Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«OK M'AIDDE 1. — Pasaport Kanununun uygu
lanması, pasaportların şekil ve muhtevalarının tespiti 
ile pasaport ve pasaport yer'ine geçerli belgelerin dü
zenlenmesine ait esaslar İçişleri Bakanlığının koor
dinatörlüğünde Dışişleri ve Maliye ve Gümrük Ba
kanlıklarının iştiraki ile hazırlanacak bîr yöentmel'ik-
le belirtilir.» 

«EK MADDE 2. — Pasaport Kanununda yer alan 
harç ve resimler için 492 sayılı Harçlar Kanununun 
pasaportlarla ilgili hükümleri uygulanır.» 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

rmda Kamu Davası açılmış olanlar bu bend hükmü 
dışındadır.) 

Yukarda (a), (Jb), (e), (lg) benlerinde sayılanlar 
ile diğer bendlerde yazılı ağır hapis cezasını gerekti
ren suçlardan sanılk olanlar hariç olmak üzere ül
kenin uluslararası siyasî, ekonomik ve kültürel men
faatleri bakımından yurt dışına çıkmalarında fayda 
ve zaruret bulunanlara İçişleri Bakanlığınca veya 
vlçişleri Bakanlığının vereceği yetkiye göre Valilik
lerce yurt dışındaki iş veya görevin yapılmasına im
kân verecek süre kadar geçici olarak yurt dışına çık
maları için pasaport: veya pasaport yer'ine geçerli 
vesika verilebilir. 

'İçişleri Bakanlığı veya Valiliklerce pasaport ve
rilebileceklerden davanın görüldüğü mahkeme tara
fından suç isnadına uygun kof alet alınır. 

Kendisine kefalet karşılığı pasaport veya pasaport 
yerine geçerli vesika verilen, süresi içerisinde yurda 
dörnmediği takdirde kefaleti hazineye irad kaydedilir. 

MADDE 12. — Kanun Hükmünde Kararname
nin onılkinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

GİEÇİOl MADDE — 2.2,1984 tarihli ve 2977 sa
yılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi 
ile İlgili Yetki Kanunu le Balkanlar Kuruluna veri
len Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 
15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu için; 
adı geçen Kanunla verilen süre bitimine kadar ge
çerlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 144) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 13. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me yayımı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me hükümlerini ©akanlar Kurulu yürütür. 

(içişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rüdüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakan-
lar Kuruilu Yürütür. 

T. Özal 
Başbakan " 

A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

/. Özdağlar 
Devlet Bakanı 

Z Yavuztürk 
Millî Savunma Bakanı 

/. K. Erdem 
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 

S. N. Türel 
Devlet Bakanı 

A. K. Afptemoçin 
Devlet Bakanı 

A. Tanrıyar 
İçişleri Bakanı 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

K. Oksay 
Devlet Bakanı 

A. Tenekeci 
Devlet Bakanı 

M. N. Eldem 
Adalet Bakam 

V. Halef oğlu 
Dışişleri Bakanı 

V. Arıkan 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

M. V. Dinçerler 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

/. 5. Giray 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

M. Aydın 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

V. Atasoy 
Ulaştırma Bakam 

H. H. Doğan 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakam 

M. Kalemli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

H. C. Aral 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

C. Büyükbaş 
Enerji ve TaÜiî Kaynaklar Bakanı 

M. M. Taşçıoğlu 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı ; 144) 





Dönem : 17 Yasama yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 141 

Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1 /612) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 19.10.1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1807/05896 

.TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECIJİSt BAŞKİAINLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12.10.1984 tari
hinde kararlaştırılan «Akaryakıt Tüketim Yergisi Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bu Kanunun amacı, ek finansman kaynağı yaratmak suretiyle kamu-kuml'uşlarının yapaca'Marı yatırım
ları hızlandırmak ve gelirleri yeterli olmayan belediyeCerİn yapmakla görevli oldukları hizmetleri süratle ger-
çeMeşt'irmelerini sağlaımalkitır. 

Akaryakıt tüketimi bu Kanunla vergi mevzuuna allınmakla belediyelere daha fazla gelir sağlanması ön
görüldüğünden, Belediye Gelirleri Kanununda yer alan lve (belediyelere cüzi miktarda gelir sağlayan Akarya
kıt Tüketim Vergisi yürürlükten kaldırılmak'tadır. 

Diğer taraftan, 'bu Kanunla ihdas edilen Akaryakıt Tüketim Vergisi Belediye Gelirleri Kanununda yer 
alan benzeri verginin yerini aldığından mükelleflere ve vergi dairelerine yeni bir külfet getirilmemektedir. 

Vergi, rafineri şirketleri ve ithalattı gerçekleştiren kuruluşlarca, yapılan normal ve süper benzin, likit pet
rol gazı, gazyağı, motorin ve fuel-öil satışlarından % 6 oranında aüınacalk'tır. 

Verginin % 16,5'i yapacakları yatırımlarda kullanılmak üzere gelirleri yeterli olmayan belediyelere,' 
% 1'6,5'i a t yapi tesisleri inşaatında küllanıltoak üzere Karayolları Genel Müdürlüğüne, % 67'si ise diğer 
kamu kuruluşlarının yapacakları yatırımların hızlandırılmasına tahsis edilecektir. 

AKARYAKIT TÜKETİM VERGİtSl-KANUN TASARISI İLE İLGtLÎ MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Verginin konuşumu beli eden bu madde ile, rafineri şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren ku
ruluşlarca yapılan normal ve süper benzin, likit petrol gazı, ıgaayağı, motorin ve fuel-oil satışları Akaryakıt 
Tüketim Vergisine tabi tutulmuştur. 

Madde 2. — Tasarının bu maddesi, Akaryakıt Tüketim Vergisinin mükellefini bu verginin konusuna gi
ren akaryakıtların satışım yapan dağıtım ve rafineri şirketleri olaraik tanımlamaktadır. 

Madde 3. — Bu madlde ile Türkiye Elektrik Kurumu ve Çukurova Elektrik Anonim Şirketinin elektrik 
üretimi için kullandığı fuel-oil vergiden müstesna tutulmaktadır. 

Madde 4. — Bu maddede verginin matrahının, vergiye taibi maddelerin satış fiyatı olduğu belirtilmekte
dir. 
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Madde 5. — Bu madde ile verginin nispeti belirlenmektedir. 
Madde 6. — Bu maddede beyanname verme ve venginün ödeme zamanı ıbdlirlenmekte verilecek beyan

namenin şekil ve muhtevasının Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespilt edileceği önigörülmefctıed'ir. 
Madlde 7. — Bu maddede verginin dağılımına ilişkin hükümler bulunmaktadır. 
Madde 8. — Bu madde ille, bu Kanunda aksine hüklüm bulunmayan hâillerde, 213 sayıilı Vertgi Usul Ka

nunu ile 61>83 sayılı Amme Alacaklarının Talhsiİ Usulü 'Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtil
mektedir. 

Madde 9. — Bu madde kaldırılan hükümleri ihtiva etaıek'tĞdir. 
Madde 10. — Bu madde Kanunun yürürlük maddesidir. 
Madde 11. — Bu madde, Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini hükme bağlamaktadır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/612 
Karar No. : 41 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 19.10.1984 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 22.10.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Akaryakıt Tüke
tim Vergisi Kanunu Tasarısı» Komisyonumuzun 26.10.1984 tarihli 15 inci birleşiminde Hükümet temsilcileri
nin de katılmalarıyla görüşüldü. 

Bilindiği gibi, Belediye Gelirleri Kanunu ile rafineri şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşlarca ya
pılan normal ve süper benzin, likit.petrol gazı, gazyağı, motorin ve fuel - oil satışlarından ton başına en az 
100, en çok 500 lirayı geçmeyecek şekilde Akaryakıt Tüketim Vergisi alınmakta ve bu vergi iller Bankası 
vasıtası ile belediyelere nüfus oranlarına göre dağıtılmaktaydı. Çok cüzi miktarda olan bu gelir ile belediye
lere önemli bir katkıda bulunulduğu elbetteki söylenemez. 

Bu tasarı ile, akaryakıt satışlarından alınan vergi nispeti % 6 oranında tespit edilerek, elde edilecek gelir
den belediyelerin yanında karayolları ve diğer kamu kuruluşlarının da yararlandırılması sağlanacaktır. Ver
ginin % 16,5'u yapacakları yatırımlarda kullanılmak üzere gelirleri yeterli olmayan belediyelere, % 16,5'u 
alt yapı tesisleri inşaatında kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğüne, % 67'si ise yapacakları yatı
rımların hızlandırılması amacıyla diğer kamu kuruluşlarına tahsis edilecektir. 

Tasarı üzerinde Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde söz alan üyeler; Tasarının Devlet Gelirlerini artı
rıcı bir mahiyet taşıması ve elde edilecek gelirin alt yapı tesislerinin yapımında kullanılmak istenmesini genel
likle olumlu bulmuşlardır. Alt yapısı tamamlanmış bir tesisin diğer kısımlarının yapılmasının kolaylaşacağı, 
bu tesisleri bazen halkımız kendi katkılarıyla yaptıkları, bunun örneklerinin bulunduğunu belirtmişlerdir. An
cak, daha önce çıkartılan ve akaryakıt satışlarından % 10 olarak uygulanacak olan Katma Değer Vergisinin 
yanında % 6 nispetindeki Akaryakıt Tüketim Vergisi ile Maliyet enflasyonunun körükleneceği, tüketicinin 
zor duruma düşürüleceği, verginin getireceği külfetin sosyal adalet ilkeleri içerisinde dağıtılmaması halinde 
dar gelirlinin durumunun daha da ağırlaşacağı gibi endişelerini de dile getirmişlerdir. Bu görüşlerin ışığı al
tında Hükümet temsilcilerine sorular sormuşlardır. 

Bu görüşmelerden sonra Hükümet temsilcilerinin tasarı ile ilgili yaptıkları açıklamalar ve sorulan soru
lara verdikleri cevaplar dinlendikten sonra tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiş
tir. 

Tasarının 1 ve 2 ned maddeleri aynen kalbul edliknişıtiir. 
Tasarının 3 üncü maddesi ile Türkiye Elektrik Kurumu ve Çukurova Elektrik An©aim Şirketinin vergi

den muaf tutulmasının sosyal adalet ilkelerine aykırı olduğu, akaryakıtını doğrudan rafineriden alamayan ve 

30 . 10 . 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 141) 
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jeneratörle elektrik üreten birçok köyümüzün bu madde ile adeta cezalandırıldığı, bu durumun ülkede hu
zursuzluk çıkaracağı gi'bi nedenlerle bu madJde tasan metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının 4 üncü maddesinde Katma Değer Vergisinin satış bedelinden hariç tutulduğunun açıkça belir
lenmesi amacıyla maddenin 2 nci fıkrası yeniden düzenlenmiş ve 3 üncü maddenin tasan metninden çıka
rılması nedeniyle bu madde 3 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 5, 6, 7, 8, 9 uncu maddeleri 4, 5, 6, 7, 8 ikici maddeler olarak, yürürlük ve yürütmeyi düzen
leyen 10 ve 11 inci maddeleri de 9 ve 10 uncu madldıe'ier olarak aynen kabul edlîlmiştîr. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

M. Fenni tslimleyi 
Balricesiıf 

Mükerrer vergi mahiyetindedir. 
Tümüne karşıyım. 

Üye 
İlhan Aşkın 

Bursa 

Üye 
Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Katma Değer Vergisi esprisline 
aykırı. Tümüne karşayım. 

Üye 
Togay Gemalmaz 

Erzurum 

Üye • 
İbrahim Fevzi Yaman 

İsparta 

Üye 
İbrahim özbıyık 

Kayseri 

Üye 
Talât Zengin 

Malatya 

Türkiy* 

Başkanveki'li 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Üye 
Ahmet Akgün Albayrak 

Adana 

Üye 
Ahmet Şâmil Kazokoğlu 

Bolu 

Üye 
Ayhan Fırat 

Malatya 
Tümüne karşıyım. 

Üye 
Metin Yaman 

Erzincan 

Üye 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

Erzurum 

Üye 
Tülay Öney 

istanbul 
Tümüne karşıyım. 

Üye 
Cengiz Tumcer 

Kayseri 

Üye 
Haydar Özalp 

Niğde 

Üye 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

e Büyük Millet Meclisi (& Saym 

Sözcü 
Alâattin, Fırat 

Muş 

Üye 
Nabi Sabuncu 

Aydın 

Üye 
N. Oğuzhan Artukoğlu 

Burdur 
Tasarının 3 üncü maddesinin 

kaldırılmasına muhalifim. 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Üye 
İlhan Araş 
Erzurum 

Üye 
Af. Hayri Osmanlıoğlu 

Gaziantep 
Karşıyım. 

Üye 
Özdemir Peklivanoğlu 

izmir 

Üye 
Mtkmet Budak 

Kırşehir 

Üye 
Fehmi MemiJşoğlu 

Rize 
imzada bulunamadı. 

-

: 141) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı 

Konu 

MADDE 1. — Rafineri şirketleri ve ithalatı ger
çekleştiren kuruluşlarca yapılan normal ve süper 
benzin, likit petnol gazı, gazyağı, motorin ve fuel-oil 
satışları Akaryakıt Tüketim Vergisine tabidir. 

Mükellef 

MADDE 2. — Akaryakıt Tüketim Vergisinin 
mükellefi; bu verginin konusuna giren akaryakıtla
rın satışını yapan rafineri şirketleri ile ithalatı ger
çekleştiren kuruluşlardır. 

İstisna 

MADDE 3. — Türkiye Elektrik Kurumu ve Çu
kurova Elekitrik Anonim Şirketinin elektrik üreitimi 
için kullandığı fuel-oil bu vergiden müstesnadır. 

Matrah 

MADDE 4. — Akaryakıt Tüketim Vergisinin 
Matrahı vengiye tabi maddelerin satış bedelidir. 

Saıtış bedeli talbiri, teslim edilen maddeler karşı
lığında her ne adla olunsa otlısun müşteriden alınan 
veya müş'terinin borçlandığı para veya diğer değer
lerin toplamını ifade eder. 

Nispet 

MADDE 5. — Vergimin nispeti % 6 dır. 

Beyan ve ödeme 

MADDE 6. — Rafineri şirketleri ve ithalatı ger
çekleştiren kuruluşlar bir aylık dönemde yaptıkları 
satışlarını, takilbeden ayın 20 nci günü akşamına 
kadar merkezlerinin bağlı olduğu vergi dairesine şekli 
ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit 
edilecek bir beyanname ile .bild'irmeye ve vergiyi aynı 
süre içinde ödemeye mecburdurlar. 

Verginin dağıtımı 

MADDE 7. — Vergi daireleri, Akaryakıt Tüke
tim Vergisi hâsılatının % 33 ünü tahsil edildiği ayı 
takip eden bir ay içerisinde T.C. Merkez Bankasm-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
'kabul, edilmiştir. 

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

— Tasarının 2 noi maddesi aynen ka-

Matrah 

MADDE 3. — Akaryakıt Tüketim Verdisinin Mat
rahı vengiye ta)bi maddelerin satış bedelidir. 

«Satış bedeli tabiri, teslim edilen maddeler kar
şılığında, Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere 
hor ne adla olursa olsun müşteriden alınan veya 
müşterimin borçlandığı para veya diğer değerlerin top
lamını ifade eder.» 

MADDE 4. — Tasarının 5 inci maddesi 4 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 6 ncı maddesi 5 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 141) 
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'(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

da açılacak «AlkanyakıJt Tüketim Fonu» hesabına ya
tırırlar. 

Akaryakıt Tülkeltim Fonu hesabında toplanan meb
lağın % 50 si bıeledliyelerm hizmetlerini görebilme
leri için esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Ba
yındırlık ve îıskân Bakanlıklarınca müştereken hazır
lanacak yönetimdik hükümleri çerçevesinlde bu bele
diyelere, % 5Q si ise alt yapı teslislerinde kullanıl
mak üzere Karaiyoları Genel Müdürlüğüne ödenir. 

Usul hükümleri 

MADDE 8. — Bu Kanunda aksine hüküm bulun
mayan hallerde, bu Kanuna göre alınacak Akaryakıt 
Tüketim VergM hakkında 213 sayılı Vergi Usul Ka
nunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 9. — 26.5.1981 gün ve 2464 sayılı Be
lediye Gelirleri Kanununun 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 
indi maddeleri ile 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının 
1 inci bendü yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 7. — Tasarının 8 inci maddesi 7 ne i 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 9 uncu maddesi 8 inci 
madde olarak aynen kabul edikmşitir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 141) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımını takip eden 
aybaşından iöbaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11. 
Kurulu yürütür. 

— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 9. — Tasarının 10 uncu maddesi 9 uncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 11 inci maddesi 10 un
cu madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçm 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halefoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Ta'blî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Ar ikan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Küttür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

\ 
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Döneni : 17 Yasama yın : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 146 

Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, 1 . 7 . 1964 Tarih 
ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun Bir Bendinin Yürür* 
lükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 

Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi (2 /199) 

TÜRKİYE BÜYÜK. MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığa 4 Haziran 1984 tarihinde takdim ettiğim (488 payık Damga Vergisi , Kanununun 1 Bendinin 
YttrUrlttkten Kaldırılmasına) dair Kamın Teidiftm Sayın Başkanlıkça 5.6.1984 tarihinde Plan ve Bütçe Komis
yonuna havale Duyurulmuştur. 

İçtüzüğün 38 inci maddesinde yazdı süre zarfında teklifim Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüp ne. 
ticelendirilerek Genel Kurula sunulmamıstır. 

Bu itibarla İçtüzüğün bahsi geçen maddesi gereğince Teklifimin doğrudan doğruya Genel Kurul Günde
mine alınması için gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla 30*10.1984 

Mustafa Çorapçıoğlu 
M.D.P. Bahkesk MİBetvekiK 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

488 saydı Damga Vergisi Kanununun Bir Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla 4.6.1984 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir Miüetvekili 

Not : İçtüzüğün 38 inci maddesi uyarınca Gündeme atanması, Genel Kurulun 31.10.1984 tarihli 19 
uncu Birleşiminde kabul edilmiştir. 



G E R E K Ç E 

Dilekçelere, Damga Pulu ilsakı, ülkemizde uzun süre uygulanmış ilken arz etliği mahzurlar göz önüne alı
narak, bu uygulamadan vazgeçilmiştir. 

1980 Yılı sonlarına kadar dilekçelere damga pulu ilsalk edilmemekte idi. Ancak 2367 sayılı Kanun ile 4&8 
sayılı Damga Vergisli Kanununun (1) sayılı tablosunun (IV) sayılı ve (makbuzlar ve diğer kâğıtlar) başlıklı 
bölümüne eklenen 5 inci fıkra ile dilekçelerde, beher imza için 5 liralık damga pulu yapıştırılması zorunlu 
kılınımıştır.< 

3,5 seneden beri devam eden bu uygulama, 2367 sayılı Kanun ile öngörülen maksadı tahakkuk ettirememiş 
aksine değişen şartlar içerisinde fuzulî bürokratik bir engel teşkil etmiş bulunmaktadır. 

Vatandaşı dikikçe verir iken düşünmeye sevkedeceği ve lüzumsuz yere dilekçe vermesine mani olacağı yo
lundaki maksat, para değerinin düşmesi sonucu, tahakkuk edememiştir. 

Damga pulları her yerde satamadığı için, küçük yerleşim bir'ilmüerinde valtandaşı haklı talepleri için dahi 
4iiekçesini vermek imkânından mahrum etmiş, hiç olmazsa pul bulmak için talebini ertelemek zorunda bı
rakmıştır. Büyük yerleşim birimlerinde ise, pulu temim 'edebilmek bakımından vatandaş bazen uzun mesafeler 
katetmeye, büyük zaman kaybına ve haltta vasıta masrafı yapmaya mecbur kalmaktadır. Noksan yapıştırılan 
pullardan dolayı vatandaşın ulfak bir hatası neticesi bazen haklı talepleri, nazarı dikkate alınmamak tehlikesiy
le karşı karşıya ka'Imış bulunmaktadır. Noksan yapıştırılan pulların ve cezalarının takibi ya hiç yapılamamak
ta veya devlete pul bedelinin çok üzerinde masrafa mâl olmaktadır. > 

Ayrıca 5 liralık bir damga pulunun basım masraflarıyla, basıldığı mathaanın personel, tesisat, bakım ve ona
rım giderlerinden bu pulun hissesine isabet eden miktar, ambalajlama ve nakliye masrafları ile satıcılara ve
rilen beyyiyeler nazarı dikkate alındığında, yarıyı aşan bir miktarda Devletin masraf yaptığı muhakkaktır. 
Yaş nazarı dikkate alınmaksızın ve çok iyimser tahminlerle her bir vatandaşın yılda üç adet dilekçe vermesi 
düşünüldüğünde, pulların brült tutarından elde edilen gelir senevî 675 milyon lira civarındadır. 5 liralık pullar
dan dilekçe için kullanılan mlikltarın tespiti kesin olarak mümkün değildir. Zira bu pullar miktarı tamamlamak 
için daha büyük miktardaki pullarla beraber küllamlmalktadır. Ancak en iyimser tahminlerle 675 milyon 
lira senevî gelir getirebileceği esas alınsa dahi yarısı masrafa gittiğinde Devlete yıllık olarak 300-350 milyon 
lira civarında bir gelir kalmaktadır. Bu miktarın ise bir kaç trilyonu bulan bütçe gelirleri içinde herhangi bir 
önem taşıtmayacağı bellidir.' 

Vatandaşın yukarıda bahsiolunan uğradığı güçlükler ise milyarlarla ancak ifade edilebilir. 
İBünun yanısıra bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin kolaylaştırılması bakımından bu zorunluluğun kal

dırılması son derece yararlı olacağı gibi Devlet ve vatandaş münasebetlerinde de zaman zaman önemsenme
yecek derecede hoşnutsuzluk yaratan durumlara da son verecektir. 

Anayalsıamıaan 163 üncü maddesine uygunluğunu temin ve bütçe prensiplerine riayet bakımından, yürürlük 
tarihi 1 Ocak 1985 olaraik tayin edilmek suretiyle bu yönde akla gelebilecek herhangi bir mahzur da berftaraf 
edilmiştir. 1985 bütçesinde ise bir kısım masraflardan çok cüzi miktarlarda yapılacak tasarruflar ile, gelir 
kaybını çok kolaylıkla önleyecek kaynakların bulunması da mümkündür. 

Develitin kaybına sdbep olmayan, kaynağı çok küçük tasarruflarla kolaylıkla temin edilebilen, vatandaşı 
büyük öloülde kolaylığa kavuşturan resmî işlemlerde bürokrasiyi azaltıp süratlendiren bu Kanun teklifi, mevcut 
şartlar muvacehesinde faydalıdır ve hatta zorunludur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 



— 3 — 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU'NUN TEKLİFİ 

1.7.1964 Tarih ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun Bir Bendinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun TekUfi 

MADDE 1. —- 488 saydı Damga Vergisi Kanununun; (1) sayılı tablosunun (IV) sayılı (Makbuzlar ve 
diğer kâğutlar) başlıiklı bölümüne, 2367 sayılı Kanunla eklenen ve «Dilekçeler (toplu dilekçelerde beher imza 
için) .... 5 TL.» şeklindeki 5 inci bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girer.. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 




