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ve 10 arkadaşının, Ege sorunu ve ülkemiz ile 
Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ara-
sındakti aılişkiiler konusunda Anayasanın 98 
indi, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarunca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
tirin önergesi (8/14) 154:169 
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LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 3065 Sayıilı Katıma Değer Vergisi 
Kanununun, 6802 Sayılı Gider Vergileri Ka
nununun, 1606 Sayılı Türkiye Kızılay Derne-
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ği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumunun (Bazı Vergilerden, Bü
tün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına 
Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sııfcma ve Frengi 
İlaçları İçin Kanunun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılması ile 1118 Sayılı Oyun Kâ
ğıtları lahisarı Hakkında Kanunun Yürür
lükten Kaldırılması! Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Han ve Bütçe Komisyonu Raporu 
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Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddderi-
nin 'Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/767) (S. Sayısı : 449) 312:224 

4. — 9.7.1945 TarlMi ve 4792 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına- Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal' İşler Komisyonu Raporu (1/775) 
(S. Sayışı : 450) 224:239 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç 
oturum yapıtı. 

Adama Milletvekili Nuri Korkmaz ve 10 'arka
daşının, Ege sorunu ve ülkemiz ile Amerika Bir
leşik Devletleri ve NATO arasındaki ilişkiler (konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 indi 
maddeleri uyarında bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/14) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
genel görüşme önergesinin ıgündemde yerini alacağı 
ve öngöırüşmelerinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler» kısmında yor allan, 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununun, 1606 sayılı Türkiye Kı
zılay 'Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Ço
cuk; Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün 
Harç ve Resimlerden Mualf Tutulmasına Dair Kanu
nun, 2767 sayılı Sıtma ve 'Frengi Haçları için Ka
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile 
1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkında Kanu
nun Yürürlükten Kaldırilıması Hakkında Kanun Ta
sarısının (1/771) (S. Sayısı •: 456), İçtüzüğün 53 üncü 
maddesine göre öncelik verilerek, ibu kısmın ilk sı
rasına geçirilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ka
bul edildi. 

Yozgat Milletvekili Selahaıttin Tafiıoğlu ve 10 
arkadaşının, Türkiye 'Büyük Mıilet Meclisi Başkan
lığınca yaptırılan inşaa'tıların ihalesinde kayırma ya

pıldığı, tmıal'iyetim ihale 'bedelinin çok üstüne çıktığı 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
(10/23) öngörüşmeleri yapıldı ve Meclis araştırması 
açılması 'reddedildi. 

28/09 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kalbulüne Dair Kanunun Geçici 
10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifinin (2/344) (S. Sayısı : 457), itümü kabul edi
lerek, kanunlaştığı açıklandı. 

2977 sayılı İdarî Usull ve İşlemlerin Yeniden Dü
zenlenmesi ile İlgili Yetki Kanununun Süresinin Uza
tılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/769) (S. Sa
yısı l: 461) maddeleri kabul edilerek tümü 'açık oya 
sunuldu; oyların ayrımı sonucunda kabul edildiği ve 
kanunlaştığı açıklandı. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 
680|2 sayılı Gider Vergileri Kanununun, 1606 sayılı 
Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Tür
kiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, 
Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair 
Kanunun, 2767 sayılı Sütma ve Frengi İlıaçları İçin 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile 
1118 sayılı Oyun Kâğutlları İnhisarı Hakkında Kanu
nun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Ta
sarısının (1/771) (S. Sayısı : 456) 4 üncü maddesine 
kadar kabul edildi. 
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iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü ımaddeleri uyarınca bir 

3 Haziran 1986 'Salı günü saat 14.00'ıte topla
nılmak üzere birleşime saat 02.20'de son verildi. 

Başkan ^ 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye 
tçel 

Durmuş Fikri Sağlar 

Kâlflip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

İL — GELEN KÂĞITLAR 
3 * 6 . 1986 Saü 

Teklifler 
1. — Diyarbakır Milletvekilli Ahmet Sarp ile Ba-

lıkesiır Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun; 29.7.1970 
Tarih ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile Bu 
Kanuna Ek Hükümler Getiren veya Bu Kanunda 
Değişiklik Yapan Kanunların Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/352) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa gelliş tarihi : 2.6.1986) 

2. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun; 
14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memulları Ka
nununa 'Bir Ek Madde İlavesi Hakkında Kanun Tek
lifli (2/353) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi ; 3.6.1986) 

Raporlar 
1. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 7 Ar

kadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 'Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 45 inci Maddesinin Birinci Fıkra
sının Değiştirilmesine Dair Kanun TekiHfi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu 'Raporu (2/275) (S. Sayısı : 
466) (Dağıtma tarihi : 3.6.1986) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti İlle Suriye Arap Cum
huriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay-
ılanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sa
yısı : 465) (Dağıtma tarihi : 3.6.1986) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kayseri Miıllet vekili Muzaffer Yıldırım'ın, 

Kayseri İline 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yapıla
cak; yatırımlara lilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1188) (Başkanlığa geiiş tarihi : 30.5.1986) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, şi
kâyette bulunan bir vatandaşa karşı bazı yargı (men
suplarının tutumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru 'önergesi (7/1189) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.5.1986) 
- 3. — İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, Hachetıte 
Kiıtaibevince 1985 - 1986 dönemi için basıldığı iddia 
edilen turist rehber'kitabına ilişkin Kültür ve Turizm 
Balkanından yazılı soru önergesi (7/1190) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 30.5.1986) 

BlRtNCt OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkan ekiM Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114 üncü Bideşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya

pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Artvin Milletvekili Ahmet Doğru'ya kadar yok
lama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüş
melere başlıyoruz, 
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IV. — SEÇİMLER 

/. — TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan 
idare amirliği için seçim. 

BAŞKAN —, Gündeme geçiyoruz. 

Gündemin «Seçimler» kısmında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanında açık bulunan ve 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 10 

arkadaşının, Ege sorunu ve ülkemiz ile Amerika Bir
leşik Devletleri ve NATO arasındaki ilişkiler konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergeleri (8/14) 

'BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına (Dair Öngöriişmeler» 
kısmına geçiyoruz, 

Adana' Milletvekili Nurti Korkmaz ve 10 arkada
şının, Ege sorunu ve ülkemiiz ile Amerika Birleşik 
Devletlleri ve NATO arasındaki ilişkiler konusunda, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve löl inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açimasına ilişkin 
önergesi üzerindeki öngörüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet yerini aılmıştır. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye il& Yunanistan arasında tıemel varlık ne

denimizi tehdit eden Ege sorunu ıgSbi ciddî ve köklü 
sorun 'bulunmaktadır. Bu sorun; adaların silahlandı-
rıtoası, ortak güvenlik planlaması, karasuları, kıta 

v sahanlığı ve hava sahası veya FIR çizgisi sorunu gibi 
'birbirinden kopuk parçalara ayrılamaz bir bütünsel-
lik içindedir. 

Türkiye Cumhuriyetinin tanelinde yattan Misak-ı 
M'iHÎ'diır. Mıisalk-ı Millfyi tescil eden antlaşmalar ise 
Lozan Antlaşması ile Montreaux Sözleşmesidir. Tür-
Ikıiıye İe Yunanistan arasındaki Ege dengesi de bu 
antlaşma ve sözleşmelerin korunup kollanmasıyla 
mümkündür. 

Yunanistan'ın ötedenberi Ibilıinen Megaıle tdeası 
doğrultusunda uyguladığı politikalar, hep bu dengeyi 
bozmaya yönelik politikalar olmuştur. 

Doğru Yol Partisine düşen bir idare aımiriiği için se
çim yapacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli İdare Amirliğine, 
Doğru Yol Partisi Grubunca, Hatay Milletvekili Sa
yın Mustafa Murat Sökmenoğhi aday göstetrilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1980 yılına kadar Ege sorununun önemini ön pla
na çıkaran Türk hükümetleri ve uyguladıkları kararlı 
politikalar sayesinde, ilerleme kaydedemeyen Yuna
nistan, bu sefer de ABD ve NATO'yu devreye sok
muştur. ABD ve NATO'nun devreye sokulması, Türk 
dış politikasını, ABD ve NATO ile olan iıMşkilerini 
yeni baştan gözden geçirmesini gerektirecek bir bo
yut kazanmış bulunmaktadır. Lozan ve Montreaux 
Antlaşmalarına göre, oaşlıca Ege adalarının, o ara
da Boğazönü adalarından Linini adasının silahlandırı-
lamayacağına ilişkin hükümlere rağmen, Yunanistan' 
m bu adaları silahlandırması, hukuk dışı bir davra
nış olduğu kadar, Türkiye'ye karşı da ıhasmane bir 
davranıştır. Yunanistan Limni Adasının silahlandınl-
masına meşruiyet kazandırmak için, 1980 yılından bu 
yana ABD ve NATO'yu dahil ederek dolaylı bir yol 
izlemiştir. Adanın NATO planlarına dahil edilmesi, 
Yunanistan tarafından önerilmiş, ABD ve NATO bu 
teklifi sempati ile karşılamışlardır. Türkiye, 'bugüne 
kadar veto hakkını kullanarak, Limni Adasının NA
TO savunma planlarına dahi edilmesini önlemiştir. 
Ancak, sorun çözülmemiş, tersine çok yönlü yeni 
boyut kazanmıştır. Nitekim Yunanistan, taktik de
ğiştirerek, 'bir kriz anında, Limni Adasının ikili 'an
laşmayla ABD'nce askerî üs olarak kullanılmasını 
önermiş, Washington bu öneriyi kabul etmiştir. Bu 
hasmane tavım ortak olmakla, şimdi müttefikimiz 
olan ABD'de Türkiye karşısında, bir hasım konu
munu seçmiş 'bulunmaktadır. Elbette hasımlıMa müt
tefiklik birbiriyle bağdaşmaz. 

NATO Komutanı Amerikalı Orgeneral Rogers'in 
uygulama ve kararları ise, 'bırakın güveniirliğini, 
Türk Devleti ve Türk 'basınını küçük düşürücü nite
liktedir, 

Türk dış politikasının temel güç kaynağı olan 
Ulus ve dolayısıyla TBMM'nin denetiminden uzak 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 
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dış politika uygulamalarını ve sonuçlarının Türkiye' 
yi hangi sorunlarla karşı karşıya bıraktığı, artık bü
tün çıplaklığı ile ortadadır. 

Sonuç alarak Lozan Antlaşması ve Montreaux 
Sözleşmesi 'hükümleri çiğnenmektedir. Ege dengesinin 
bozulmasına, ABD ve dolayısıyla NATO da yardım 
etmektedir. Ege sorunu değişik ve çok yönlü bo
yut kazanmıştır. Gelecek açısından da şüphe ve tered
dütlerle doludur. Dış politikanın özelikle Ege soru
nu, Türkiye, ABD ilişkileri ve NATO dilişloiiletrinifn 
gözden geçirilmesi ve alınacak önlemler konusunun, 
gün yıiıtirmeksıiızin gündeme getirilmesinde ulusal açı
dan sayısız yararlar görüyoruz. Bu amaçla; biz aşa
ğıda imzaları bulunan (milletvekilleri olarak, Anaya
sanın 98, MıiMet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca Genel Görüşme açılmasını saygı 
•ille arz ve talep ederiz. 

Nuri Korkmaz (Adana) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, ıgenıel görüşme 
açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, hükümete, si
yasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sa
hibine veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi
ne söz verilecektir. 

Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Mesut Yıl
maz, buyurun. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adana 
Milletvekili Sayın Nuri Korkmaz ile 10 arkadaşı ta
rafından yüce Meclise sunulan, Ege meseleleriyle ü-
güı genel görüşme açılması önergesi hakkında hükü
metimizin- görüşlerini açıklamak üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Bilindiği gibi, 'Ege Denizinde, Türkiye ile Yuna
nistan arasında mevcut olan ihtilafların uzun bir ma
zisi vardır. 'İhtilaflı konular arasında, kıta sahanlığı, 
karasuları, adaların üzerindeki hava sahası, Doğu 
Ege adalarının antlaşmalara aykırı olarak silahlandı-
rıilması, FIR hattı ile ilgili meseleler, Ege'de NATO 
komuta kontrol sahaları gibi sorunlar yer almakta
dır. 

Hemen ifade edeyim ki, bu meselelerin hiçbirine 
Türkiye sebep olmamıştır. Bir bütün olarak bakıl
dığında, bu sorunların temelinde, Yunanistan'ın, Tür
kiye aleyhindeki yayılmacılık emellerini görmemek 
mümkün değildir. 

Türkiye, öteden beri hu meselelerin hakkaniyet 
'ülkesine uygun olarak, karşılıklı menfaatlere hizmet 
edecek şekilde müzakere yoluyla çözüme kavuşturul
ması gerektiğini savunmaktadır. 

Geçmişte, Türk ve Yunaü hükümetlerinin, diya
log ve müzakere yolunu müştereken benimsedikleri 
bir gerçektir. Nitekim, 1976 yılında imzalanan Bern 
Antlaşması, kıta sahanlığı meselesinin müzakereler 
yoluyla çözüme kavuşturulmasını öngörmekteydi. Bu 
tarihten sonra iki ülke arasında başbakanlar düze
yinde ve dışişleri hakanları düzeyinde temaslar ya
pılmıştır. Türk ve Yunan 'Dışişleri Bakanlıkları Ge
nel Sekreterlerinin 'altı ayda 'bir sıra ile Ankara ve 
Atina'da toplanmaları (kararlaştırılmış ve bu toplan
tılar 'başlamıştı. Köklü ve karmaşık nitelikteki bu ih
tilaflara çok kısa zamanda Çözüm bulmak kalbi de
ğildi; ama müzakere yoluyla ciddî bir arayış içine 
girilmiş olması, iki ülke arasında müsait bir ortamın, 
bir uzlaşma zemininin yaratılmasına imkân veri
yordu. 

Yunanistan'da IPapandreu hükümeti 1981 yılında 
böyle bir ortamda işbaşına gelmiş; ancak, ilk yap
tığı icraat, Türkiye ile müzakereleri kesmek olmuş
tur. O tarihten sonra Yunan hükümeti sürekli ola
rak, iki ülke arasında sunî bir gerginlik ortamı ya
ratmaya çalışmış; gerek Ege meselelerinde, gerek di
ğer konularda Türkiye'nin menfaatlerine zarar ver
meyi, dış politikasının başlıca hedefi haline getirmiş
tir. Yunan hükümeti sürekli olarak Türkiye'yi Batı 
dünyasından tecrit etmeye çalışmış ve 'başta Ege so
runları olmak üzere, ikili meseleleri; NATO ve AET 
gibi kuruluşları Türkiye aleyhine istismar ederek, çöz
meye gayret etmiştir. Yunanistan'ın bu hasmane tu
tumuna karşı, hükümet olarak, soğukkanlı, tahrik
lere kapılmyan bir politika izledik; fakat aynı za
manda Türkiye'nin Ege'de emrivakiler yaratılmasına 
müsaade etmeyeceğini, Ege'deki hak ve menfaatleri
ni daima kararlılıkla koruyacağını her fırsatta ve en 
açık biçimde ifade ettik. 

JPapandreu Hükümetinin, Kıbrıs meselesini de 
Türkiye aleyhinde istismar etme girişimlerine ısrarla 
karşı koyduk. Bu tutumumuzu sürdürürken, bir yan
dan da, Türk ve Yunan milletlerinin dostluk istedik
lerini, barış ve işbirliği istediklerini samimî düşün
cemiz olarak açıkladık. Bu inancımızın bir işaretli 
olarak, Yunan vatandaşlarının vize mükellefiyetim 
tek taraflı olarak kaldırdık. 
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Simdi, geçmişe doğru bakılacak olursa, Yunanis
tan Hükümetinim bu hırçın, tahrik edici ve g-ergiinfMk 
yaratıcı politikasının Yunanistan'a hiçbir şey kazan
dırmadığı görülecektir. Yunanistan, Türkiye'yi Avru
pa'dan tecrit -etme gayretlerinde başarısızlığa uğra
mıştır. Yunanistan'a rağmen Avrupa ile lüişkilerimiz 
süratle gelişmektedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile münasebetlerimiz, Yunıanıisıtaın'ın çeşitli engelleme 
ıgMşiımllıerine rağmen canlılık kazanmıştır. AET'de, 
Türkiye i e lişikierin geliştirilmesine 'karşı çıkan bir 
tek Yıımanıistan kalmıştır. Türkiye'yi yalnızlığa sürük
lemek isteyenler, Avrupa camiası içinde yapayalnız 
kalmışlardır. 

Kıbrıs'ta da Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rumlarının 
izlediği sorumsuz tutum, kendilerine hiçbir şey ka-
zandırmamıştır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
nin önerilerini geçen yıl da, bu yıl da reddeden ta
rafın Yunanistan ve Kıbrıs Rumları: olduğunu bü
tün dünya açıkça anlamıştır. Artık, Kıbrıs Türkle-
ınin-i uzlaşmaz taraf olarak dünyaya ilan etme im
kânları kalmamıştır, 

Yunanistan, şimdi ıbu başarısızlıklarını örtmek 
için Ege'de yeni tertipler peşinde koşmaktadır. Linini 
meselesini ve J-60 hava koridoru konusunu işte bu 
genel ıtablo içinde değerlendirmek gerekir. 

Yunanistan, yıllardan beri Lozan Antlaşmasını 
ihlâl ederek, adaya konuşlandırdığı birliklerini NA-
TO'ya tescil ettirmek ve böylece ıbu adayı ısilahlan-
dıırmıa gidşirnlerine, bir ölçüde de olsa meşruiyet ka
zandırmak istemektedir. Yunanistan'ın ıbu amaçla, 
NATO içinde gerçeMeştirmek istediği tertipler ve 
uyguladığı şantaj politikası başarısızlıkla sonuçlan-
mııştır. Savunma Planlama Komitesinde Yunanistan'a 
ait Country Chapter'de Limni adasına en küçük bir 
•atıf yapılmasına 'imkân verilmemiştir. 

ıŞimdi aynı manevraları, Limni'yi savaş zamanı 
rihtitnaliyat planlarıma dahil etmeye çalışarak sürdür
mek istiyorlar. Türkiye, Meclisi ile, hükümeti ile, 
basını ve kamuoyu ile, Yunanistan'ın bu konudaki 
girişimlerine en açık ve en kararlı tepkiyi göster-
ımiş bulunmaktadır. 

NATO'nun, Ege konularında, Türkiye ile Yuna
nistan arasında şimdiye kadar sürdürdüğü tarafsız 
politikayı değiştirmesi için hiçbir sebep mevcut de
ğildir. Üstelik, her konuda NATO'nun temel ilke
lerine, temel yaklaşımlarına karşı çıkan, ittifakın as
kerî kanadına dönerken resmen kabul ettiği Rogers 
Anlıaşmıasını daha sonra inkâr eden ve uygulamaya 
yanaşmayan Yunanisitan'ın, L/imni meselesinde bir- | 

denbire NATO yanlısı bir tavır içinde görünmek is
temesindeki çelişki de kimsenin gözünden kaçma
maktadır. 

Yunanistan'ın, Limni meselesini, harp zamanı ih« 
timaliyat planlarına dahil etmek istemesindeki ger
çek amacın ne olduğunu bizzat YunanJis»tan 'Başba
kan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Haralaımbopulos, 
22 Mayıs günü Brüksel'de gazetecilere yaptığı hir 
açıklamada ifade etmiştir. Haralamlbopulos, Limni' 
inin, NATO harp zamanı ihtimaliyat planlarıma da
hil edilmesinin, bu ada ile üzerindeki kuvvetlerin 
NATO çerçevesine alınmasına yönelik nihaî Yunan 
hedefine doğru atılmış bir adım olduğunu söylemiş
tir. 

Yunanistan'ın bu konularda ittifakı istismar et
me gayretlerini NATO yetkililerine ve konu ile il
gili müttefik ülkelere en açık sekide 'anlatmakta
yız, Gerek NATO, gerek Amerika BİGİeşik Devlet
leri yetkilileri, Ege'de, Türkiye ile Yunanistan ara
sındaki ihtilaflı konularda tarafsız kalma siyasetle
rinde herhangi ıbir değişiklik olmadığını ifade etmiş
lerdir. NATO Avrupa Kuvvetleri 'Başkomutanı Ge
neral Rogers, Lirnni'nim harp zaımanı ihtimaliyat pla
nına alınması konusunda henüz, ilgili karargâh dü
zeyinde bile nihaî karar alınmadığını açıklamıştır. İl
gili NATO mafcamlıarının bu konuyu değerlendirir
ken, Türk milletinim gösterdiği haklı hassasiyeti gör
mezlikten ıgelebileceklerine ihtimal vermek istemiyo
ruz. 

Ege meselelerinde ve Limni konusunda şu veya 
bu şekilde vaziyet almalarınım, bu sorunların çözü
münü büsbütün güçleştireceğinin, ilgili bütün müt-
tefiklerimizce 'anlaşıldığı kanısını taşıyoruz. 

Bu meselelerin foir an önce çözümü, ancak, Tür
kiye i e Yunanistan arasında diyalog ve müzakere 
sürecinin tesisi ile mümkündür. Bu gerçeği Yunam 
hükümetinin er veya geç anlayacağını umuyoruz. Zi
ra, (bu görüş Yunanistan'da da kuvvet kazanmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, Yunanistan'ın Ege'deki tek 
taraflı ve keyfî davranışlarının bir başkasını da J-60 
hava koridorunun ıtesiis edilmesi teşkil etmiştir. Es
kiden, Avrupa'dan gelip Selanik üzerinden Rodos'a 
giden G-18 hava koridoru mevcutken, bu yol Yuna
nistan tarafından tek taraflı olarak değiştirilerek 
Limni üzerine kaydırıllmış ve yolun uzatılması paha
sına yeni bir koridor tesis edilmişti. 

Türkiye ICAO nezdinde buna itiraz etmiş ve 
ICAO Konseyi, Türkiye'nin itirazını haklı görerek 
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Yunanistan'ın qygularaasuıa son vermesini talep et
miş ve Uimni üzeninden geçmeyen, Tjiımni'nin batl
ısından kuzey-güney istikametinde devam eden yeni bir 
O-18 hava koridoru tespit etmiş ve Yunanistan'ın 
'bir an önoe bu yolu kullanımla açmasını istemişti. 

Yunanistan, Konsey kararımı, 1985 martından be
ni uygulamadığı gibi, 1 haziranda başlattığı uygu
lama liıle ICAO Konseyinin reddettiği eski yolu, J-60 
yolu 'adı altında kullanacağını açıklamıştır. 

Hükümetimizce, ibununlla ilgili olarak, zamanında 
Yunanistan nezdinde girişlimde bulunulmuş; Ege'de 
gerginlik yaratarak olayları tırmandırmanın sorum
luluğunun Yunan'istan'a ait olacağı bMirikniştir. Ko
nu, ayrıca tarafımızdan ICAO'ya da intikal ettiril
miştir. Mesele, bugünlerde Paris'de İCAO toplantı
larında görüşülmektedir, 

Yunanistan'ın, İCAO Konseyinin istediği 'yolu 
uygulamaya koymak yerine, bilinen taktikleriyle, 
Türkiye'ye zorluk çıkartıp, kamuoyunu aldatmak 
çabalan hiçbir sonuç vermeyecektir. Türkiye, ge
rekli girişimlerini yapmıştır. Uygun göreceği tedbir
leri de her 'an alacak durumdadır. Ancak, Yunanis
tan'ın aksine, devlet hukukuna uygun hareket etiği-
•miz ve itidalli davranmayı tercih ettiğimiz için, gi-
dşıimlerimizıin sonucunu 'bekliyoruz. Yunanisitan'ın, 
Ege'de Türkıiye'ye 'güçlük çıkarma siyasetinin yeni 
ıbir tezahürü olan J-60 hava koridoru konusunda 
da kararlı tutumumuz devam edecektir. 

ISayın mMetvekilleri, L'imni meselesi de dahi ol
mak üzere, Ege ile ilgili 'bütün konularda Lozan Ant
laşması ile tesis edlmliş bulunan dengenin korun
ması başlıca hedefimizi teşkil 'etmektedir. Bu yolda 
kararlılıkla 'yürümeye devam edeceğiz. 

Her vesile i e açiküadık; Türkiye'nin hiç kimse
nin toprağında gözü yoktur; ama, başkalarının da 
Türkiye'nin millî menfaatlerine zarar verici davra
nışlar içine girmderinii müsamaha i e karşılamamız 
kalbi değildir. Yunanistan'ın da bu gerçeği daha faz
la gedkmıeden idrak etmesi lazımdır. 

Sayın Korkmaz ve arkadaşlarının önengderinde 
bdiıfttıiklerl konular hakkında, hükümetimizin görüş
lerini açıikilamış bulunuyorum. Bu konularda hükü
met olarak ayrıca ibir gendi görüşme açılmasını ge
rekli görmüyoruz. Takdir yüce Metisindir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP şurala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına söz isteminde bulunanlar j Doğru 

Yal Parti$i Grubu adına Sayın Ahmet 'Sarp, Sosyal-

demokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Halil İb
rahim Karal, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Mustafa Şahin, Hür Demokrat Parti Grubu adına 
Sayın İsmail Şengün. 

Buyurun Sayın Sarp. 

DYP GRUBU ADINA AHMET SARP (Diyar
bakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına sözlerime başlamadan 
önce yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Ege konusu 1970*11, hatta 
1960'iı yılardan beri Türkiye gündeminde bulunan 
fevkalâde önemli bir mesdedir. Son günlerde Yuna
nistan'ın Ege hava sahası üzerinde bazı emrivakiler 
yapmış olması, hu konuyu yeniden gündeme getir
miştir. 

Hava sahası konusunda, özdlikle 1974 Kıbrıs ha
rekâtı sırasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
ilan ettiği 714 sayılı bir notam vardı. Bu notam bi-
labara, NATO Başkomutanı Orgeneral Rogers'in ara-
bulucuğu ile 1980'de çözüme bağlandı; ama, Sayın 
Rogers bu anlaşmaya tam cevap veremedi, daha doğ
rusu gerçekleştiremedi. Yani, Türkiye sözünü tuttu, 
714 sayılı notamı kaldırdı; ama, Yunanistan diğer 
hususlarda gereğini yapmadı. NATO'ya girdi; fakat 
söz verdiği hususları yerine getirmedi, 

Son günlerdeki mesele nedir? Bir eski G-18 hava 
koridoru var idi. Hükümet temsilcisinin de izah et
tiği gibi, ICAO'nun ikaz ve ıtdkinleriyle yeni bir 
G-18 hava koridoru var; bir de, son günlerde Yu
nanistan'ın ilan ettiği J-60 hava koridoru meselesi 
var. Hükümet, 1985 Martından itibaren gerekli gi
rişimlerde bulunmuştur, İCAO Konseyinden karar 
aldırtmıştır ve G-18'i, biraz daha linini üzerinden 
batıya kaydırmıştır; ama, son günlerde Yunanistan 
J-60 hava koridorunu ilan etmiştir. 

Bu ibir emrivakidir. Bu emrivakinin hal yolu, 
uluslararası platformlarda hu konuyu enerjik bir şe
kilde müdafaa etmektir. Biz, hükümetin bu konuda 
fazla enerjik davrandığım ısanmıyoruz. Şunu «izah et
mek 'istiyorum : Gerçi, ICAO'nun şu anda Paris'te 
ıbölge planlama toplantısı vardır, orada hükümetin 
bu konuyu gündeme getireceğini duyuyoruz; ama 
hugün basında çıkan bir habere göre, dün hu top
lantı başladığı halde, henüz gündeme getirilmediğini 
anlamaktayız.; 

Diğer bir husus : Başka bir uluslararası kuruluş 
daha vardır, sayın hükümete hatırlatıyorum, ICAO 
dışında diğer hir uluslararası kuruluş var. Nedir bu 
uluslararası kuruluş : IATA (International Aviation 
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Trasport Administratino). Bu uluslararası hava taşı
ması yapan kuruluşların bağlı bulunduğu bir (teşki
lat. Bizim yegâne kuruluşumuz olan Türk Hava Yol
ları bu IATA'nın üyesidir. 

Şimdi, 1ATA nezd'inde, hükümet, bir girişimde 
bulunmuş mudur? Sanmıyorum, bulunmamışta. Bu 
IATA nezdinde 'girişimde bulunmanın 'bize çdk bü
yük faydası olacaktır. 

Değerli milletvekillileri, .şöyle izah edeyim : Bii-
yorsunuz, Yunanisban, G-18 hava koridorunu Limni 
üzerine kaydırmıştı, yani Limni civarında direkt gi
den bir havayolunu bir üçgen haline dönüştürmüştü. 
Bu üçgen hailine dönüştürmekle, uluslararası havayo
lunu uzatmış oluyordu. Yol uzaymoa ne olur? Bir 
defa uçaklar fazla yakut harcar. Başka? 'Pilot me
seleleri ortaya çıkar. Direkt giden bir hava korido
runda otomatik pilota (bağlanarak uçuş yapılabilir, 
amla böyle kıvrıntılı üçgen şeklindeki yollar fevka
lade sakıncalı ve trafik düzenini hozucu ve tehlike
ye sokucu husus'lardır. Bu konu, hava ulaşımı ve 
hava taşıması yapan bütün ülkeleri, firmaları ilgi
lendirir ve onların zararına bir konudur. Bu konu
da IATA gibi uluslararası hava taşımacılığı yapan 
kuruluşlar nezdinde girişimde bulunursak, birçok ül
keleri yanımıza alabilirdik ve alabiliriz de, vakit geç
miş değildir. O balkımdan, hükümetten soruyorum : 
Türk Hava Yollarına emir verilerek, IATA nezdinde 
teşebbüse geçilmiş midir? 

Diğer hir konu : ICAO (yani International Civil 
Aviabion Organizabion) nezdinde daha enerjik giri
şimlerde bulunmak (lazımdır kanaatindeyiz. O konu
da da fazla enerjik olduğumuzu göremiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda daha fazla bil
gi vermek ve yüce Meclisli meşgul etmek istemiyo
rum. Biz, Türkiye Cumhuriyet Devletinin güçlü ol
masını, dostluğu aranır bir devlet olmasını, 'büyük 
bir devlet olmasını istiyoruz. Sayın hükümetin bu 
konudaki girişimlerine yardımcı olacağız. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarp. 
SHP Grubu adına Sayın Halil İbrahim Karal, 

buyurunuz. 
SHP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM KA

RAL (Ankara) — Sayın (Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; önce, değerli bakanın bir cümlesini tahlil ede
rek söze başlayacağım; bu da, «Ege'deki sorunlara 
Türkiye sebep olmamıştır, Türkiye bu olanlardan so
rumlu değildir» cümlesidir. 

Ben, bu politika anlayışının, bu dış politika anla
yışının, bu uluslararası politika anlayışının çok yan
lış Ib'i-r anlayış olduğunu, sadece buradaki konuşma
lar dolayısıyla değil, gerek üniversitede, gerek diğer 
yerlerde gücümün yettiği kadar 'belirtmeye çalıştım. 

Şimdi, Ege'de Limni sorunu diye bir sorun yok. 
Limni sorunu şekline indirgenmesi, büyük Ibiir düşün
me hatasıdır. Ege'de olan olay, çok büyük bir olay
dır. Ege sorunları vardır. Ege sorunlarının arkasında, 
Yunan sorunu değil, Batı sorunu vardır; bunu daha 
önce hirçok defalar belirttim. Bu açıdan bakınca, «Ege' 
deki sorunlara Ibiiz sefbep olmadık, biz sorumlu deği
liz» yaklaşımı son derece pasif (bir yaklaşım. Bazı yer
lerde, gerektiği yerlerde, marifet, sebep olmaktır; ma
rifet, sebep yaratmaktır, ihtilaf yaratmaktır. (SHP sı
ralarından alkışlar) Çünkü, uluslararası politikanın 
özü -bilindiği gibi- her devletin birlbiıfiyle olan ilişki
sidir, yani devletlerarasında oynanan bir politikadır; 
kişiler arasında oynanan bir politika değildir, partiler 
arasında oynanan (bir politika değildir, gruplar ara
sında oynanan bir politika değildir; devletler arasın
da oynanan bir politikadır ve /bunun tek bir altın ku
ralı vardır : Her devlet, gücünün yettiğini yapmak 
medbupiyetindedir. Gücünün yettiğini yapamayan, gü
cünün gerektiğini yapamayan diplomasi, başarısız 
diplomasidir. Bunu çok açık bir şekilde ortaya koya
lım. Türk Devleti çok güçlü (bir devlettir. 

Sayın Bakanın 'birçok fikirlerine katılıyorum; Sa
yın Bakanın NATO'dan şikâyetlerine de katılıyorum 
ve hatta ben NATO bakanlarını şikâyet edecektim, 
Sayın Bakan şikâyet ettiler. Zaten sorun, burada : 
Devlet, kendi gücünün gerektirdiğini oynayamazsa, 
devlet kendi gücünün gerektirdiğini oynamazsa, ata
let sebebiyle, istikrar sebebiyle, başka sebeplerle oy
namazsa, o zaman, başkaları, başka şeylere müsebbip 
olurlar, sebep olurlar, alırlar. Ege sorunu, bu sorun
dur... 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — «Oynamıyoruz» 
demedi ki, «Biz bu olayı yaratmadık» dedi. 

HALİL HBRAH1M KARAL (Devamla) — Bir da
kika efendim, o konuda konuşmuyorum; lütfen kes
meyin sözümü. 

Değerli arkadaşlarım, bu geniş perspektifi böylece 
çizdikten sonra, konuya biraz daha girelim. Yunanis
tan'ın uluslararası antlaşmalara aykırı olarak, kuzeye 
değil doğuya yönelik olduğuı açıkça, belli şekilde si
lahlandırdığı Limni'nin arkasındaki sorunların 'boyutu 
çok daha büyüktür. Uluslararası hukuk alanında, 
Limni'nin arkasında kutsal Lozan; Lozan'ın arkasın-
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da, kimliğini teşkil ettiği Türkiye Cumhuriyeti var
dır. Ege harelketleri, Türküye Cumhuriyetine yönelik 
hareketlerdir. Ege sorunları, yalnız Lozan'ın şu mad
desini, bu maddesini değiştirmek değil, doğrudan doğ
ruya Türkiye Cumhuriyetini hedef alan 'davranışlar
dır. Böyle olunca, Türk'ün, Türk diplomasisinin tarihî 
çelişkisi nerededlir? Tarihî çelişkisi şuradadır : Türki
ye Cumhuriyetine düşman olanlarla müttefik olmak 
mecburiyetindesiniz. IBu öyle ıb'ir itarihî çelişkidir ki, 
Tünk diplomasisi en ince sanatını, en ince oyununu 
oynamak meoburiiyetindejdir. Bu zafer, ancak bu şe
kilde kazariılabilir. 

Türk Idış politikası bakımından, Limni'nin gerisin
de Ege sorunu, Ege'nin arkasında Yunan sorunu, Yu
nanistan'ın arka'sında ise Batı sorunu ya da Batı it
tifakı sorunu ve ittifakta da Türkiye'nin yeri sorunu 
vardır. Bu soranları, birbirine bağlamadan Limni so
rununa İndirgemek, (bence meseleyi basitleştirmektir. 

Limni sorunu, Ibu defaki NATO Savunma Bakan
ları Toplantısında gündeme alınmamakla, hiç de Sa
yın Millî Savunma (Bakanının dediği ve umduğu gibi, 
«iBir daha geri gelmeyecek şekilde tarihlin karanlık 
sayfalanma gömülmüştür» ya da Sayın Başbakanın sö
züyle «O iş bitmiştir» değildir. Aksine, sorun, yıllar, 
onyıllar önce başladı, Atina'nın alttığı sinsi adımlar 
ve Türkiye'nin attığı yanlış adımlar veya atması ge
rekip de atmadığı adımlarla 'büyüdü, büyüdü, çetrefil-
leşti; son olarak, silahlandırılmış Limni'nin, dolaylı 
yoldan, Amerikan savaş planlarına, bir hareket üssü, 
merkezi olarak girmesine sebep oldu; yani, hiç silah
landırılmaması gerekli olan adalar silahlandırılmış 
oldu. Bir ara, bunların hukuken NATO'nun tutanak
larına geçmemiş olmasıyla sevindik, neredeyse, hepi
miz bayram ettik o gün, hatırlıyorum o günü, partiler 
ıdışın'da hepimiz bayram ettik. Son derece güzel bir 
şey elbette... Bütün partilerin birleştiği bir nokta idi. 
NATO'nun kayıtlarına adaların slilahlandtrılmasını ge
çirttirmedik; ama adalar silahlandı, aldaların silahlan
ması bitti. 

Ege'de, Yunanistan'ın, kurallara aykırı olarak, söz
de yeni bir J-60 hava koridoru ilan etmesi, Limni so
rununun, Sayın Savunma Bakanının NATO toplantı
larından sonra söylediği gibi, hiç de çözümlenmediğini; 
aksine, dallanıp budaklanarak devam ettiğini ve ede
ceğini de açıkça sispat etti. 

İBir arkadaşım değindiği için çok kısa değineceğim : 
Selanik - Kahire arasındaki 'Rodos'a düz bir hat şek
linde iken, G-18 hava koridorunu doğuya, Limni üze
rine kaydırmasının Uluslararası Sivil Havacılık Teş-
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kilatının kurallarına tamamen aykırı olması, anlaşılan, 
Yunanistan'ı pek endişelendirmiyor, hiç endişelendir
miyor. Bildiğiniz gibi, Yunanistan 1981'de benzer bir 
girişimde bulunduğu zaman, ICAO'nun itirazının so
nucu, ancak 19841te alınmıştır. Yunanistan bunu çok 
iyi biliyor. Simidi bugün toplanan bu heyetin, Yuna
nistan, uluslararası hukuk mekanizmasının nasıl işle
yeceğini çok iyi bildiği İçin bunu lortaya atmıştır. 

Bu konuya böyle değindikten sonra, diğer konu
lara gelelim. Yunanlistan'ın, hiçbir mesnedi olmayan 
«Doğudan tehdit var» yaygaraları karşısında, her sözü 
dikkatle izlenen hükümet yetkililerimizin, özelikle Sa
yın Başbakanın demeçleri, acaba yarar mı, yoksa za
rar mı sağlıyor diye daha önceki sorularımda sor
muştum. Bir gün bakıyorsunuz. Sayın /Başbakan «Ege' 
den, Yunan'dan başka sorunumuz yok mu?» diyor, 
ya da Yunan tezini benimseyen NATO Başkomutanı 
için «önünde sadece bir yılı var, bür yıl sonra tamam
dır» gilbi bir söz sarf ediveriyor; biz hayretler içinde 
kalıyoruz. Bir süre sonra, tutup savaştan söz ediyor ve 
Yunan Savunma Balkanını, siyasî partilere, Türk teh
didine karşı birleşme çağrısına geçiriyor ve âdeta Yu
nanistan'ın, bu hayalî tehdit iddiasını teyit edecek bir 
duruma giriliyor. Yunan Dışişleri Bakanı Papulias'ın 
ise, NATO ve AET ülkeleri elçilerine «Türkiye'nin 
kendilerini savaşla teh'diit ettiğini, Başbakan Turgut 
özal'ın son açıklamalarının ida bunun en iyi ömeği 
olduğunu» söylemesine rahatça fırsat verebiliyor; 
hiçbir şey, hiçbir hareket yapmadan. 

Açıkça Türkiye'ye karşı silahlandırılmış Limni 
Adasını, «Elime verilen bütün imkânları kullanmak 
zorundayım» diyerek savaş planlarına sokan NATO 
Başkomutanının -haydi Yunanisltan'ın sinsî emellerin
den farklı değil diyelim- yaptığı savaş planlarına gö
re, 'Kuzey'deki tebdilde karşı Ege adalarının savunma 
hattı olarak kabul edilmesi, acaba, ittifakın, Türkiye' 
yi hâlâ bir ileri karakol olarak gördüğünü açıkça is
pat etmiyor mu? 

Sayın milletvekilleri, ileri karakol, korunmak için 
tutulmaz; ileri karakol, daha gerilerdeki için feda edi
len karakollardır. İçimizde, bu «ileri karakol» kav
ramını bilmeyenimiz yoktur. Şimdi son günlerde, bu 
«ileri karakol» kavramının tekrar ortaya gelmesi, Tür
kiye'nin NATO içerisinde savunulacağı anlamına gel
mekte midir? İnsafla soruyorum, bunu böyle anlaya
biliyor musunuz? NATO'nun yeni Genel Sekreteri 
Lord Carrington da, daha işbaşına gelir gelmez, aya
ğının tozuyla, Yunan görüşü lehinde bir adım atmadı 
mı? NATO'nun 30 yıldır Limni'yi savunma planları-
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fta ve tatbikatlarına dahil ötmeyi reddetmesi yerine, 
«JBu konu ilki taraf arasında; NATO, vaziyet atlamaz» 
diyerek işin içinden çıkıvemiedi mi;» bütün (bunlar or
tada değil mi? 

İğneyi başkasına çuvaldızı kendimize baitırarak so
ralım : Bu olup bittiler karşısında manevra kabiliyeti
mizi, karşı tedbir alma imkânlarımızı; karşı tedbir al
ma, problem çıkarma, müsebbip olma potansiyelimizi 
kendi elimizle nasıl daralttık? 'Sorun burada. 

1980 ekiminde, şimdi Limni Ada'sındaki askerî te
sislerden yararlanmayı planlayan General Rogers'ın 
Ege sorununa yeni bir çözüm öneren sözünden başka 
hiçbir dayanak olmadan, Türkiye'nin Yunanistan'ın 
kendi isteği ile çıktığı NATO'nun askerî kanadına 
dönmesini ve Ege hava sahanlığı ile ilgili notamı kal
dırmayı kabul etmesinin, yanlış /bir adim olduğu artık 
iyice anlaşılmıştır. (Ne yazık ki, Amerikalı müttefikle
rimiz, Türkiye'yi ıbu yanılgıya irmek için, ülkede de
mokratik sürecin kesintiye uğradığı bir dönemi kol
lamışlardır; bu da çok ilginçtir. Askerî dönemler, as
kerî rejimler, diplomasimizin, -daha önce de söyle
dim- hatta stratejimizin gerildiği dönemlerdir. Askerî 
rejim dönemleri stratejinin gerilediği dönemlerdir, dip
lomasinin gerilediği dönemlerdir. Bunun en güzel mi
salini Rogers hikâyesi iile son 'günlerde yaşadık. Sim
di, ne Türk tarafının kırgınlığı, ne ide ittifak Başko
mutanının üzüntüsü artık fayda vermez hale gelmiş
tir. Askerî yönetimi, asker sözüne güvenerek bu ya
nılgıya ıKen, aslında Osmanlı döneminden gelen feo-

• dal bir ittiıJak anlayışıdır. IBu 'konuya daha önce değin
miştim, çok kısa olarak tekrar etmekte fayda görüyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, ittifakların, bir silah arka
daşlığı, bir gönül arkadaşlığı, bir can yoldaşlığı oldu
ğu devir çoktan bitmişitlir. Çağdaş dönemde ittifak
lar, birbirini kullanma sanatıdır. Burada öyle bir 
kavram olmaz; o kavram feodal dönemin kalıntısıdır 
ve o feodal İnanışlarla, o silah arkadaşlığı inanışları 
ile, o gönül bilmem ne inamlar ile koca bir impara
torluğu yok ettik. Şimdi de, buna benzer değer yar
gılarının NATO {içinde de serpildiğini, NATO içinde 
de arasıra ortaya çıktığını görmekle üzüntü içindeyiz. 
Çağdaş diplomasi dünyasında böyle bir kavram yok; 
çağdaş diplomaside, demiin söylediğim gıihi, kendi gü
cünün yettiğini, Ibiütün objektif kurallarıyla, bütün ras
yonel kurallarıyla oynamak mecburiyetindesiniz; oy
namadığınız zaman, başarısızsınız. 

Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde -onu 
'söyledim- ittihatçılar, bir tarihî çelişkiyi saptayama-
mışlar, akılcı, rasyonel diplomasi anlayışı yerine, feo
dal diplomasi anlayışı uygulamışlardır. Bizim başka 
ıbir dönemimiz dalha var, bu dönemi de hatırlamamız 
lazım, bu dönem de, Büyük Atatürk'ün dönemidir. 

Büyük Atatürk'ün döneminde, bu feodal kalıntıdan 
eser yoktur. İttifaklar yalnız Türkiye içindir; ittifak
lar, yalnız, akılcı ve rasyonel anlayışlarla Türkiye' 
nkı yararı içindir, Türkiye'min çıkarı içindir; başka
sına silah arkadaşlığı etmek için değildir. Çünkü, baş
kasına silah arkadaşlığı yaptığı zaman ne oluyor? 
Türk ordularına -daha önce söylediğim gibi- Galiç-
ya'yı, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı gösteren Türk Ge
nelkurmayı değil, Alman Genelkurmayıydı. Şimdi de 
sizin hedeflerinizi başka genelkurmaylar gösterir. 
Onun için, rasyonel diplomasiye ihtiyacımız var. 

Zaman kısıtlı olduğundan, yazdığım notları atla
yarak söylüyorum. 

Tarihî çelişki, Türkiye diplomasisinin daha da 
olgunlaşması gereken dönemde, yüzyılın ikinci yarı
sında yine sahneye çıkmış oluyor. Görülüyor ki, 
diplomasi gibi, hiç de siyasî kültürle ilgisi olmadı
ğını zannettıiğimiz bir sahada dahi, bazı değer yar
gıları, insanlarımızı, diplomatlarımızı, komutanlarımı
zı yönlendiırebiliyor. Onun için, sosyali bilimler bu
rada devreye giriyor. Bir diplomatın, bir askerin, bir 
komutanın hareketleri sadece kendi takdiri •içerisinde 
kalmıyor, o feodal kültürün verdiği davranışlarla bir
likte anlaşılabiliyor. 

Bahsettiğim bu tarihî çelişkilir di, Ekim 1980'de 
askerî yönetime, aramızdaki sorunların hiçbirini çöz
meye, hatta görüşmeye yanaşmayan bir sözde müt
tefikin, NATO'nun askerî kanadına dönüşüne, muh
temelen, içeride sivil uzmanlara danışmadan- sırf müt-
ıtefik kuvvetler Başkomutanının asker sözüne güve
nerek... Bu kelimeleri vurgulayarak kullanıyorum, 
feodal dediğim anlayışlar, bu anlayışlardır... Asker 
sözü verdim, asker sözü aldım; asker sözü verdim, 
asker sözü aldım... 

Değerli miılletvekllleri, Türkiye Cumhuriyeti bir * 
kabile devleti değildir; burada müesseseler vardır, 
burada sorumlu diplomasi vardır, sorumlu hariciye 
vardır; bunların arşivleri vardır; "bunların tecrübele
ri vardır. Söz vererek söz alarak, Türk Devleti bu 
duruma düşürülemez. Ne yapılabilir? 
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Neyse Ki, Türkiye dış politikasında alternatifi 
zengin hir ülkedir. Tarihî çelişkinin, feodal diploma
sinin etkisinden kurtulup, çağdaş diplomasinin sağ
layacağı (imkânları arayıp değerlendirirse, onuruna, 
ıbağıımsızlığııia, vazgeçilmez halk ve çıkarlarına yakı
şan bir dış •politika yaratıp uygulayabilecektir. 

Türk diplomasisinin tarihî çelişkisi, atalete, insi-
yatifi 'karşı tarafa bırakmaya yol açıyor, Belki de 
diplomasimizin yaptığı hataların çoğunun altında, 
insiyatif eksikliği vardır. Devamlı suretle insiyatif 
karşı taraftadır, devamlı suretle savunmadayız. Böy
le bir oyunda başarılı olamazsınız. Bu çok basit oyun 
kuralı herhangi bir oyunda hile geçerlidir; iç poli
tikada geçerlidir, başka oyunlarda geçerlidir. 

Ege'deki bütün sorunların sembolü olan Limni 
konusunun ortaya çıkacağı (birkaç ay öncesinden belli 
değil miydi? NATO'nun Avrupa Kuvvetleri Başko
mutanı. Generali Rogers'in, Amerika Birleşik Devlet
leri Dışişleri Balkanı Shulıtz'un Atina'yı ziyaretleri, ge
çen ayın geMşmelerinin habercisi değil miydi? Yu
murta ıkapıya geldikten sonra harekete geçme alış
kanlığımız, yine tarihî çelişki diyebileceğimiz, ger
çekçi olmayan diplomasi anlayışımızdan kaynaklan
mıyor mu? 

Ege'deki hayatî vazgeçilmez hak ve çıkarlarımızı, 
dost ve müttefik Amerika BMeşik Devletlerinin her 
zaman gözeteceğini imli sandınız? Amerika Birleşik 
Devletlerinin sivil ve asker en yüksek yetkilileri Yu
nanistan ile Türkiye'nin hakları üzerine pazarlık ya
parken, biz Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anılaş
masının üzerindeki görüşmeler, neredeysee dış ti
caret, hatta hatta tekstil ihracatı görüşmelerine in
dirgemekte beis görmediğimiz kanısını uyandırmışız-
dır. 

Sayın Başkanım, daha ne kadar vaktim var efen
dim? 

BAŞKAN —Sayın Karal, 3 dakikanız daha var. 
HALİL İBRAHİM (KARAL (Devamla) — Ko

nuşmamın bitimine 3 dakika kaldığı için, elimdeki 
metinin bazı sayfalarını atlayarak konuşuyorum. 

Sayın milletvekilleri, daha önceki 'bir konuşmam
da da belirttiğim gibi, Türkiye dış politikada aiıter-
naitifsıiz bir ülke değildir, önemli olan, alternatifleri 
iyi değerlendirebilmek, bunu yumurta kapıya gel
dikten sonra değil, zamanında yapmak, inisiyatifi 
daima elinde tutmak, müttefiklerimizin müttefiklikle 
(bağdaşmayan davranışlar içerisine girdikleri zaman, 
(bunun uzun vadede onların da yararına olmayaca
ğını, somut girişimlerle, tedbirlerle hatırlatmak... Bun

lar gereklidir. Bu girişimlerin ve tedbirlerin neler ola
cağını en iyi saptayacak uzmanlarımız herhalde 
vardır. 

Türk diplomasisi zengin bir tarihe sahiptir. Bu 
Yunanistan'la ilgili başarısızlıklarda, Ege ile ilgili ba» 
şansızlıklarda beni en çok üzen husus şudur : Böy
lesine muhteşem imparatorlukların, muhteşem dev
letlerin diplomasisinin birikimini taşıyan bir harici
yenin, böylesine muhteşem bir Cumhuriyetin başlan
gıcında, diplomaside zaferler kazanmış bir diploma
sinin, Ege'deki sorunları birer birer kaybedişini gör
mek, insana gerçekten ıstırap veriyor. (SHP sırala
rından alkışlar) önemli olan, onların önerilerinin en 
yüksek kademelere ulaşabilmesi ve Türkiye'nin ba
ğımsızlık ve egemenlik haklarını gözeten genel po
litikada, hasımlarımıza yersiz cüret verecek sapma 
veya atalet belirtilerinin bulunmamasıdır. 

Sayın milletvekilleri, parlamenter demokrasi, her 
şeyden önce, sorumluluk rejimidir; parlamenter de
mokraside, sorumsuz hiç kimse yoktur; asker, sivil 
herkes sorumludur ve daha büyük bir özelliği var : 
Parlamenter demokraside herkes, bu yüce makama 
sorumludur; bu yüce makam ancak öyle saygın olur; 
eğer bu sorumluluklar yerine getirilirse saygın olur. 
Onun için, tarihin önünde bu sorumluluklar öden
meden önce, asker, sivil, kimlerse, Ege mağlubiye
tinin sorumluları ortaya çıkarılmalıdır ve yüce Mec
lis bunlardan hesap sormalıdır. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

" BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Şahin; bu

yurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA ŞAHİN 

(Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
genel görüşme açılmasıyla ilgili görüşmede, ANAP 
Grubu adına görüşlerimiz', bildirmek üzere huzurla
rınızdayım; bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selam
larım. 

Sözlerime, biraz önce anamuhalefet partisi gru
bu adına konuşan arkadaşımızın sözlerine bağlı ola
rak girmek istiyorum. Dış politikada ana prensip 
Büyük Atatürk tarafından «Yurtta sulh, cihanda 
sulh» olarak belirtilmiş olup, Türkiyemizde, ana
muhalefet partisi sözcüsünün ihtilaf yaratmayı ma
rifet sayması bir talihsizliktir; ama... (SHP sıraların
dan gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu millî meseledir, 
parti meselesi değil. 
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M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Hiç anlamamış- | 
sın veya dinlememişsin. Ayıp, ayıp. j 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Ama aynı par
tinin genel kongresindeki sahneleri gördükten son
ra, bu ifadeyi yadırgamamak lazımdır. (SHP sırala
rından gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Politika yapıyorsun 
güya, yazık yazık. Hiçbir şey 'anlamamışsın. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Kapasite me
selesi ; anlayamamışsın. I 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri, ayrıca Türk halkı, dinî inançlarından 
gelen komşuluk haklarına saygılı olmayı görev adde
der. (SHP sıralarından gürültüler) haklarımıza say
gılı olanların haklarına aynı davranışı gösterir. Yu
nanistan şayet bu yolda yanlış adım atar, haklarımı- j 
za tecavüzkâr davranışlar gösterirse, unutulmasın ki, 
Türk milleti kahraman Ordusuyla, parlamentosuyla 
ve tüm halkıyla karşısında dimdik duracaktır. (ANAP 
, sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Kore'ye gider 
çarpışırız. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Türk - Yunan ilişkileri ve Ege sorunları
nın, hükümetimiz dış politikasında özel ve önemli 
bir yer işgal ettiği hepinizin malumudur. Her Türk 
Hükümeti gibi, bugünkü ANAP Hükümeti de Ege so
runlarıyla ilgili olarak gayet duyarlı ve kararlı bir 
siyaset izlemeye devam etmektedir. Ege'de, deniz ve 
hava sorunları, adaların silahsızlandırılması, askerî 
planda komuta, kontrol, sorumluluk alanları gibi me
seleler vardır. Türkiye'nin bütün amacı, Ege'nin sa
hilleri ve bu bölgeyi bilfiil kullanan bir ülke olarak 
sahip olduğumuz hakların korunması, Ege'deki den
genin muhafaza edilmesi, Lozan Antlaşmasının lafzı
na ve ruhuna, Türkiye'nin olduğu kadar, Yunanistan' 
in da saygı göstermesidir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biraz önceki laflar- | 
la mı olacak bunlar? 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Türkiye'nin, 
komşularının bir karış toprağında gözü olmadığı, en 
se|ahiyetli ağızlardan söylenmektedir. Aynı şekilde, 
Türkiye'nin bölgede sahip olduğu hakların daraltıl- | 
masr ya da yozlaştırılmasına hiçbir şekilde müsaade 
etmeyeceğimiz de kesin bir şekilde ortaya konmuş
tur. 

Yunanistan, megalo - ideanın tesiriyle, Ege'yi bir 
Yunan gölü haline getirme çabalarını sürdürmekte- j 
dir; bunu hepimiz biliyoruz. Burada önemli olan nok- | 

ta, Türkiye'nin, Yunanistan'ın her alanda tevessül 
ettiği gayri meşru ve tek (taraflı davranışlara karşı 
çıkmaktaki 'kararlılığıdır. Yunanistan'ın bu kararında 
ısrar etmesi, Türk Milletinin sabrını .taşırması ola
caktır İki, bu arzusu 'kursağında kalur ve kendi ka
zacağı kuyuya kendisi düşebilir. 

Yunanistan'ın, özellikle şunu hatırlamasını istiyo
rum : Türk Milletinin, en zayıf zamanında dahi ne
ler yaptığını, yani 26 Ağustos 1922 tarihindeki anı
larım tazelemesi 'gerekir ve kaldı ki, bugün Türkiye' 
nin gücü, ıdost ülUkeleriımlize güven, düşman ülkelere 
de korku vermektedir. 

iSayın milletvekilleri, özal Hükümeti de işbaşına 
geldiği günden beri bu azim ve kararlılığı ortaya 
koymuştur. Bu tutumumuz, sadece Yunanistan »hükü
metine karşı değil, zaman zaman gelişmeleri yanlış 
değerlendirme (temayülü içinde olduğunu gördüğümüz 
'bazı müttdfMerdmize karşı da ortaya konmuştur. 

1970'li yıllarda kuta sahanlığı sorunu hareketli ıbir 
şekilde ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin de, Yunanistan 
kadar Ege Denizinde kıta sahanlığı sahibi olmaya 
hakkı ıbulunduğu görüşümüz, uluslararası kuruluşlar
da haklı görülmüş ve Yunanistan'ın feryatları sön
müştür. Kıta sahanlığının sınıdandıolımasının, iki 
ülke arasında görüşmeler yolluyla yapılması düşün
cesi hâikiımı olunca, Yunanistan, Türkiye ile görüş
melere başlamış ve neticede 11 Kasım 1976 tarihli 
Bern Antlaşması yapılmış ve jantlaşmaya göre de, 
taraflar, meseleyi görüşmeler yoluyla çözmek ve kıta 
sahanlığı üzeninde herhangti bir faaliyette bulunma
mak için mutabakata varmışlardır. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağri) — Hangi hükümet 
yaptı? 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Kıta sahanlığı 
konusunda Yunan heveslerine böylece set çekilmiş
tir. 

Yunanistan, karasularının genişliğini, elinden gel
se, 6 milin üzerine çıkarmayı da düşünmektedir. Bu 
yoia, Ege'nin büyük 'bir kısmını Yunan egemenliği 
altına almayı öngörmektedir. Yunanistan bu yola gi
derse, Türkiye'nin açık denizlerle olan bağlantısını 
keseceği gibi, 'bir hakkın kullanimasını da suiistimal 
etmiş olacaktır. Bu yüzden çıkacak ıbir ıbühranı Yu
nanistan ciddî şekilde dikkate almak lüzumunu his
setmelidir. Bu tutumuyla Yunanistan, ateşle oynayan 
yaramaz ıbir çocuk gibidir. Yunanıistan'a bunu ve 
Türk Mıilletinıin mazisini tanımasını hatıriatımafc iste
riz. Ülkemizin bütünlüğüne gelecek olan herhangi bir 
yanlış eğilim karşısında, Türk Mileti, ecdatlarına 
yakışır bir tarzda davranmayı gösterecektir. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bir de (hamasî şiir 
okuyun da tamam olsun bari. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — 'Sayın millet
vekillileri, son günlerde Ege'deki hava koridoru ko
nusu tekrar gündeme gelmiştir; J-6Q hava koridoru, 
bunun tipik bir Örneğini teşkil etmektedir. Yuna
nistan, Ege'deki eski G-18 koridorunu ıkeyfî oiaralk 
değiştirip, 'hattı Limnıi üzerinden geçirmiş; Türkiye' 
rain, lUuslaırarası Sivil Havacılık Örgütü Konseyi nez-
dindeki itirazı üzerine, 1985 Mart ayında l"CAO Köri-
seyi, Yunanistan'ı haksız bularak, yeni bir G-18 yolu 
tespit etmiş ve bu yolu bir an önce uygulamaya koy
masını Yunanistan'dan listemiştir. Yunanistan, 15 ay
lık bir oyalamadan sonra, Konsey kararını kısmen 
uygulayacağına açıklamış ve Linini üzerinden geçen 
J-60 yolunu trafiğe açmıştır. Bu yola itirazlarımızı 
yetkililerimiz çeşitli vesilelerle açıklamışlar ve gerekli 
tedbirlerin alınacağını, konunun ICAO'ya ve IÂTA' 
ya götürüldüğünü belirtmişlerdir. Türlkiye, her zaman 
olduğu gibi yine, balkılarını keyfîliğe sapmadan, hu
kuka uygun bir şekilde aramaktadır. Bu yapılırken, 
hükümetimiz herhalde haklarından da bir fedakârlık 
edecek değildir. 

'MUSA ATEŞ (Tunceli) — Hukuka riayet etme
yenler hakkında acaba ne düşünmek lazım? 

MUSTAFA ŞAHIN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılması 
konusu da, Ege'ye ilişkin anlaşmazlıklar arasında şüp
hesiz önemli bir yer taşımaktadır. Limni Adasının sta
tüsü de bu çerçevede, mütalaa edilebilir. Kuzeydeki 
adalar, 'Lozan Antlaşmasıyla silahsızlandırılmış; 1936 
Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi, adaların 
statüsünde bir değişiklik yaraıtmamıştır. Bugün de, 
Limni'nin statüsü ile ilgili olarak, gerek NATO çer
çevesinde, gerekse bazı ülkelerden gelen sesler ne is
tikamette olursa olsun, bu yorumlar ne adaların sta
tüsünü değiştirebilir, ne de Türk hükümetinin tu/tum-
Üarında herhangi bir değişiklik meydana getirebilir. 

Aynı durum, Güneydeki 12 Ada için de söz (ko
nusudur. ©u adalar 1947 'Paris Barış Antlaşması ile 
Yunanistan'a verilirken, adaları silahsızlandıracakları 
ve silahsız 'kalacakları kabul edilmiştir. Yunanistan İse, 
bu adaları silahılandırma hakkını kendisinde görmek
tedir. Türkiye bunu İkabul etmediğini yirmi sene ön
ce beyan etmiştir; bugün de tutumumuz aynıdır. 

Sayın rmllletvekilleri, Türkiye, ne zaman sağlıklı 
büyümeye, huzura ve istikrara kavuşmuşsa, milletler
arası meseleler ortaya çıkarılmak istenmiştir. Türki
ye, dahilde huzur, güven ve istikrara, dışarıda ise 

maksimum noktada itibara ulaşmıştır. Bu sağlıklı kal
kınışımız, pek tabiî ki, bazı 'komşularımızı kuşkula
ra sevk edecektir ve şu anda da böyle olmuştur; ama 
inanıyoruz ki, ANAP Grubu ve hükümetimiz, her 
zamanki ağırbaşlılığı, 'sakinliğini muhafaza edecek, 
kavgadan uzak kalmaya çalışacak; ama Türk Mil
letinin halklarını korumada aslan gibi kükremeden de 
geri kalmayacaktır. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ıŞahin. 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Çıbanın içindeki irin 

akıtılmadıkça yara iyileşmez. 
BAŞKAN — Sayın Ateş, lütfen efendim... 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — O haksızlık yapsın, 

ellini kolunu sallasın, ben oturayım; öyle mi? 

BAŞKAN — Sayın Ateş, lütfen efendim... 
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Şengün. 
Buyurun efendim. 
HDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De

nizli) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, yüce Meclislin değerli üyeleri; Ada

na Milletvekili Sayın Korkmaz tarafından, arkadaş
larıyla birlikte verilen bu genel görüşme konusu 
üzerinde biraz müteredditim. Konu, gündem belge
sinde de ifade edildiği gibi, Ege sorunu ve ülkemiz 
ile Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasındaki 
ilişkilerdir. Sayın Devlet Balkanı Yılmaz, belki de bü
yük bir itina ile konuyu sadece Ege sorunu, Türk-Yu
nan ilişkisi olarak almış ve konuşmalarını o yönde 
sürdürmüştür. Gene aynı paralelde, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti sayın sözcüsü ve Anavatan Partisi sa
yın sözcüsü görüşlerini ifade etmişlerdir. Bu arada 
sayın SHP sözcüsü, Devlet Bakanı Yılmaz'a atfen, 
«NATO'dan şikâyet etmemiştir» diye bir beyanda bu
lunmuştur. Sayın Yılmaz'ı dikkatle takip etmeye ça
lıştım; böyle bir şikâyet kendileri tarafından yapılma
mıştır. Kaildi ki, biraz önce de söylediğim gibi, Sayın 
Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO konu
suna değinmekten belki de bilerek kaçınmıştır. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Evet, bilerek kaçındım. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, şimdi müsaade ederseniz, Hür Demokrat 
Parti Grubu adına biz, gündem maddesini tüm ola
rak, kapsamlı olarak ele alıp ıgörüşılerimizi ifade et
mek istiyoruz. 

Yunanistan bir devlet olarak 1830'larda kuruldu
ğundan beri daima sorunlar çıkaran bir ülkedir. 
«Büyük Yunanistan» fikrini Ege'de yayılmacı poli-
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tikasıyla gerçeldeştirmek istemektedir. Bu politika ica-
ıbı da bugüne delk her türlü siyasal ve hukuksal yön
temi kullanmaktan 'hiç kaçınmamıştır, Ege'deki bu ya
yılmacı politikasında. öncelMe tek taraflı işlemlerle, 
de facito, emrivaki, oldubitti durumlar yaratarak ger-
çeMeştirımeye çalışmıştır. Bunun yanı sıra da uluslar
arası organlarda ve forumlarda iki ülke arası mev
cut hukukî durumu değiştirmeye gayret etmiş ve bun
ları lehine çevirmeye Çabalamıştır. Bu arada maale
sef bazı Türk yetkililerinin, çok eskiden .yapılmış 
beyanlarını da kendi lehine kullanmak istemişıtıir. 
Yunanistan, 'bu ilk] yolla elde ettiği 'sonuçları belki de 
bilimsel denebilecek gayretler ve düzenli bir tanıtma 
kampanyasıyla 'yerleştirmek istemiştir. Sonuçta da, 
Lozan ile gerçekleştirilen dengenin, hukuksal olarak 
değiştiğini iddia edebilir hale gelmiştir. 

Türkiye buna karşılık, özellikle son iki-üç yıldan 
ıberi antlaşmalardan doğan hakkını, kendi kamuoyu
na ve dünya 'kamuoyuna anlatamamıştır degerili ar
kadaşlarım. Biraz önce Sayın Devlet Bakanını din
ledik; eğer yanlış anlamadıysam, kendi beyanları, 
«Yunan oyununu NATO'ya ve dış dünyaya anlat
malıyız» şeklinde olmuştur. Demek ki, Türkiye bu 
konuda kendisine düşeni bugüne kadar yapamamak
tadır, yapamamıştır, belki bundan sonra yapacaktır; 
Sayın Yılmaz'ın «anlatmalıyız» dediği gibi, anlatmak 
suretiyle ve Türkiye, Yunan iddialarının geçersizliği
ni kanıtlamak için, maalesef tutarlı ve istikrarlı bir 
devlet politikası da oluşturamamıştır. 

Yunanistan, 1981 yılında, Papandireu'nun sözde 
-bir «Türkiye tehdidi» yaratması ve bundan yararla
narak kendi kamuoyunu 'bütünleştirmeye çalışmasıy
la, yeniden Türk-Yunan ilişkileri alanında bir cephe. 
açmaya gayret etmiştir. Türtoiye tehdidini mazeret 
Olarak kullanıp, gayrî askerî olması lazım gelen, Lim-
mi, Midilli, Saikız, Sisam ve Onifciadayı siahlandır-
ımıştır. Bu arada kıta sahanlığı, karasuları, hava sa
hası, hava kontrol sahası veya FIR meselesini ve hu 
adaların silaM'andıırılımasını bilinci olarak daima, 
gündemde tutmuştur. Bu konuların içinde, sadece ve 
sadece, 'FIR meselesi konusunda, maalesef Türk hü
kümetleri bir yanlış yapmışlardır. Diğer sorunlar, 
biraz önce de ifade edildiği gibi Yunan tarafından 
tezgâhlanmıştır; hareket, Yunandan gelmiştir, FIR 
meselesi hariç. 

Limni'nin NATO savunma planlarına alınması ve 
orada kurulan hava üssünün tanınması için, Amerika 
Birleştik Devletlerinden, açıkça, Türkiye'ye baskı yap
masını istemiştir. Acı olan taraf, bugüne kadar biç-
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bir müttefikimizin ve NATO üyesi ülkelerin, Yuna
nistan'a, Limnıi'yd siahlandırarnayacağını söylemek 
cesaretini gösterrnemesidir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Plana soktu üste
lik. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Ege adaları, 
bugün kıyılarımıza yönelmiş namlular haline gelmiş
tir değerlıi m'iMetvekiılleri. 

Hükümet, Türk - Yunan ilişkilerinde pasif ve ha
reketsiz. En hayatî (konularda faille, aman mesele çık
masın, diye tutuk davranmakta. Yunan Başbakanı
nın, bazen terbiye dışı ve saygısız tutumlarına ma
ruz kalınmakta, haltta haysiiyetiımiz zedelenmektedir. 
Adaların silahlandırılması karşısında Milletlerarası 
Adalet Divanına gidilip gidilmeyeceğine dair soru
lan bir soruya Sayın Dışişleri Balkanı, geçen yıl ma
yıs aylarında, «Hele bir Yunan seçimlerini bekleye
lim» demiştir. 

SABRİ IRMAK {(Konya) — Aday mı olacaktı? 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — «Yunan seçim

lerini bekliyoruz» diyen Sayın Dışişleri Bakanı, ara
dan bugüne dek bir yıl geçmesine rağmen, Yunanis
tan ille hâlâ bir diyalog arar durumdadır. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Şimdi de Ro-
gersrin gitmesini 'bekliyoruz. 

/İSİMAÎL ŞENGÜN (Devamla) — MUŞ Güven
lik Konseyinin 1985 yılı hasında Yunanistan'a uygu
lanacak bir seri, bir dizi askerî ve siyasî tedJblir al
dığı ve kararlaştırıldığı ifade edilmiştir. IBununla be
raber, ortada tedbirlerin uygulandığına dair hiçbir 
işaret yoktur. Buna karşılık Yunan Başbakanı, Ege' 
yi Yunanistan savunur» «Elge Yunanistan'ındır» 
«Limni'yi silahlandırmak Yunanistan'ın hakkıdır» ve 
nihayet, Ege hava sahasının kontrolü Yunanistan'a 
aittir» cevabını vermekten hiçbir zaman çekinme
miştir. 

Yunanistan'ın düşmanca politikası açıkça ortoda 
iken, Başbakanın bu konuda günlük düşüncelere gö
re hareket ettiğini görüyoruz. !B!ir gün zeytin dalı 
uzatmakta, sonra bir aşırı davranıştan sıçrayıp, er
tesi günü kurt postunda göründbilmektedir. (Bu, dış 
politikamızdaki millî menfaatlerimizi zedeleyen, is
tikrarsızlığın ve 'tutarsızlığın işaretidir. 

Son J-ÖO olayı, Yunan'ın yeni ve tipik bir mey
dan okumasıdır değerli milletvekilleri. Yunan, oldu 
bittilere tepki göstermeyen bir Türk Hükümetini kar
şısında bulduğu İçin, onunla istediği gibi oynamak 
istemektedir. Sayın Devlet Bakanı biraz önce ko
nuşmasında, «Bugüne dek bu oyunları anlatamamı-
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işiz, onun için 'bu oyunları anlatmalıyiz» 'buyurdular; r 

İnşallah. J-60 sorunu 'karşısında 'Bakanlar Kurulu 
zar zor toplanmış ve sonuçta «Gerekli tedbirler alı
nacaktır» sekilinde bir »beyanda bulunulmuştur. Aca
ba endişemiz nedir sayın milletvekilleri? 

Hür Demokrat Parti olarak, J-60'ı ilan eden Yu-
nan'a cevabımız, «J-60'ı tanımıyoruz» olmalıdır. Der
hal bir notam yayınlanmalı ve J-60 koridorunda as-
ikerî eğitim uçuşları yapılacağı, Uluslararası Sivil Ha
vacılığa bildirilmelidir. Derhal 'bir notam yayınlan
malı ve gereği yapılmalıdır. Kararlılığımız -dikkat 
buyurun- böylece ortaya konduktan sonra, ancak 
bundan sonra hukuktan ayrılmadığımızı göstermek 
için, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüyle temas 
aranmalıdır. Hükümet, eğer bir dış politikası varsa 
bile, kamuoyundan gizliyor. Sonra da rahatlıkla ol
dubittilere ıgelebiiiyoruz. 'Milleti yanına almadan bir 
dış politika yürütülemez. 

Hükümetin Ibu zaafını bilen Yunanistan'da Tür
kiye'yi istediği gibi istismar ederek, sürekli olarak 
erozyona ve haklarımızın elimizden gitmesine çalı
şıyor. 

Dış politika, muhalefetin bütün çabalarına, gö
rüşme ve araştırma önerlerine rağmen, Meclisleri
mizde de yeterince ele alınamıyor. Biraz önce sayın 
bakanın ifade etitilkleri ıgibi, «Genel görüşmeye de 
ihtiyaç yok» denebiliyor. Sonuçta da, taviz üzerine 
taviz veriliyor. 

LEYLA YENİAY KÖSEÖĞLU (İstanbul) — 
Mesela?.. 

İSMAİL ŞENGÜİN (Devamla) — «Mesela» so
runuza cevabı buradan mı ifade edeyim hanımefen
di? Buraya gelin, size söyleyelim. 

IBAŞJKAN — Lütfen, sayın hatibe müdahale et
meyin efendim. 

İSMAİL ŞjENGÜN ((Devamla) — Lütfen yeri
nizde oturun, sizinle sonra konuşalım. 

LEYLA YENİAY KÖSEOÖLU {İstanbul) — 
Hayır, (lütfen söyleyin; biz de bilelim. 

(BAŞKAN — Lütfen efendim... 
•İSMAİL ŞENGÜN ((Devamla) — Değerli mil

letvekilleri, NATÖ'nun en stratejik bölgesi, şüphe
siz, Türkiye ve Yunanistan'ın içinde bulunduğu gü
neydoğu bölgesidir. 

Sovyetler Birliği'nin sıcak denizlere ve hayatî 
Önemi haiz petrol alanlarına sarkabilmesini, bu böl
ge engeller durumdadır. 

Amerika (Birleşik Devletleri, bu gerçeği göz önün
de bulundurarak, 'bölgeyi zayıflatacak olan Türki

ye ve Yunanistan arasında herhangi bir çatışmayı 
istememekte ve iki ülke arasındaki ihtilaflarda ken
disini birinci derecede de ilgili görmektedir. 

Amerika'nın bu tutumu, özellikle 1974 Kıbrıs 
Olayı ile daha belirgin bir hale gelmiştir. Amerika 
Birleşik Devletleri bugün Kıbrıs meselesinde etkin 
bir rol oynamaktadır. Birleşmiş Milletler Genel 'Sek
reteri Cuellar, Kılbrıs konusunda atacağı her adım
da, önce, mutlaka Amerika Birleşik Devletlerinin gö
rüşünü almakta ve ona göre hareket etmektedir. 

'Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Cuellar'ın, 
Kıbrıs çözümü için son 'defa 29 Mart'ta ortaya koy
duğu belge yayınlandığı anda, Amerika (Birleşik 
Devletleri, taraflara açıkça; «IBu Cuellar Planını, 
virgülüne dokunmadan ya kabul eder ya da redde
dersiniz» demiştir. 

Bunun üzerinedir İki, planı benimsemeyen Kıbrıs 
Rum tarafı dahi, öne sürdüğü bağlı tadil teklifle
riyle, dolaylı olarak iradesini izhar yoluna gitmiştir. 
Amerika Birleşik Devletleri, benzer şekilde ve fakat 
daha ağırlıklı olarak (Ege'deki Türk-Yunan sorunla
rına da karışmıştır, karışmaktadır. Amerika Birle
şik Devletlerinin Ege ile doğrudan ilişkisi, Atina ve 
Girit'teki üsleri nedeniyledir. Geçen yıl haziran ayın
da Yunanistan'daki seçimlerden sonra Papandreu, 
Amerika Birleşik Devletlerine karşı sürdürdüğü tav
rı değiştirmeye ve Amerika Birleşik 'Devletlerine ya
naşmaya başlamıştır. Papandreu, üsler konusunda 
ABD'ye anlayış gösterecek; fakat buna karşılık 
ABD'den Türkiye aleyhine taviz koparacaktır. Yu
nanistan'ın bu politikası işlemektedir ve geçen ha
ziran ayından beri her vesileyle Amerika Birleşik 
Devletlerini kullanarak Türkiye'den taviz koparma
ya çalışmaktadır. 

Limni Adasındaki Yunan güçlerinin NATO sa
vunma planlarına dahil ettirilmesi için devamlı bas
kı ve -sayın bayan milletvekili, dikkatinize arz edi
yorum- kimyasal silahlar üretimi ile ilgili olarak, 
Amerika (Birleşik Devletlerine yumuşak davranıp, 
karşılığında gene Limni'ye 'göz yumulmasını istemek, 
bu politikanın belirgin işaretleridir. 

Türk-ABD ilişkilerinin kötüye gitmesinin bir ne
deni de Türkiye-Amerika iBirleşlk Devletleri arasın
da 29 'Mart 1980 tarihli Savunma ve Ekonomik İş
birliği Anlaşmasının yenilenmesinde görülmektedir. 
'Bugüne kadar bir arpa boyu mesafe alınamamıştır. 
ABD bu konuda herhangi bir tavize yanaşmamak-
tadır. Hükümetin, söz konusu müzakerelerde, şüp
hesiz bize 'göre, büyük hatası olmuştur. Amerika 
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Birleşik Devletlerinden savunma konusunda taviz 
alamayınca, tekstil İçin tawz 'talep etmiştir. Yani 
bir diğer ifadeyle, sayın milletvekilleri, savunmamızı 
tekstilimize kurban etmek istemiştir. Buna karşılık 
da, maalesef, gene pek bir şey elde edememiştir. 
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Shultz' 
un Türkiye'yi ve İstanbul'u ziyaretinde pek amatör
ce, acemice 'bir dış ticaret politikası sergilenmiş, bık-
tırıreasına Dışişleri Bakanı Shultz'un üzerine gidil
miştir. Rivayet olunur ki, ancak son günlerde Ame
rika Birleşik Devletlerine tekstil kotamız 200 milyon 
dolar kadar artmıştır. Takdir edilir ki, Türkiye'nin 
savunması yıllık '200 milyon dolarlık bir ticarî ko
taya katiyen değişilmez. 

Özet olarak, hükümet hâlâ şahsiyetli ve dinamik 
'bir dış politika ortaya koyamamıştır. Türk-Yunan 
ilişkilerinde, Amerika Birleşik Devletlerine teslim ol
muş, kendi insiyatifini kaybetmiştir. S'öz verdiği 
halde, kendi ismiyle tanınan planı (Rogers Planını) 
Yunanistan'a uygulatamayan NATO Başkumandanı
nın görevden alınması hususunda da hiçbir girişim
de bulunmamıştır. 'Bunun tam tersi, General Ro-
gers'i ısırdılar diye, hükümet, Türk basınını hizaya 
sokmaya çalışmıştır. 

Hükümet, pasif," tutarsız, kararsız bir günlük po
litika uygulamaktadır. Yunanistan ise, adım adım, 
(bilinçli ve organize şekilde Türkiye aleyhine politi
kasını geliştirmektedir. NATO, sadık müttefiki Tür
kiye için, kendisine düşeni yapmaktan kaçmaktadır. 
Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimiz özellikle 
son bir yıldan heri iyiye gitmemekte, kötüleşmekte
dir. Hükümet, dış politika değil; ne alırım, ne sata
rım politikası uygulamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 'Sayın Korkmaz ve arka
daşları tarafındna verilen Ege sorunu, Yunan me
selesi, NATO ve ABD'le olan dış ilişkilerimiz ko
nusundaki genel görüşmenin açılması, bu milletin 
yüce menfaati gereğidir. 

Yüce Meclisin bu yönde arzu ve kanaat izhar 
edeceği ümidiyle, grubum adına hepinize en derin 
saygılar 'sunarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM iflBalıkesir) — Sayın Başkanım, 

Anavatan Partisi Grubu 'Sözcüsü, kürsüden yaptığı 
konuşmada, grubumuz adına yapılan konuşmada 
ileri sürülen görüşten farklı bir görüş atfetmiş, «Ana-
muhalefet partisini dış politikada ihtilaf çıkarmayı 
marifet saymakla» itham etmiş ve sataşmıştır. 
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İçtüzüğümüzün 70 inci maddesine göre bir açık
lama hakkımız doğmuştur. Bu konuda söz vermenizi 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Siz mi açıklama yapacaksınız, bu
yurun efendim. 

CAH'ît TUTUM '(Balıkesir) — Grubumuz adı
na Sayın Erol Ağagil konuşacaklardır efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağagil. 
SHP GRUBU ADINA ©ROL AÖAGİL (Kırk

lareli) —- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk 
'Milletinin topraklarının tümünü ilgilendiren çok cid
dî bir konuda genel görüşme açılıp açılmaması hu
susu görüşülürken, Anavatan Partisi sözcüsü tara
fından, bugüne kadar anamuhalefet partisi olarak 
ülke içinde ve ülke dışında millî politika hedefle
rinden bir karış dahi sapmamış bir parti için, Mec
lis kürsüsünden kullanılan «Dış politikada ihtilaf 
çıkarmayı marifet sayan anamulhalefet» lafını çok 
talihsiz bir konuşıma sayıyorum ve bunun gerçekle 
hiçbir alakası olmadığını, kendisinin de konu ile 
alakası olmadığını arz etmeye çalışıyorum. 

Bakınız, anamuhalefet partisi ne kadar millî bir 
politika gütmektedir : Geçen sefer, Amerika Lib
ya'yı vurduğu zaman bu kürsüden de söylemiştik; 
geceden sabah saat 02.30'a kadar burada oturup 
konuştuğunuz konulardan, şu anda reddetmediği, 
devlet balkanının, Anavatan Hükümetine bildirdiği 
ve o görüşte olduğunu söylediği konudan çok daha 
mı önemli konular 'görüşüyorsunuz? Bunun arkasın
da Amerika ne kadar var, biliyor musunuz? 

(Bundan 15 gün evvel, kimyasal silahlan Türkiye' 
de yapmayı bizim Başbakanın kabul ettiği ve Lim-
ni'de depo etmeyi de Yunanistan'ın kabul ettiği ola
yın andından, Yunanistan Limni olayını ortaya çı
karmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, Sayın Ağagil... 
EROL AĞAGÜL (Devamla) — Bıınları burada 

konuşmayı neden bizlerden kaçırıyorsunuz? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) —• Ne alakası var; mahalle kahvesi mi burası? 

BAŞKAN — 'Sayın Ağagil, beni dinler misiniz 
efendim? Lütfen efendim; size atfedilen şeyin doğ
ru olımadığını... 

EROL AĞAGİL ((Devamla) — Örneklerini arz 
ediyorum Sayın Başkan. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lüzum yok efendim. Size atfedilen 
konu hakkında... 
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EROL AĞAGİL .(Devamla) — Konu hakkında 
ilgi ve bilgisi olmayan insanların, Dışişleri Bakan
lığı veya danışmanlardan aldıkları bilgilerle burada 
konuştuklarında ileri sürdükleri şekilde bizim yan
lışlığımız olsa dahi, bu, bilgi eksikliğimizdendir. Biz
leri burada bilgilendirin; çünkü yarın, millet namı
na ıharp Ikararını bu Türkiye IBüyük Millet Meclisi 
verecektir. Bilginiz olmadan, konular hakkında si
ze teferruatlı olarak görüş bildirilmeden,, her konu 
size açıklanmadan, nasıl Türk Milleti namına harp 
kararı alacaksınız sayın milletvekilleri? Ama, Ana
vatan Partisi, her konuda olduğu gibi, hükümetin her 
Söylediğine el kaldırmaya alışkın olduğu için, bu 
kadar hayatî bir konuda böyle bir görüşü benimse
meyi yeğlemişse; bunu Türk Milletinin vicdanına 
havale ediyorum. (ANAP sıraların'dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, lütfen efendim... 
'EROL AĞAGİL '(Devamla) — Söylenen bu söz

leri, suhulette; yanlışlıkla, konuyla alakası ve bilgisi 
olmayan bir arkadaşımızın başkalarının yazıp eline 
verdiği ve buna dayanarak söylediği sözler farzında 
algılamaya çalışıyorum. 

Bu konuyu neden Türk Milletinden kaçırıyorsu
nuz? Neyi konuşmayı Türikiye .Büyük Millet Mec
lisine reva görmüyor veya çok (gömüyorsunuz? Ni
çin Türk Halikının 'karşısına elde mevcut tehditleri 
ve bunun nedenlerini ortaya getirmekten, Amerika' 
nın Türkiye üzerinde oynadığı oyunları Türk Mil
letinin ve sizlerin huzurunda sergilemekten neden 
Ikaçınıyor ve kabul etmiyorsunuz? 

BALKAN — Sayın Ağagil, lütfen etildim... 
EROL AĞAOtt, ı(Dövamla) — Ben, Anavatan 

Partisi Sözcüsünün söylediği bu sözü, kürsüye çıkıp 
tavzih etmesini veya geri a'tmasını bekliyorum. Ak-" 
si takdirde, bu Meclis 'kürsüsünde bundan sonra, dış 
politikada, ülke dışında, tamamen kendi parti poli
tikamızı gütmeyi hedef alacağımızı açıklamak isti
yorum. 

iSaygılar sunarım. (ANAP sıralarından gürültüler) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 
önerge sahibi olarak buyurun Sayın Koricmaz. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Türkiye'nin bugün gündemin
de bulunan en önemli sorun, Ege sorunudur. Bu so
run, öyle görünüyor ki, Yunanistan'ın bağımsızlığı
nı ilan ettiği günden bu yana yaptığı genişleme po
litikası dikkate alınır ve fırsatlardan yararlanarak 
Ege Denizinin hemen hemen yüzde 99'uriu kapattığı 
ve en son halkasını oluşturduğu Limni ve J - 60 ko

ridorundan sonra, Sayın Devlet Bakanının, bu konu
nun bir genel görüşme yapılmamasını talep etmesi, 
arzu etmesi ve hükümetinin olayları ciddiyetle takip 
ettiğini, yerinde kararlar aldığını vurgulaması, ger
çekten böylesine hayatî bir konuda son derece üzün
tü verici bir konudur. 

Burada paket kanunlar çıkarılıyor. Bu paket ka
nunları, gelen bir hükümet, isterse sizin gibi bu Ana
yasayla bir gecede gerisingeriye alabilir. Yalnız, ulu
sal haklarımızın temel dayanağı olan Lozan Antlaş
ması müttefiklerimiz tarafından verilirken, ikili ant
laşmayla dost bildiğimiz hasmane tutum içerisinde 
bulunan Amerika tarafından verilirken, siz hâlâ bun
ları Meclisten kaçırıyorsanız, Meclis tatile girerken 
ve önemli sorun addetmediğiniz bu konuda, «Canım 
Türkiye'nin işi gücü bitti de Ege sorunu mu kaldı» 
diyen Sayın Başbakamn, bugün elindeki kozları za
manında kullanmamanın en son aşamasında Silahlı 
Kuvvetleri teyakkuz durumuna getirecek noktalara 
kadar getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu soruna nereden geldik, 
nasıl oldu da en son J - 60 koridoru ilan ediliyor ve 
Türkiye'nin elindeki 3 millik sahanın karasuları bile 
ihlal edilir hale geliyor ve buradaki askerî eğitim 
uçuşu yapan uçaklarımıza - eğer bu konuları yerin
de ve zamanında takip ediyorsanız - oraya uçuş emri 
vermeyeceksiniz, ICA'nın Paris'ten gelecek toplantı 
sonuçlarını bekleyeceksiniz ve bu arada da «biz ulu
sal haklarımızı koruyoruz» diyeceksiniz. Bunun iki
si arasında büyük çelişkiler bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, nereden geldik konusuna 
dönmek istiyorum. Ulusça elde ettiğimiz ve temel 
baz olarak koyduğumuz misakı millînin tescil edil
diği antlaşmalar Lozan Antlaşmasıdır. Bu antlaşma
dan sonra yapılan Montrö Sözleşmesi de, bunu per
çinleyen bir sözleşmedir. 

Biz, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtından sonra NATO' 
nun askerî kanadından çekilen Yunanistan'ın NATO' 
ya dönüşünü, 150 yıldır ihtilaflı bulunduğumuz, her 
zaman aleyhimize gelişen bir devlete ödün vermek 
gafletinde bulunmak suretiyle buraya geldik. Kıbrıs 
Barış Harekâtı esnasında Ege'nin ortasından geçen 
714 sayılı notam var. Tarihte bir defa ilan edilir. Ne 
zaman ilan edilir? Ancak o şartlar doğarsa ilan edi
lir.. Hiçbir güvence almadan biz bu metni kaldırdık. 
Ne olsun diye kaldırdık? Yunanistan NATO'nun as
kerî kanadına dönsün diye. Bu yetmedi. Hatta hü
kümetleri aşarak burada, Ege'de kurduğumuz Ege 
Ordusunun lağvı konusunda mesajlar götürüldü bu-
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radan. Bunu kim verirse versin, hangi makamda bu
lunursa bulunsun, hiç kimsenin, ulusun dişiyle, tır
nağıyla elde ettiği haklardan gizli pazarlıkla yetki 
vermeye, ödün vermeye hakkı yoktur değerli arka
daşlarım. (SHP sıralarından alkışlar) Arkasından Ege 
sorunu içerisinde birbirini kovalayan yumaklar var. 
Karasuları var, kıtasahanlığı var. Sayın Yılmaz'a so
ruyorum, Sayın Başbakana soruyorum : Ne zaman
dan beri siz,. 1980 yılından beri bu kıtasahanlığı, ka
rasuları konusunda bir görüş belirttiniz; ne zaman 
belirttiniz? En son halkalar oluşuyor dedim. Bunun 
arkasında ne kaldı; hava koridorunu geçirdi; hiçbir 
önleminiz yok, hiçbir ciddî, aktif tedbiriniz yok. Kar
şınızdaki devlet uzlaşmacı bir devlet değildir; ken
dinizi aldatmayın. Kurulduğu günden bu yana, başta 
Ege'nin Batısında bulunan adalar, yani Eğriboz, 
Sklathos ve Sporat adaları bağımsızlığını ilan edi
yor, 2 sene sonra kendisinde... Arkasından Girit Ada
sı; Girit Adası başlangıçta Osmanlılarda, Girit ba
ğımsızlığını ilan ediyor, Girit çıkıyor. O yetmiyor, 
Trablusgarp Savaşında İtalyandan Onikiadaları alı
yor. Balkan Savaşında Doğu Ege adalarını Yunanis
tan alıyor. Bunlar bitmiyor, bakın Kıbrıs Harekâtın
dan sonra askerî kanada dönmek için bile bu kadar 
ezelî bir düşman Türkiye'yi kullanıyor ve bu konuda 
da büyük gafletlere düşülerek bu ödünler veriliyor. 

Değerli milletvekilleri, şimdi Yunanistan'ın bun
dan sonraki adımını da söyleyeyim, önergeyi niye 
getirdiğimizi söyleyeyim; niçin reddediyorsunuz bu
nu. Biz size güç vermek için, ulusun haklarının ulus 
ça savunulmasının dayanak yapılması için getirdik 
bunu, bunu niçin reddediyorsunuz? 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Ne 
bağırıyorsun? 

NURÎ KORKMAZ (Devamla) — Elbette bağı. 
racağım; buna bağırmıyorsunuz, siz başka neye ba
ğıracaksınız? 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — tcabı geldiği za
man yumruğumuzu indiririz. Biz göstermelik bir mil
let değiliz, biz harp yapılacağına karar verilirse, harp 
yaparız. 

Sayın hatip, senin damarındaki kırmızı kan benim 
damarımda da var. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, lütfen müdahale etme
yin efendim. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Hepimizde var. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN(Ordu) — O zaman 
niye taşıyorsun Sayın Yağcı? 
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BAŞKAN — Sayın Sağesen, Sayın Yağcı, lütfen 
karşılıklı konuşmayın efendim. 

Devam edin Sayın Korkmaz. 
NURÎ KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; tabiî, değerli arkadaşlarımızın 
heyecanını anlıyorum da. bu harp konusunu çok kul
lanıyorlar. Elbette uluslar, hakları ve menfaatleri kay
bolduğu zaman harp etmesini bilecek kadar, hele Türk 
Milleti, bunun bilincinde olan bir millettir; siz bu hak
ları da verseniz, yeri geldiği zaman alınması için 
onurlu mücadele de verilir, bunlar ayrı şeylerdir. Yal
nız harp lafını, bu kürsüde hemen ucuzca, sığınacağı
nız bir laf olarak kullanmayın; çünkü harp, bir mem
leketin, milletin hayatında en son kullanılması zaruri 
olan bir olaydır. Ondan evvel yapacağınız önlemler 
vardı; Lozan'ın taraf olduğu ülkeler vardı. Bakın söy
lüyorum; adaların silahlandırılması yapılıyor, Lozan'ın 
taraf olduğu ülkeler uyarıknıyor ve Lozan'ı onlardan 
onbir yıl sonra imzalayan Amerika Birleşik.Devletleri 
bu konunun üzerine geliyor. Taraf bile olmamış buna, 
o gün bizim Lozan Antlaşmamızın tasdik zahmetinde 
bile bulunmamış ve bizim bu ülke ile hayatî noktala
rımızda ikili antlaşmalarımız var. 

Yunanistan bunları geçemeyeceğini bildiği için, 
NATO'da NATO'yu kullanmaya çalışıyor. Biz, NATO 
ile ittifak sistemi içerisindeyiz, ortak bir savunma sis
temi içindeyiz; başındaki general iki şapkalı bir ge
neral, Amerikan menfaatlerini savunuyor ve «Ben as
kerim, bana verilen görevleri yaparım; Türkiye'nin-
miş, Yunanistan'ınmış beni ilgilendirmez» diyor; ama 
biz ciddî bir önlem alıp, sorunu neresinden yakalana
cağını bir türlü kestiremiyoruz ve kestirmek istemiyo
ruz. 

Ben diyorum ki, Meclis tatile giriyor, sizin elinizde 
Meclis gibi bir dayanak var; konuyu getirin, açın, ya
yın, bu size güven sağlar. Ama ona bile katlanmak 
zahmetinde bulunmuyorsunuz. Ben, böylesine önemli 
bir konunun saklanarak, kaçırılarak çözüleceğine inan
mıyorum; çünkü Yunanistan, gerçekten 150 yıldır 
adım adım her fırsattan yararlanmak suretiyle, bu po
litikasını uygulayarak bugün J - 60 koridoruna geldi, 
Limni Adasına geldi. Bunun arkasındaki olay 12 mil 
sorunudur; bir oldu bitti karşısında, bir kriz anında 
Yunanistan bunu yapar. 

Bakın, sizin müttefiklerinizdir, aynı ittifak sistemi 
içinde olduğumuz Yunanistan, bizimle iyi geçinme
yen komşularla ilişki kuruyor. Kiminle bu ilişkiyi ku
ruyor; Bulgaristan'la kuruyor, kiminle kuruyor; Suri
ye ile kuruyor. Dikkatlerinizden kaçmaması için işaret 
etmek istiyorum. 
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İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Hiçbir şey 
dikkatimizden kaçmıyor. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Karşılı
ğında ne yapıyorsunuz? 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, netice olarak şunu söylemek istiyorum; Türki
ye, kapalı kapılar arkasında uyguladığı politikadan vaz
geçmediğini, çok iyi düşüncelerle getirdiğimiz genel 
görüşme' önergesini reddetme eğiliminde olmasıyla, 
bir kere daha ortaya koymuş bulunuyor. Konunun, 
Türk Milletinin ulusal haklarını savunma yeri olan 
Meclisten kaçırılması, gerçekten büyük bir talihsizlik
tir, büyük bir güç eksikliğidir, temel kaynağından ko
parılmadır. 

Bugün müttefik olduğumuz Amerika Birleşik Dev
letleri de olayın içerisine girmiştir ve Yunanistan, Lim-
ni Adasının silah]andırılmasında, yasal bir görüntü al
tında Amerika'yı da kullanmak suretiyle, dolayısıyla 
Lozan Anlaşmasının delinmesine Amerika'nın da yar
dım etmesine imkân tanımıştır. Dolayısıyla, hasım du
ruma geldiğimiz Yunanistan'ın yanı sıra, Amerikada 
hasım duruma gelmiştir. 

> NATO ile ilgili her sorunun çözüm yeri de bura
sıdır. Kimse «NATO'dan çıkalım» filan diye havarilik 
yapmaya niyetli de değildir, akılsız da değildir. 
NATO'nun caydırıcılığını biliyoruz; ama, elinizi vic
danınıza koyun; acaba NATO ülkeleri, NATO'nun en 
kritik kanadı olan Güneydoğu kanadının, görev bilin
cinde olan Türkiye tarafından savunulmasında göste
rilen özeni, Türkiye'nin silahlarının noksanlığının gi
derilmesi yönünde de göstermişler midir? Amerika 
Birleşik Devletleri Ortadoğudaki menfaatleri söz ko
nusu olduğu zaman, Türkiye'nin sahalarını kullanırken, 
hatta uluslararası anlaşmalarla tescil edilmiş olan Lim-
ni Adasında, Yunanistan'a Lozan Anlaşmasını delecek 
bu tür imkânlar tanırken, bu hususları gözetmiş midir? 
Dış politikayla siz ticareti karıştırırsanız, biraz daha 
fazla tekstil ürünü satacağız diye, ulusal haklardan 
böylesine ödün verirseniz, bunun çözümü mümkün 
müdür? 

Sayın arkadaşlarım, olay ciddidir. Bu olayı Meclis
te görüşmekten kaçınmayın, esirgemeyin. - Nasıl olsa 
bu sorunlarla gelecekte er geç karşı karşıya geleceğiz, 
fakat olayı bir yerinden yakalamak lazım. Bakın, ba
şından beri söylüyorum, hiç bir karşılık almaksızın bir
takım ödünler verilmiştir, onları bile tartışma imkânı 

vermiyorsunuz. Nasıl olurda ulusun elde ettiği haklar
dan bir insan kendi kendine ödün verebilir? 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP, HDP ve Ba
ğımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
Sayın Şahin bir önerge gönderdiler; «Şahsım için 

konuyu bilmeyen bir arkadaş tabirini kullanmış Sa
yın Ağagil» diyorlar. Bu bir sataşma. 

Buyurun Sayın Şahin. 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Sayın Ağagil konuyu çok iyi 
bildiği için bizi bilgisizlikle... 

BAŞKAN — Sayın Şahin, bir dakika efendim. Yal
nız sataşılan konu üzerinde lütfen kısa ve öz konuşa
caksınız. 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Sataşma olursa söz 
hakkımız doğar. 

HALİL İBRAHİM KARAL (Ankara) — Ben de 
söz isterim. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Arkadaşımızın 
bir subay olduğunu biliyorum ve konu hakkında da 
bilgisi vardır pek tabiî ki; tebrik eder, Meclisimiz 
içinde böyle arkadaşların olmasını arzu ederim. An
cak, bizler de buraya çıkarken her ne kadar asker kö
kenli değil isek de, konuyu bütün inceliklerine kadar 
hazmetmiş olarak kürsüden sizlere hitap ettim. 

Aynen ifade ediyorum, tutanaklardan da çıkarttır
dım acaba yanlış mı anladım diye. Bakınız, Sayın Ka-
ral, «Bazı yerlerde, gerekli yerlerde marifet sebep ol
maktır, marifet sebep yaratmaktır, ihtilaf yaratmak
tır» diyor. Soruyorum size sayın milletvekilleri, bu 
cümle nedir, ihtilaf yaratmak değil de nedir? Biz an
cak bunu söyledik, fazla laftan kaçınır, ama özü ko
nuşuruz; çok bilen bazen çok yanılabilir. 

Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİL İBRAHİM KARAL (Ankara) — Gerekli 

yerlerde... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Genel gprüşme önergesi üzerindeki öngörüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Genel görüşme açılmasını oylarınıza sunacağım : 

Genel görüşme açılmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Genel görüşme açılması kabul edilmemiş
tir. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

. /. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
nun, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun, 1606 Sa
yılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergiler
den, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına 
Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi İlaçları 
İçin Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı ile 1118 Sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkında Ka
nunun Yürürlükten Kaldırılman Hakkında Kanun 'Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11771) 
(S. Sayısı: 456) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bölümüne 
geçiyoruz: 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 6802 
Sayılı Gider Vergileri Kanununun, 1606 Sayılı Türki
ye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye 
Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün 
Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair Kanu
nun, 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile 1118 
SayıU Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkında Kanunun 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı
nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini almışlardır. 

Bir evvelki birleşimde tasarının 4 üncü maddesi
ne kadar olan kısım kabul edilmiş idi. Şimdi, 4 üncü 
maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 3174 sayılı Kanunla değişik 13 üncü mad
desinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Mükelleflerin işletmelerinde kullanacakları 
deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer 
tesis ve araçların teslimleri ile bunların tadili, ona
rım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmet
ler.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde-söz isteyen?.. 
Yok. 

Mıadde üzerinde verilmiş önerge de bulunmamak
tadır. 

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

(1) 456 s. sayılı Basmayazı 2.6.1986 tarihli 113 
üncü Birle fim Tutanağına eklidir. 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (b) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Gümrük Kanununun 7 nci maddesinin 3, 4, 
5, 6, 7 numaralı bentleri ile 8, 9, 10, 12, 13, 119 ve 
132 nci maddelerinde yazılı olup, Gümrük Vergisin
den muaf ve müstesna olarak ithal edilen eşyanın 
mezkûr maddelerindeki kayıt ve şartlarla ithali, (Bu 
Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen ihracat -is
tisnasından yararlanarak ihraç olunan ancak, Güm
rük Kanununun 132 nci maddesinde belirtildiği şe
kilde geri gelen eşyanın, ithalat istisnasından fayda
lanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat is
tisnasından faydalanılan miktarın gümrük idarelerine 
ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi 
şarttır.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Soru sormak isti

yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başka sorusu olan var mı efendim?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

maddede, «... ithalat istisnasından faydalanabilmesi 
için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından fay
dalanılan miktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya 
bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır» deniyor, 
yani biz ihracatta bulunmayacağız, ama döviz temin 
edip gümrük idarelerine yatırdığımız takdirde ithal im
kânımız doğacak; bunu mu söylemek istiyorlar? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Efendim, geri gelen malların, ödenmesi 
lazım gelen, formalitelerinin tamamlanabilmesi için 
kendilerinden teminat istenmesi icap ediyor. Bu mad
de bu maksatla getirilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) 
bendi, 4 üncü fıkrasının (b) (e) ve (g) bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«b) Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedel- } 
siz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları ile t 
yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz ola
rak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları», 

«b) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf 
y olan küçük çiftçiler ile kazançları götürü gider usu

lüne göre tespit edilen çiftçiler tarafından yapılan 
teslim ve hizmetler», 

«e) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsa
mına giren işlemler ile sigorta acente ve prodüktör
lerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri», 

«g) Külçe altın, döviz, para, damga pulu, harç 
pulu, değerli kâğıtlar, taşıt pulu, hisse senedi ve tah
vil teslimleri.» 

BAŞKAN —. Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? I 

Sayın Türkân Arıkan.. 
Başka?.. Yok. 
Buyurun Sayın Arıkan. I 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde, aslın
da, sosyal ve askerî amaçlı istisnalarla ilgili diğer 
istisnaları belirten bir maddedir ve orijinal madde- I 
mizde kültür ve eğitim amacı taşıyan istisnalar var- I 
di ve bu istisnalar için de kamu kurumu niteliğinde
ki bazı kuruluşların teslimleri, Katma Değer Vergi
sinden muaf tutulmaktadır. 

Beş yıllık planda, kitap basımı, dağıtımı ve tüke
ticilere ucuz şekilde ulaştırılması için birtakım teş
vik tedbirlerinin alınacağı öngörülmüştü. Türk top
lumu artık okuyamaz hale gelmiştir. Kitaplar paha
lıdır, bir de Katma Değer Vergisi üstüne binince biraz 
daha pahalanmaktadır ve sadece gazete kültürüyle 
yetinmek zorunda kalınmaktadır. I 

Onun için, bu maddeyle ilgili olarak istisnaların I 
içine; kitap, dergi ve gazetelerin ilave olarak sokul- I 
masını öneren bir önerge hazırladık. Bunu yüce Mec- I 
lise sunuyoruz. Eğer takdirlerinize mazhar olursa, I 
böylece toplumumuza kültür bakımından küçük de I 
olsa bir hizmet sunmuş olacağız. I 

Yüce Meclise saygılar sunarım. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. I 
Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır, geliş I 

sırasına göre okutuyorum : I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı maddesine aşa- I 

ğıdaki yazılı bendin son bent olarak eklenmesiyle I 
aynı madde başlığında geçen «değiştirilmiştir» iba- I 
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resinin «değiştirilmiş ve fıkraya (j) bendi eklenmiş
tir» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Adnan Tutkun 
Zonguldak Amasya 

tsmaül Üğdül Süleyman Yağcıoğlü 
Edirne Samsun 

Necip Oğuzhan Artukoğlu Mustafa Kemal Toğay 
Burdur İsparta 

j) Boru hattı ile yapılan yabancı hampetrol, gaz 
ve bunların ürünlerinin taşınması hizmetleri» 

Gerekçe : Boru hattı ile yapılan hampetrol, gaz 
ve bunların ürünlerinin taşınması hizmetlerinin kar
şılığını teşkil eden bedelin, ülkeler arasında yapılan 
anlaşma gereği kararnamelerle belirlenmekte olması, 
bu ürünleri boru hattıyla taşıtan yabancı firmalara 
yansıtılmasının mümkün olmaması göz önüne alına
rak, boru hattıyla yapılan yabancı hampetrol, gaz ve 
bunların ürünlerinin taşınması hizmetleri istisna kap
samına alınmıştır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
456 sıra sayılı Kanun Tasarısında 6 ncı madde

nin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini ve aşağıdaki 5 inci fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türkân Turgut Arıkan Nuri Üzel 

Edirne Eskişehir 
S. Hüsamettin Konuksever Hüseyin Aydemir 

Edirne izmir" 
Hayrullah Olca Reşit Ülker 

İzmir İstanbul 
Madde 6. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) 
bendi, 4 üncü fıkrasının (b), (e) ve (g) bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki 5 inci fıkra 
eklenmiştir. 

«5. Yayın istisnaları 
Gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınlarla ilgili 

teslimler» 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutup işleme ko
yacağım. 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka
daşlarının önergesi : 

Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı maddesine 
aşağıdaki yazılı bendin son bent olarak eklenmesiyle 
aynı madde başlığında geçen «Değiştirilmiştir» iba-
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resinin «değiştirilmiş ve fıkraya (j) bendi eklenmiş
tir» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

j) Boru hattı ile yapılan yabancı hampetrol, gaz 
ve bunların ürünlerinin taşınması hizmetleri. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılıyor mu 
efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Edirne Milletvekili Türkân Arıkan ve arkadaşla

rının önergesi » 
456 sıra sayılı Kanun Tasarısında 6 ncı madde

nin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini ve aşağıdaki beşinci fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Madde 6. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendi, döndücü fıkrasının (b), (e) ve (g) bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki beşinci fık
ra eklenmiştir. 

5. Yayın istisnaları : 
Gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınlarla ilgili 

teslimler. 
Gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınlarla ilgili 

teslimler. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi açıklama yapmak is
ter mi efendim? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Açık
ladım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylaıınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

6 ncı maddeyi kabul edilen önerge ile birlikte oy
larınıza... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz sualim var. 

BAŞKAN — önergeden sonra... 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Maddeyi kabul 

ediyorsunuz beyefendi. 
SÜHA TANIK (İzmir) -— önergeden sonra soru 

sorulmaz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Şengün, önergelerden önce 

suallerinizi sorabilirdiniz efendim, önergelere geçtik
ten sonra olmaz. 

Maddeyi kabul edilen önerge ile beraber oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 18 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Vergiden istisna edilen işlemleri yapanlar di
ledikleri takdirde ilgili vergi dairesine yazılı olarak 
müracaatta bulunarak bu işlemleri dolayısıyla vergi
ye tabi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin mü
kellefin istisnaya dahil olan işlemlerinin tamamını 
kapsaması şarttır. Şu kadar ki; mükellefiyetin devam 
edilmekte olan işlemlere şümulü yoktur.» 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sorum var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı? 
Yok. 

Buyurun Sayın öııey. 
. TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, hü

kümetten öğrenmek istediğim şudur : Bu madde pra
tikte nasıl işliyor, bunu merak ediyorum. Vergiden 
istisna olan bir işlemi yapmakta olan bir kişi niçin ve 
hangi şartlar altında vergiye tabi olmak istediğini 
ileri sürebilir, bu hangi hallerde olabiliyor? Yani ver
gisini ödemezken, ben vergi ödeyeyim diye hangi hal
lerde ortaya çıkıyor, bununla ilgili olarak hükümet 
birkaç örnek verebilir mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Burada is
tisnadan istifade eden kimselerin, bu istifade ettiği 
imkânı kullanamama ile karşı karşıya kalmamaları 
yönünden getirilen bir husustur. Bir örnek vermek 
gerekirse, kooperatiflerin yaptıkları inşaatlardan öde
dikleri Katma Değer Vergisini müteahhitlerin bun-
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lardan yararlanmalarını sağlama imkânları bunun 
içerisine giriyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 28. — Katma değer vergisinin nispeti ver
giye tabi her işlem için |% 10'dur. Bakanlar Kurulu bu 
nispeti temel gıda maddeleri ile tarım ürünlerinin her 
biri için -«0» (sıfır)'a kadar indirmeye yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu gazete, dergi, kitap ve benzeri 
yayınların (6.3.1986 tarihli ve 3266 sayılı Kanun hü
kümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilenler hariç) 
her biri için ayrı ayrı veya bir arada olmak üzere ka
nunî vergi nispetini yarısına kadar indirmeye, bu in
dirimin sınırlarını, usul ve esaslarını belirlemeye ve 
indirilen bu oranları kanunî seviyelerine kadar yük
seltmeye yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
FERÎT MELEN (Van) — Sayın Başkan, söz is

tiyorum efendim. 

'BAŞKAN — Sorusu olan var mı?.. Yok. 
Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlariım; Katma Değer VergıLsinin müzakere
si sırasında da 'arz etmiştim, dünkü birleşimde gru
bumuz adına konuşan sayın sözcü arkadaşımız da 
arz etmişti; Katma Değer Vergisinin birkaç zaafı var
dır. Bunlar, umumiyetle tek nispetli bir vergi oluşu, 
ihtiyaç maddelerinin vergiye tabi tutulması, bilhassa 
eğitim ve kültür hizmetleri ile sağlık hizmetlerinin 
vergiye tabi tutulmasıdır. Bunlardan bir tanesi için 
hükümet, biraz hasis bir şekilde muafiyet getirmiiş-
ıtir. Yani hükümet, tou madde life -yetki alarak; kitap, 
gazete, dergi vesaire üzerinden Katma Değer Vergi
sini yüzde 50'ye kadar indirebilme yetkisini almıştır. 
Evvela bunun için teşekkür etmek lazım, çünkü bu 
bir adımdır, ama niye tamıaımen değildir? Türkiye'de 
devletin kültür hizmetlerini geliştirmek için 'büyük 
fedakârlıklar yaptığı bilinmektedir. Bu konuda neden 
'bu kadar hasis davranıldığını cidden 'anlayamıyorum. 
Bunlar, her memlekette birçok vergiden muaf mad
delerdir. Kaldı ki, hükümet yüzde 50'ye kadar in
direbilme yetkisi alıyor; fakat objektif değildir. Ya
ni, bir kısım gazeteler için ibu yetkiyi kullanabilecek, 
faraza mizah gazetesi için kullanmıyorum diyeİMİe-
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çektir veyahut şiddetli muhalefet yapan gazeteler için, 
kullanmıyorum diyebilecektir. Mademki böyle bir 
yaklaşımda bulunuyoruz, hepsimin vergiye tabi tutul
maması yoluna gidilmesi daha doğru olurdu. Basın 
da galiba bu maddenin pek farkında değildir; ama 
tatbikatta anlayacaktır; çünikü çeşidi şekilde tatbik 
edilecektir; bir kısmına tatbik edilecek, bir kısmına 
edilmeyecektir, 

Kaldıkıi, bu madde fazla 'bir şey de getirmiyor; 
çünkü Katma Değer Vergisi, tüketim vergisidir ve 
kaldirı'lan vergi tüketiciden kaldırıknaktadır. Yanıi, 
gazete ve kitap satın alan, Katma Değer Vergisi öde
meyecektir. Kimin sırtında kalacaktır? Gazeteyi ya
yanların sırtında kalacaktır; yani gazetenin surunda 
kalacaktır. Eğer tümüyle muafiyet getıkımek istiyor
sak, istisna değil, muafiyet getirmek lazımdır; çünkü 
kitap ve gazete yayınlayanlar, esasen kâğıt, mürekkep 
ve başka malzemeler için Katma Değer Vergisi ödü
yorlar; bunun 'tüketiciye intikalle mani olursanız, 
yani öyle bir istisna getirirseniz, bu takdirde, bu-ver
gi, gazete ve kitap yayınlayanın sırtında kalacaktır. 
Bu taliyle, 'buna muafiyet de denmez, bilakis, yayın
ları müşküMeştirmekten ibaşku işe yaramaz. Hükümet 
eğer, hakikaten memleket kültürüne hizmet etmek 
istiyorsa, bunu istisna sekilinde değil, muafiyet sek
ilinde getirmesi gerekir. Yani, gazeteci muaftır. Ne
den? Hem satışından, hem aldığı malzemıeden dola
yı. Kitap yayımlayan muaftır; neden muaftır? Hem 
satışından, hem kâğıt, mürekkep, matbaa giderleri gi-
hi yaptığı masraflardan muaftır. O vakit bir işe ya
rayabilir; bu haliyle 'hiçbir işe yaramaz. Dediğim gi
bi, sadece gazetecinin, kitap yayınlayanın sırtında 
kalan bir tatbikat halini alır. Bunun da bir yararı 
yoktur. 'Madem hükümet bu işe yaklaşıyor; 'bari 'ibu 
kadar hasis davranmasın, tümüyle muaf tutsun. 

Bunun yanında diğer kültür hizmetleri var. Mua
fiyeti koyduktan sonra bunlardan vergi alınması, 
'çin sebep kalmaz. 

Değerli 'arkadaşlarım, 'bu yapılırken, sağlık hiz
metlerinden vergi alınmasına devam edilmesi, haki
katen fak zulüm ıtesiri yaprnıakıtadır. Hastaneye giden 
fukara vatandaş vergi vermektedir; doktor muayene
sine giden vatandaş doktor ücreti arasında vergi ver
mektedir, ilaç için de vergi vermektedir. Bir sosyal 
devlette (Anayasamız devletimize sosyal devlet di
yor) böyle bir tatbikat ^olamaz; böyle bir tatbikat zu
lüm tesiri yapar. Başından beri söylemiştik; bu vesi
leyle buna yanaşılmamış olmasını, böyle bir muafi
yet getirilmemiş olmasını da yadırgıyorum. 

Teşekkür ediyorum'. (jHD'P sıralarından alkışlar) 
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BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; geliş 

sırasına göre okutuyorum : 

Sayın (Başkanlığa 
Tasarının 8 inci maddesi, son paragrafına; kanu

nî vergi nispeti indirilebilecek teslim veya hizmetler 
arasına, sağlılk personelinin; insan ve hayvan sağlığıy
la ilgili serbest meslek faaliyetleri; 

İnsan ve hayvan sağlığıyla ilgili olarak işletilen sağ
lık Ikurumlarnnın hizmet ve teslimleri, 

Hasta ve malullere ait suni organlar ve cihazların 
teslimi, 

Sağlıkla ilgili ilaçların teslimi hususlarının eklen
mesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 

İsmail Şengün 
Denizli 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Kadri Alay 
Antalya 

' Tevf ik Güneş 
Kırşehir 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Brituğrul Gökgün 
Aydın 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın (Başkanlığa 

Tasarının 8 inci maddesi son paragrafına kanunî 
vergi nispeti indirilebilecek konular arasına, 

Devletçe açılmasına izin verilen okulların öğretim 
ve eğitim hizmetleri, 

Devlet ve mahallî İdarelerce yürütülen sanat, (kül
tür, eğitim ve sporla ilgili faaliyetlerin eklenmesini 
saygıyla arz ve teklif ederiz. 

ismail Şengün 
Denizli 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Kadri Altay 
Antalya 

Faik Tarımcıoğlu 
BMis 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya -

Osman Bahadır 
Trabzon 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 8 inci maddesi son paragrafına, kanunî 

vergi nispeti indirebileoek konular arasına, 
Devlet, mahallî idareler, demek ve vakıflarca iş

letilen yurt, bakımevi, huzurevi, aşevi ve yetimhane
lerin hizmet ve yardımlar, 

Devlet, ve mahallî idareler, kamuya yararlı der
nekler ve vakıflarca yapılan bağış ve yardımlar, 

Tüzel kişiliği bulunan emekli ve yardım sandıkla
rıyla Sosyal Sigorta Kurumlarının hizmetlerinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

ismail Şengün 
Denizli 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Faik Tarımcıoğlu 
E'Mis 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Kadri Alay 
Antalya 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 8 inci maddesine aşa

ğıdaki fıkranın son fıkra olarak eklenmesini arz ve tek
lif ederiz; 

«(Bakanlar Kurulu 10.6.1985 tarihli ve 3226 sayılı 
Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kirala
maya konu olan malların ithali ile, bu malların yurt 
dışından kiralanması işlemleriinde kanunî vergi nispe
tini ayrı ayrı «0» ı(sıfıra) kadar indirmeye, indirilen 
nispetleri kanunî seviyesine kadar yükseltmeye yet
kilidir.» 

Süha Tan ilk 
izmir 

İsmail ıSaruhan 
Ankara 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Lezgin Önal 
Hakkari 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Gerekçe : Bilindiği gibi, 3226 Sayılı Finansal Ki
ralama Kanununun amacı, ülkemizde sanayi malları
nın modern teknolojinin ucuz ve kolay yoldan giri
şinin sağlanması ve bu yolla sanayileşme hamlemizin 
hızlandırılmasıdır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununda yapılan bu değişiklik ile Finansal Kirala
ma Kanunu kapsamında yapılan ithal ve kiralama iş
lemlerinde vergi nispetinin düşürülebilmesi konusunda 
(Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Böylece sa
yılan amaçlarla ilgili olarak, 3226 sayılı Kanundaki 
düzenlemeler ile vergi politikaları anasında uyum sağr 
lanmaya çalışılmıştır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük iMiilet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 456 sıra sayılı Kanun tasarı

sının 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Arıkan Nuri Üzel 
Edirne Mişetıir 

Hüsamettin Konuksever Hüseyin Aydemir 
Edime • İzmir 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Reşit Ülker 
İstanbul 

(BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 456 sayılı Kanun tasarısının 8 

inci maddesiyle değiştirilen 3065 sayılı Kanunun 28 
inci maddesinin 2 nci fıkrasının "aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Gazete, dergi, kitap ve 'benzeri yayınların Katma 
Değer Vergisi nispeti (0) sıfırdır,» 

Cafer Tayyar Sadıklar Memduh Yaşa 
Çanakkale İstanbul 

Ahmet Sarp Doğan Kasaroğlu 
Diyarbakır İstanbul 

Namık Kemal Şeratürk Süleyman Çelebi 
İstanbul Mardin 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, önergem 6 nci madde ile paraleldir; 6 nci. 
madde kabul edildiği için, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 
Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına 'göre tekrar oku

tup işleme koyacağım : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 8 inci maddesi son paragrafına «Kanunî 

vergi nispeti ündürilebilecek teslim veya hizmetler ara
sına, sağlık personelinin insan ve hayvan sağlığıyla 
ilgili serbest meslek faaliyetleri, insan ve hayvan sağ
lığıyla ilgili olarak işletilen sağlık kuramlarının hiz
met ve teslimleri, hasta ve malullere ait sunî organlar 
ve cihazların teslimi, sağlıkla ilgili ilaçların teslimi hu
suslarının eklenmesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 

Denizli Milletvekili 
İsmail Şengün "ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye komisyon (katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALA ATTIN .FIRAT iflNfuş) - - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI -İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyorlar. 

Sayın Şengün buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN ı(Denizli) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekillerii; Türk Katma Değer Vergisinin 
zaaflarından İbiri olarak dünkü konuşmamda, bizdeki 
Katma Değer Vergisi sisteminin, özelikle, sağlık ko
nularında diğer ülkelerde uygulanmakta olan sistem
lerden farklı hareket ettiğini belirtmiştim. Hemen he
men bütün dünya ülkelerimde sağlık hizmetleri ve sağ
lıkla ilgili teslim ve hizmet ifalarında katma değer 
vergisi istisnası vardır. Aslında bu sosyal devlet anla
yışının da bir gereğidir; çünkü, hiç kimse hasta olmak 
istemez. Hasta olan inşan da herhangi bir harcamada 
'bulununken, devletin bunun üzerinlden vergi alması 
düşünülemez. 

Hükümet tarafından şu İddia edilebilir : «Doktor
larımız reçete yazıyorlar; ama kendilerinden yeteri 
kadar vergi alamıyoruz» Bunun hal yolu doktor hiz
metini Katma Değer Vergisi içine katmak değildir. 
Bunun hal yolu başkadır; vardır, bulunabilir; düşü
nülürse biz de (bu konuda hükümete yardımcı oluruz. 

Biz burada, sağlık hizmetleri konusunda, sağlık 
personelinin insan ve hayvan sağlığıyla ilgili serbest 
meslek faaliyetlerinin Katma Değer Vengisi dışına alın
masını; insan ve hayvan sağlığıyla ilgili olarak işletilen 
sağlık kurumlarının hizmet ve teslimlerinin Katma 
Değer Vergisi içinde hükümete verilen yetkiyle, zaman 
zaman yüzde 50'ye kadar Katma Değer Vergisi oran
larının indirilmesini, hasta ve malullere ait sunî or
ganlar ve cihazların tesliminde de hükümete verilecek 
aynı yetkinin hükümet tarafından kullanılabilmesini 
ve en önemlii'&i, sağlığı için ilaç satın alan kişinin ilaç 
dolayısıyla ödediği Katma Değer Vergisinin yüzde 50' 
ye kadar indirilebilmesi hususundaki hükümet yetkisi 
içine, ilaç satışlarının da konmasını arzu.ettik. Sanı
yorum hareket noktamız gayet yerindedir. Modern 
katma değer vergisi sistemleriyle hemahenk bir deği
şikliği getirmek istiyoruz burada. 

Müsaadenizle birkaç günden beri kamuoyunu meş
gul eden bir konuya da kısaca değineyim : Hastane 
ücretlerine yüzde 50 ilâ yüzde 100 arasında zam ya-
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pılmıştır ve hastanelerimiz, çok sayın bir hükümet yet
kilisinin ifadesine göre, bundan böyle otel gibi işleti
lecektir. Bunun ianlamı; hastanelerimiz bundan böyle 
bir ticarethane havası içinde olacaktır. Bu itibarla, 
önermek istediğiniz serbest rekabet sistemi içinde va
tandaş hasta olduğu takdirde yandı demektir. Vatan
daşın yangınını biraz söndürmenin çârelerinden birisi, 
vatandaşın hastanede yattığı sürece'kendisine yapılan 
hizmetler veya teslimlerle ilgili olarak ödemesi gere
ken Katma Değer Vergisi oranının, gene hükümet yet
kisinde olmak üzere hiç olmazsa yüzde 50'ye kadar in
dirilmesidir. 

Görüyorum ki, önergemiz hükümet tarafından da 
sayın komisyon tarafından da takdir bulmuyor; an
cak biliyorum ki, muhalefet tarafından kalkacak par
maklar, bu önergenin haklılığının çok bariz işareti ola
rak bugünden yarına Türk toplumuna intikal edecek
tir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Önergeye komisyon ve hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

(Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Denizli Milletvekili ismail Şengün ve arkadaşları-

tıın önergesi : 
Tasarının, 8 inci maddesinin son paragrafına, ka

nunî vergi nispeti indirilebilecek konular arasına, 
«Devletçe açılmasına izin verilen okulların öğretim ve 
eğitim hizmetleri, devlet ve mahallî İdarelerce yürütü
len sanat, kültür, eğitim ve sporla ilgili faaliyetler»in 
eklenmesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTiN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak, konuşmak isti
yor musunuz Sayın Şengün? 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Evet Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — iBuyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN ı(Denizli) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; bıkmadan söyleyeceğiz, biz, sağ
lık konusunda, eğitim konusunda, kültür konusunda 
(küMr'ün içine, eğitimin içine spor vesaire de giriyor) 
bu ülkede, mutlak surette vergi yönünden bir ayrı

calık yapılması gerektiğine inanıyoruz, bu kanıdayız; 
bu kanımızı size defaatle de olsa ifade etmekten çe
kinmeyeceğiz. 

önergemizde ne diyoruz? önergemizle, devletçe 
açılmasına izin verilen okulların, öğretim ve eğitim 
hizmetlerinin de vergi nispeti indirilebilecek konular 
arasında sayılmasını istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Ankara'da Eğitim Kolejinin. 
bir valiye bir öğrenci için yıllık masrafı nedir biliyor 
musunuz? Eğitim Kolejinden her öğrenci için tahsil 
edilen, talep edilen miktar nedir? Zannediyorum, bu 
miktar 400 bin lira civarında, belki de daha fazla. 

Değerli arkadaşlarım, Yendiğimiz önerge, bu 400 
bin lira için devlete ayrıca ödenecek 40 bin liranın, 
hiç olmazsa 20 bin liraya indirilmesini amaçlamakta
dır. Pek çok şehrimizde olduğu gibi, Ankara'da da 
eğitim kolejine giden öğrencilerin çoğu, zaten devlet 
memurlarının çocuklarıdır, bürokratların çocukları
dır; biraz merhem olalım istiyorum. 

Önergemizle, belediye ve mahallî idarelerce yürü
tülen, sanat, kültür, eğitim ve sporla ilgili faaliyetlerin 
de, bu yüzde 50'lik yetki içine alınmasını arzu ettik. 
Sebep gayet basit : Mahallî idareler, belediyeler, za
man zaman kendi imkânları içinde sanat faaliyetleri 
yürütmektedirler; niçin Katma Değer Vergisi bunlara 
tümüyle uygulansın? Bunlar, amatör sporları geliştir
mek için birtakım faaliyetlerde bulunmaktadırlar; ni
çin bu faaliyetler üzerinden Katma Değer Vergisi tü
müyle alınmaktadır? Yine bunların, birtakım kültür 
ve eğitim faaliyetleri bulunmaktadır. Türk toplumu
nun en büyük sorunu, en büyük hadisesi eğitimdir; 

. fakat biz, bu en büyük sorun üzerine, yüzde 10 ora
nında Katma Değer Vergisini yüklemekten çekinmi
yoruz ve bunu yüzde 5'e indirmek istediğimiz zaman 
da, ne hükümet, ne de komisyon katılmak istiyor. 

Her birinize sevgi ve saygılarımı sunarım. 

"BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Önergeye komisyon ve hükümet katılmamakta

dır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Denizli Milletvekili İsmail Şengün ve arkadaşları

nın önergesi: 
Tasarının 8 inci maddesinin son paragrafına ka

nunî vergi nispeti indirilebilecek konular arasına dev
let, mahallî idareler, dernek ve vakıflarca işletilen yurt, 
bakımevi, huzurevi, aşevi ve yetimhanelerin hizmet ve 
yatırımları, devlet, mahallî idareler, kamuya yararlı 
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dernekler ve valkıflarca yapılan ibağış ve yardımlar tü- j 
zelkişiliği bulunan emekli ve yandım sandıklarıyla, sos
yal sigorta kurumlarının hizmetlerinin eklenmesini arz 
ye teklif ©deriz. 

©AŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİfN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

IBAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET 'BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI tSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılmıyo
ruz. 

Önerge sahibi konuşmak istiyor mu? 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Evet efendim. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; tou önergeler vesilesiyle 
üçüncü kez huzurunuzu işgal ediyorum, inanın ben I 
çokça huzurunuza çıkmak istemiyorum; ama bu ka
nun tasarısına biraz katkıda 'bulunmak için, meübu-
rum. Bu kanun tasarısının sosyal içerik taşımasını te- I 
imin etmek için önünüze (gerekirse üç değil, otuz kere 
de gelmekten çekinmeyeceğim. 

Ne ifade ettik değerli arkadaşlarım? Dedik ki, dev
letin, mahallî idarelerin, dernek ve vakıfların; eğer, 
yurt, bakımevi, huzurevi, aşevi işletmeleri söz konu
su ise, bunlarla ilgili hizmet ve yardımlar Katma De
ğer Vergisi oranının yarısına kadar bir muameleye, I 
orana taibi tutulsun. Biliyorsunuz, Türkiye'de özellik
le son birkaç yıldan Iberi devam ettirilen bir kampan
ya var; huzurevleri kampanyası, çocuk bakımevleri 
kampanyası ve fakirlere aşevi kampanyası. İşte biz, ge- I 
tirdiğimiz önergeyle ibu kampanya konusunda hükü
metin hakikaten samimî olduğunun bir işaretini bura
da .göstermesini İstiyoruz ve onun için de, İbu konular
da yüzde 10 olan Katma Değer Vergisinin, yüzde 5'e 
kadar indirilmesine ilmlkâın verilmesini istiyoruz. I 

Devlet, mahallî idareler, kamuya yararlı dernekler 
ite vakıflara yapılan bağış ve yardımlar konusunda I 
da, aynı sistemin işlemesinin teminini burada görmek 
istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz bu ülkede ar- I 
tık Katma Değer Vergisi, tecniz ve tekfin işlemleri 
için dahi yürürlüktedir. 

Şu anda çok fazla hayret etmiyorum. İktidar ka- I 
nadının tecniz ve tekfin işlemlerine dahi, Katma De- J 
ğer Vergisini reva gören üyelerinin, yurtlara, bakım-
evlerine, huzurevlerine, aşevlerine, yetimhanelere ve | 
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onların teslim ve hizmet ifalanyla ilgili Katma De
ğer Vergisini indirmemelerine de hiç hayret etmiyo
rum. 

Derin saygılar sunarım. ıflHDP sıralarından alkış
lar) 

önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 

Etmeyenler... önerge kaibul edilmemiştir. ' 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın 'Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 456 S sayılı Kanun Tasarısı

nın 8 inci maddesiyle değiştirilen 3065 $ayılı Kanunun 
28 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınların, Kat
ma Değer Vergi nispeti «0» (sıfır) dır» 

Çanakkale Milletvekilli 
Cafer Tayyar Sadıklar ve arkadaşları • 

Önergeye komisyon ve hükümet katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılmıyo
ruz. 

'Önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor. 

Sayın Sadıklar, buyurun efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın ©aşkan, çok değerli arkadaşlariım; bu madde 
ile ilgili (görüşlerimizi dün akşam huzurlarınızda arz 
etmiştik. 

Şayet hükümet, basına, dergilere, kitaplara Kat
ma Değer Vergisi konusunda bir avantaj sağlaya
caksa ve bu konuda gerçekten samimî ise -ki, sami
mî olduklarına inanıyoruz- gelin bunun net mikta
rını tespit edelim ve kanunun maddesine koyalım; 
sübjektif kriterleri, şüpheleri ortadan kaldıralım. Hü
kümet, kimden, neden, ne zaman, hangi şartlarla bu 
vergiyi 'indirecek? Bu konuda hiçbir hilgi yok. Bu 
nedenle birtakım tereddütler ortaya çıkabilir. «De-
mdklesin Kılıcı gibi 'basınımızın üzerinde kalacaktır» 
gibi endişeler dile getirildi. Bunları bertaraf etmek 
maksadıyla bu teklifi hazırladık ve sıfıra indiriyo
ruz; diyoruz ki, «Gazete, dergi, kitap ve 'benzeri ya
yınlarda Katma Değer Vergisi sıfırdır.» Bu kadar 
net. 

Bu önergeyi verişimizin diğer bir nedeni de şu
dur : Hepinizin malumları olduğu ıgibi, bu hafta Ja-
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pon Haftası olarak ilan edldi Türkiye'de ve Japonla
rın nasıl kalkındığı konusunda birçok seminerler ya
pıldı. Bu seminerlerde varılan müşterek ;bir nokta var : 
Japon toplumu okuyan bir toplumdur, gazete ger
meyen bir (tek Japon evi yoktur ve okuma yazma 
oram yüzde 99,9'dur. Bunu sağlayan da, basın (dergi, 
kitap) konusunda ıbanınan kolaylıklardır. 

Bunları ucuza temin etmediğimiz takdirde, 'bizim 
eğitim konusunda yapacağımız seferberliğimiz yarım 
kalacaktır. Bunu sağlamak maksadıyla, gelin bu ko
nuda Katma Değer Vergisini sıfıra indirdim; buniları 
tüketiciye daha ucuza temin edelim ve eğitim 'konu
sunda kalkınmamıza destek sağlayalım diyoruz. 

'Saygılar arz ederim öf endim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar, 
Önergeye komisyon ve hükümet 'katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mıilllet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan tasarının 8 inci maddesine 

aşağıdaki fıkranın, son fıikra olarak eklenmesini arz 
ve 'teklif ederiz. 

Bakanlar Kurulu, 10.6.1985 tarihli ve 3226 sayılı 
Finansal Kiralama Kanununa göre, finansal kıira'la-
m'aya konu ortan malların ithali ile, bu ımaillaırın yurt 
dışından kiralanması işlemlerinde kanunî vergi nis
petini ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, İndirilen nis
petleri kanunî seviyesine ıkadar yükseltmeye yetkili
dir. 

İzmir Milletvekilli Süha Tanık ve arkadaşları. 

BAŞKAN — .Önergeye 'komisyon katılıyor ımu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılımıyoruz efen
dim. 

'BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (tzmir) — Kanlıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor.' 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabuil edilmiştir. 

8 inci maddeyi, önerge isıtikaımeüinde'ki değişik 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et-
tneyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun- 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına aşa
ğıdaki (c) bendi eklenmiş, 3 üncü fıkrası 4 üncü fık
ra olarak değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki 3 üncü 
fıkra eJclenmiştir, 

«c) Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi 
mükdteflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçen
lerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başın
daki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda göste
rilen katma değer vergisi», 

«3. indirim Ihakkı vergiyi doğuran olayın vuku 
bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesika-
ların kanunî defterlere kaydedildiği vergilendirme 
döneminde kullanılabilir.» 

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

ituyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesinin 
başlığının, «3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanu
nunun 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına aşağıdaki 
(c) bendi ile maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklen
miş, aynı maddenin 3099 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin 
3 üncü fıkrası 4 üncü fıkra olarak değiştirilmiştir.» 
şeklinde değiştirilmesini ve aynı Kanunun 3099 sayılı 
Kanunla değişik 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Süleyman Yağcıoğlu 
Zonguldak Samsun 

Adnan Tutkun İsmail Üğdül 
Amasya Edirne 

M. Kemal Toğay Necip Oğuzhan Artukoğlu 
İsparta Burdur •• 

«2. Bir vergilendirme döneminde indirilecek kat
ma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi 
işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer ver
gisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark 
sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. 

Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar 
Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen sadece te
mel gıda maddeleri ile ilgili olup indirilemeyen vergi 
iade olunur.» 

Gerekçe : 
Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu mad

desinde öngörülen iade bugüne kadar sadece temel 
gıda maddeleri için uygulanmaktadır. 
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Ancak, 28 inci maddede yapılan yeni düzenleme 
ile, Bakanlar Kurulunun vergi nispetini indirme ko
nusundaki yetkisi genişletilmiştir. 

Eskiden olduğu gibi, iadenin 28 inci madde kap
samına giren işlemlerden sadece temel gıda madde
leri ile ilgili sınırlı tutulması yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkanım, Ana
yasaya göre 101 kabul oyu verilmesi gerekir, oysa 
önerge 15 oyla kabul edilmektedir. Zapta geçsin di
ye söylüyorum; Anayasaya riayet etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önergedeki değişiklikle bir

likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek 
otomobillerinin kiralanmas' veya çeşitli şekillerde iş
letilmesi olanların' bu amaçla kullandıkları hariç ol
mak üzere işetmelere ait binek otomobillerinin alış 
vesikalarında gösterilen katma değer vergisi.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 
AYHAN SAKALLIOĞLU <Sakarya) — Sayın 

Başkan, hiç saymıyor musunuz? 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

lütfen... 
BAŞKAN — Anlayamadım Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

yapılan oylamalarda, Anayasamızın öngördüğü 101 
oyun bulunması gerekir. Zatıâliniz yaptığınız oyla

malarda başınızı dahi kaldırmadan «Kabul edilmiş
tir» diyorsunuz. Belki görüyorsunuz; ama 101 oyun 
bulunmadığını iddia ediyoruz, söylüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, milletvekilleri her za
man sayım isteyebilirler, yoklama isteyebilirler. Bu 
sizin elinizde efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
ben sizin vicdanınıza hitap ediyorum. Ben sayım is
temeden, siz gerekeni yapmak zorundasınız efen
dim. 

BAŞKAN — Yoklama isteyebilirsiniz efendim; 
Tüzük size o hakkı veriyor. 

FERİT MELEN (Van) — Anayasayı resen dik
kate almaya mecbursunuz. 

BAŞKAN — 11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 3065 sayılı Katma Değer Ver

gisi Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«1. Amortismana tabi iktisadî kıymetlerin kat
ma değer vergisi, bunların aktife girdiği veya kulla
nılmaya başlandığı vergilendirme döneminden itiba
ren 3 yıl içinde ve üç eşit miktarda bu bölümdeki 
esaslar dairesinde indirim konusu yapılır. 

2. Yatırımların teşviki amacıyla rektör veya 
mal grupları itibariyle Bakanlar Kurulu, bu sürele
ri azaltmaya yetkilidir. Ancak, bu iktisadî kıymetle
rin en az üç yıl işletmede kullanılması şarttır. Bu 
iktisadî kıymetlerin üç yıldan daha kısa bir süre için
de satılması, işletmeden çekilmesi, işletme dışı amaç
larla kullanılmaya başlanılması halinde indirim ko
nusu yapılan vergi düzeltilir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Bakın, 

kaç kişi var? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Yal

nız 70 kişi var. 
FERİT MELEN (Van) — Kaç kişi var? 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«1. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları gö
türü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek er
babı götürü usulde vergilendirilirler. 
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2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları gö
türü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek 
erbabının Katma Değer Vergisi; bu mükelleflerin her 
türlü mal ve hizmet alışları ile giderleri toplamına, 
kanunî vergi nispetinin j % 20 fazla uygulanması ile 
bulunacak miktardan, alış ve giderlerine ait belge
lerde gösterilen Katma Değer Vergisinin indirilmesi 
suretiyle hesaplanır. 

3. Mükelleflerin yıllık Katma Değer Vergisi, Ge
lir Vergisi Kanununa göre götürü olarak belirlenen 
safî kazançlarının ı% 10'undan az olamaz. Ancak, 
safî kazançları vergiye tabi olmayan, vergiden istis
na edilmiş bulunan veya özel matrah şekli uygulan
mak suretiyle vergilendirilen işlemlerin payı düşülür. 
İndirimli nispete tabi işlemlerin payına ait vergi ise 
indirimli nispet üzerinden hesaplanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

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

FERİT MELEN (Van) — 15 oyla kabul edilmiş
tir; zapta geçsin. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Buyu
run; Var mı 101? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, işaretle yapı
lan oylamada, karar yetersayjsında doğacak tereddüt
lerde sayın milletvekillerinin... 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Karar 
sayısı başka şeydir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Açık oylama isteyebilirsiniz efen
dim, sizin hakkınızdır. Ben saymaya mecbur değilim 
efendim. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Karar 
sayısı başka şeydir; resen sayacaksınız. 

BAŞKAN — Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 41 inci maddesine aşağıdaki 4 üncü fıkra 
eklenmiştir. 

«4. tşi bırakan mükelleflerin katma değer ver
gisi beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın 
25 inci günü akşamına kadar verilir.» 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste 
yen?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 48 inci maddesine aşağıdaki paragraf 
eklenmiştir. 

«İthal edilen eşya ile ilgili olarak; katma değer 
vergisinden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan 
veya fazla alındığı anlaşılan katma değer vergisi, in
dirim hakkına sahip olmayan mükelleflere, Gümrük 
Kanununa göre iade olunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, 14 ün
cü maddedeki; «3065 sayılı Kanunun 48 inci madde
sine aşağıdaki paragraf eklenmiştir» ibaresinde «pa
ragraf» kelimesinin «fıkra» olarak değiştirilmesini 
arz ederim. Çünkü orada bir maddî hata vardır. 

BAŞKAN — «Paragraf» kelimesini kaldırıyor 
muyuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Evet efendim; «parag
raf» kelimesini kaldırıyor, yerine «fıkra» kelimesini 
koyuyoruz. Çünkü maddî bir hata vardır. 

BAŞKAN — «3065 sayılı Kanunun 48 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.» 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Tamam, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Düzeltilmiştir efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 3065 sayılı Katma Değer Ver

gisi Kanununun 60 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 
(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşa
ğıdaki (e), (f) ve (g) bentleri İle maddeye aşağıdaki 
8 inci fıkra eklenmiştir. 

d) Her türlü alkolsüz (içkiler (sade gazoz, mey-
valı gazoz ve ımeyva sulan hariç) % 15 

e) Her türlü 'ispirtolar ve füzel yağı '% 50 
!f) Oyun kâğıtları (çocuklara mahsus oyuncak 

kâğıtlar hariç) % 60 
g) Röntgen fiiilmteri % 60 
8. Bu maddenin 1 numaralı fıkrasının (f) ve (g) 

bentleri gereğince bir ay içerisinde tahsil edilen ek 
verginin !% 75'i ertesi ayın sonuna kadar Türkiye 
Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne aktarılır. Tür-

, biye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü vergi hâsıla -
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tını 'kayıtlarında ve netice hesaplarında göstermek zo
rundadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde DYP Grubu adı
na Sayın Haznedar, buyurun. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA ALİ MAZHAR HAZNE
DAR (Ordu) — Sayın Başkam, değerli ımıilletvekil-
leri; çolk iyi bilindiği gibi, Türkiye Kızılay Derneği 
urk, din, dil, mezhep,' siyasî kanaat, felsefî inanç ve 
milliyet farikı gözetmeksizin, yurt İçlimde ve yurt dı
şında tamamen insanî gayelerle faaliyet gösteren, 
harpte ve sulhte uluslararası' antlaşmalara uygun ola
rak gerekli yardımları yapan, yürüten ve organize 
eden; Maket anlarında felaketzedelere ve genel ola
rak düşkünlere ve muhtaçlara daima şefkat ve sev
giyle yardım elini uzatan, en karanlık günlerinde on
ların yanında bulunan 'bir kuruluştur. 

Ulusılararası Kızılhaç ve Kızılay dernekleri, ülke
mizdeki faaliyetleri bakımından sadece Türk Kızıla
yım muhatap allırlar, omun aracılığıyla dış yardımla
rım yurdumuzdaki 'ilgililerine ulaşmasını temin ve or
ganize ederler. Hükümetin dahi resmen yürüıtemeye-
ceği, yabancı ülkelerdeki muhtaçlara yardım prog
ramlarımı ancak Türk Kızılayı organize edebilir. 
Nitekim son defa Afirika'daki ülkelere hükümetçe 
yapılan yardımlar, Türkiye Kızılay Derneği eliyle 
muhtaçlara ulaştırılabilmiştir. 

Türk Kızılıayının faaliyetlerini, hu dermeğin ya-
trariarını ve gerekliliğimi uzum uzadıya anlatmaya ge
rek görmüyorum; çünkü hepinizce hu hususlar çok 
iyi bilinmektedir. Derneğin bu faaliyetlerini yiirüte-
hilmesini teminen yardımsever halkımızın yapacağı 
foa'ğışılar dışında maddî hiçbir imkânı olmadığını gö
ren cumhuriyet hükümetleri, aslında çok yetersiz ol
makla birlikte, dermeğe 'bazı maddî gelirler ve ko
laylıklar sağlamışlardır. Bunların en önemlilerini, 
oyun kâğıtları ve (röntgen filmleri tekeli ile her türlü 
faaliyetlerinde vergi, resim ve harç muafiyetleri ola
rak sayabiliniz. 

Gümrüklerde akman vergi, resim ve harç muafi
yeti, geçen gün yüce Meclisten geçen bir kanunla 
kaldırılmıştır. Fitre, zekat ve kurban derilerinden 
temim olunan gelirler de, daha dün çıkarılan bir ka
munla Fakir Fukara Fonuna aktarılmıştır. Şimdi, gö
rüşülmekte olan tasarıyla, oyun kâğıtları ve röntgen 
fıilmileri ithal ve satışından elde ettiği gelir de kaldı
rılmaktadır. 

Bu sonuçları görünce, insanın hatırına gayriihti-
yarî, acaba hükümetin Kızılay hakkında özel hir 
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ımaksadı mı var sorusu takılmaktadır. Şüphesiz höy-
le bir kuşkunun söz konusu olamayacağı, herkesin 
kabul etmesi gereken bir husustur. Ancak ne var ki, 
son günlerde hükümetin tanınmış bazı kurumlara 
karşı takındığı tavır, getirdiği düzenlemeler, böyle 
•olmayacak düşüncelleri dahıi akla getirebilecek nite
liktedir. 

Geçenlerde çıkarılan ve kamu kurum ve kuruluş
larına tanınmış gümrük vergisi muafiyetini kaldıran 
ve bunu Balkanlar Kurulu kararına bağlayan kanun
la, Kızılay Derneğine dış ülkelerden gönderilecek 
yardım malzemesi için bahis konusu olan gümrük 
muafiyeti de kaldırılmıştır. 

Düşününüz, ülkede -Allah göstermesin- hir tabiî 
afet vaki olacak; afetzedelere yahancı ülkelerden ve 
uluslararası Kızılay ve Kızılhaç derneklerinden yar
dım malzemesi gönderilecek, siz hundan vergi, re
sim, harç alacaksınız ya da her defasında Bakanlar 
Kurulumdan karar çıkaracaksınız... Birniyorum 'bu
na ne gerek vardı. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Ka
nunu ile de, hatırlanacağı üzere, fitre, zekat ve kur
ban derileri bağışı gelirlerine büyük ölçüde mahallî 
vakıflar ortak edilmiştir. Bu kaynaklardan, Kızılay 
Derneğinin 1986 yıllında beklediği gelir 1 milyar lira 
dolaylarında idi. Böylece, bu kaynak da hemen he
men ̂ kurutulmuş oldu. 

Simidi de oyun kâğıdı ve röntgen filmi konusun
daki tekel, görüşülmekte olan tasarı ile kaldırılmakta, 
bunların ithal ve yurt içinde imalinde ek vergi uy
gulaması öngörülmektedir. 15 inci madde bunu ge
tiriyor. 

Kızılay Derneğinin yıllık gayri safi gelirinim or
talama yüzde 53'ünü, oyun kâğıdı ve röntgen film
leri satışından elde edilen gelirler teşkil etmektedir. 
Bütün geliri de aşağı yukarı bu. Yine, yapılan ista
tistiklere göre, gayri safi yıllık giderlerinin son üç 
yıl ortalaması alarak yüzde 79,20'si, bunlardan elde 
edilen safi gelirlerle karşılanmaktadır. Aşağı yukarı 
bütün masrafı da, röntgen filmleri ve oyun kâğıtla
rından elde edilen gelirlerle karşılanıyor. 

Getirilen sisteme göre, oyun kâğıdı vs röntgen 
filmlerine KDV statüsü içinde yüzde 60 ele vergi uy
gulanmakta ve hu suretle toplanan verginin yüzde 
751i Türkiye Kızılay Derneğine bırakılmaktadır. Bu . 
yeni uygulama sonucu, 'Kızılay Derneğinin yıllık ge
lirlerinde yaklaşık yüzde 50 azalma olmaktadır. Bu 
durum Kızılayım faaliyetlerinin önemli ölçüde kısıl
ması sonucumu doğuracaktır. 
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'Şimdi sanmak Hazımdır; acaba tekeleri (kaldırmak 
prensibi ve görüntüsü uğruna, böyle bir neticeyi gö
ze 'almak ve buna rıza göstermek doğru mudur? Bu
güne kadar gelmiş geçmiş bütün hükümetler ve mec
lislerce, yeterince olmasa da daima desüekJlenmiş olan 
Kızılay Derneğinin, mallı yönden sıkıntılı duruma dü
şürülmesine rıza gösterecek miyiz? Böyle bir duru
ma, değerli milletvekillerinin hiçbirinin müsaade ede
ceğini sanmıyorum. Bu nedenle alınacak tedbirler 
üzerinde mutabakat teslisinde ve gözetilen amaca ula--
şıtoasını temin edecek yeni bir düzenlemeye gidil-
mesiinde zorunluluk vardır, diyorum. Bu anlayışta bir-
leşilirse, sanırım sorunu çözmek zor olmayacaktır. 

O «halde sorun nasıl çözülebilir? Hükümet, eko
nomik politikasının bir gereği olarak tekelleri kaldır -
mak istemektedir. Her ne kadar tekellerden yapılan 
genel şikâyetler (mesela, fiyatların aşın ölçüde yük
selmesi, arandığı zaman bulunmaması, kalitenin düş
mesi! gibi durumlar) bugüne kadar hükümetlerin dö
viz tahsis işlemlerini yeterince ve zamanında yapma
ları halinde, !bu maddeler için, yani oyun kâğıtları 
ve röntgen filmleri için, ülkemizde hiçbir zaman gö
rülmemiştir. 

Ancak, buna rağmen bir prensip kararı olarak, 
tekelilerin kaldırılması düşünülebilir. Aslında sorun, 
tekelilerin kaldırılması değil, kaldırıldığı takdirde or
taya çıkan olumsuz sonuçların önlenmesidir. Oyun 
kâğıtları ve röntgen filmleri üzerinden tekelin kaıldı-
rıllmasında da ortaya çıkan olumsuz sonuç, Kızılay 
Derneğimin gelirlerinin önemli ölçüde azalmasıdır. 
Tasarıda getirilen ek vergi sistemi ve bundan ayrı
lacak yüzde 75 öranınd'alki payla, Kızılay in zararının 
telafi edilmesi çok zordur. Bu sistemde makul bir 
sonuca ulaşılabilmesi için yüzde 60 nispetindeki ver
gimin önemli ölçüde artırılması gerekir. Bu artırma, 
yüzde 60'ın yüzde 100'e çıkarılmasının da ötesinde 
bir artırıma olmalıdır. Bunun da iki mahzuru var
dır : 

1. Kaçakçılık cazip hale gelir : Siz oyun kâğıdı 
ve röntgen filmi üzerinde eğer vergi nispetini artı
rırsanız, o takdirde bunların kaçak olarak yurt için
de kullanılmasına manii olamazsınız. 

2. özellikle röntgen fâlmlerinden alınacak ek ver
gi, vatandaş için ağır yük teşkil ©der. 

Bu mahzurları şu şekilde önlemek düşünülebi
lir : 

Oyun kâğıtlarının ithal ve imalinde (CİF) ve fab
rika çıkış fiyatları üzerinden alınması öngörülen yüz

de 60 vergi, aynen tasarıdaki gibi. kalabilir, hatta 
bu oran yüzde 100'e dahi çıkarılabilir. 

Buna mukabil, röntgen filmlerinden alınması bahis 
konusu yüzde 60 ek vergiden vazgeçilir. Böylece sağ
lık konusunda önemli ve vazgeçilmez bir malzeme 
olan röntgen filmleri vatandaşa bugünkü fiyatlara 
nazaran dahi daha ucuza intikali etmiş olur. 

'Sağlıkla ilgili yatırımların genel bütçe içindeki 
payının yetersizliği göz önüne alınırsa, böyle bir uy
gulamanın genel politika olarak benimsenmesinin ye
rinde olacağı; esasen sağlık konusundaki giderlerin 
büyük bir bölümünün Hazine ve kamu kuruluşları 
tarafından karşılanması nedeniyle, bütçeyi olumsuz 
yönde etkilemesi de çok düşük düzeyde kalacaktır. 

Kızılay Derneğinin gelirlerindeki azalmanın tela
fisinin kanımızca en kalay ve doğru yolu da, kanun
larla ihdas edilmiş olan fon gelirlerinden ayrılacak 
çok cüzi (mesela, yüzde 1 oranındaki) bir payın bu 
derneğe verilmesi olabilir. Bu uygulamanın fon ge
lirlerine etkisi fevkalade az olacağı gibi, Kızılay Der
neğimin sosyal faaliyetleri de bu suretle önemli öl
çüde hız kazanacaktır. 

Bu hususu temin etmek üzere önergelerimiz mev
cuttur. Sayın komisyonun, sayım hükümet ve yüce 
Meclisin bu görüşümüzü paylaşacağı inancı içinde, 
hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Madde üzerinde verilmiş önergeleri sırasıyla oku

tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 15 İnci maddesinde röntgen filmleriyle 

ilgili (g) bendinin maddeden çıkarılmasını ve aynı mad
denin 8. fıkrasındaki «ve (g) bentleri» ibaresinin «ben
di» şekline dönüştürülmesini saygıyla arz ve teklif ede
riz. 

İsmail Şengün 
Denizli 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Kadri Al tay 
Antalya 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

M. Arif Atalay 
Adıyaman 

BAŞKAN -••- Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 15 inci maddesinin bi

rinci fıkrasının (d) bendinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Timur Çınar 
Manisa 

Nihat Akpak 
Sakarya 

Süha Tanık 
tzmir 

B. Cahit Gündüz 
tzmir 

Aydın Arvasi 
Van 

d) Her türlü alkolsüz içkiler (sade gazoz, meyvalı 
gazoz ve meyva suları hariç) % 10.» 

Gerekçe : 
Lüks tüketim maddesi olmayan ve içinde alkol bu

lunmayan söz konusu içeceklerin ek vergisinin 5 puan 
düşürülmesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 456 sıra sayılı Tasarının 15 inci 

maddesiyle eklenen (f) bendindeki oranın % 100 ola
rak değiştirilmesi ve (g) bendinin tasarıdan çıkarılma
sını; 

8 nci fıkrasının ilk satırındaki «ve (g)» ibaresinin 
iptaliyle, ikinci satırdaki «bentleri» sözcüğünün «ben
di» olarak değiştirilmesini; 

Ek vergi miktarının artırılması ve röntgen filmi sa
tış bedellerinin düşürülmesi amacıyla. 

Arz ve teklif ederiz. 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık durumlarına gö
re tekrar okutup işleme koyacağım : 

Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve arka
daşlarının önergesi: 

Görüşülmekte olan 456 sıra sayılı tasarının 15 inci 
maddesiyle eklenen (f) bendindeki oranın % 100 ola
rak değiştirilmesini ve (g) bendinin tasandan çıkarıl
masını : 

8. fıkrasının ilk satırındaki «ve g» ibaresinin iptaliy
le ikinci satırdaki «bentleri» sözcüğünün «bendi» ola
rak değiştirilmesini, 

Ek vergi miktarlarının artırılması ve röntgen filmi 
satış bedellerinin düşürülmesi amacıyla arz ve teklif 
ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmamaktadır. 

önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı 
efendim? 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) —. Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; önergenin mahiyetini 
izah etmek istiyorum. Gerçi biraz evvel ifade ettim. 

Tasan ile getirilen husus şu: Bugün Kızılay'ın en 
büyük gelirleri biraz evvel arz ettiğim gibi, oyun kâ
ğıtları ve röntgen filmi üzerindeki tekelden kaynaklan
maktadır. Nereden biliyorsunuz diyebilirsiniz; çünkü, 
Kızılay Genel Merkez Kurulunda aşağı yukarı altı 
yıl görev yaptım, gelirlerinin ne olduğunu biliyorum. 
Bu gelirleri size sayayım : 

1. Afyonkarahisar Maden Suyundan elde edilen 
gelir; fevkalade düşüktür, 

2. Kan Bankası faaliyetleri vardır; fevkalade dü
şük, bir gelir düzeyi vardır; çünkü, sırf hizmet gaye
siyle yapılmaktadır. 

3. Kurban derileri, fitre ve zekat gelirleriydi ki, 
bu da kaldırıldı. 1986 yılında bu kaynaktan gelecek 
gelirin 1 milyar lira olacağı tahmin edilmekteydi; ge
çen sene 755 milyon lira olmuştu; bu da gitti, 

4. Oyun kâğıtlan tekeli ile röntgen filmlerinden 
elde edilen gelirleri vardı. Buradan elde edilecek net 
gelirinin 1986 yılında 2,5 milyar lira olacağı tahmin 
edilmekteydi. 

Nasıl oluyor o? Oyun kâğıdı 350 liraya dışarıdan 
satın alınıyor. Maliye Bakanlığının tespitiyle ve mü
saadesiyle bunun tekel fiyatı 900 lira olarak tespit 
ediliyor. Sonuçta 1 milyar 650 milyon lira gelir teşek
kül ediyor. 

Arkasından, röntgen filmlerindeki gelir çok daha 
az; çünkü, o bir hizmettir ve sağlık konusudur. Bu 
nedenle, bundan elde edilen net gelir az oluyor ve iki-
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sinin toplamı 2,5 milyar seviyesine ancak çıkıypr. Bir 
milyar lira da öbür taraftan vardı ikisi birlikte 3,5 mil
yar ediyor. 

Şimdi, getirilmekte olan sistemle «Biz tekelleri kal
dırıyoruz» diyorlar; tamam, güzel, tekel kalkaibilir,' 
birtakım mahzurları da vardır, onu ben biraz evvel 
de saydım, hükümetin politikasıdır, üzerinde münaka
şa edilse bile hakikaten kabul edilebilir bir husustur. 

Peki, ne yapıyorsunuz? Onu kaldırıyoruz. Sonra? 
Kızılayın gelirlerinin azalmaması için de bu iki mad
de, yani oyun kâğıdı ve röntgen filmleri üzerine, tıpkı 
KDV gibi ek bir vergi İhdas ediliyor. KDV'de nasıl 
yüzde 10 alınıyorsa, ilaveten yüzde 60 alınacak. «Bu 
yüzde 60 suretiyle teşekkül edecek olan vergi toplamı
nın yüzde 75'ini biz Kızılaya veriyoruz, binaenaleyh 
gelirini karşılıyoruz» diyorlar. Hesap yanlış. Ben he
sabını - ezbere değil - bütün detaylarıyla yaptım. Bu 
şekilde temin edilecek olan şu gelirle, Kızılayın, de
min arz etmiş olduğum, bu iki maddeden elde edece
ği 2,5 milyar lira civarındaki net gelirinin yüzde 50 
azalması balhis konusu, yani geliri yarıya iniyor. Yüz
de 75'i yüzde 100'e çıkarsanız da, yüzde 60'ı çok yük-
seltseniz de bu böyle, bunu karşılamak kabil değil. Öte 
yandan, oranları fazla yükseltirseniz, o takdirde de 
kaçakçılık hadisesi ortaya çıkıyor; hele röntgen film
leri üzerindeki yükseltme, sağlık giderlerini fevkalade 
artırıyor; bu da halka zulüm manasına gelir. O ne
denle bunlardan vazgeçin diyoruz. 

Demin arz ettim, dışarıdan ithal edilecek oyun kâ
ğıdı 350 liraya mal oluyor ve bunu Kızılay 900 lira
dan satıyor. Şimdi yüzde 60 koyuyorsunuz, bu yüzde 
60 da cif bedeli üzerinden olacaktır. Yani 350 liranın 
yüzde 60'ı olan 210 liralık bir ilave yapacaksınız ve 
560 liraya çıkacak. Yüzde 100 yapın, 700 lira olsun di
yoruz; çünkü bugünkü seviyenin dahi altında olacak
tır, binaenaleyh kaçakçılık meselesi de bahis konusu 
olmayacaktır; ama buna mukabil, gelin şu röntgen 
filmleri üzerindeki yüzde 60 vergiyi kaldırın; çünkü bu, 
halkın sağlığıyla ilgili fevkalade önemli bir sağlık mal
zemesidir. Bu, hükümet bakımından da fevkalade iyi 
olacaktır. Bunu kaldırın diyoruz; çünkü siz zaten bu
nunla Kızılayın gelirlerini telafi edemezsiniz. 

Onun yerine başka bir önergemiz var - konuşmam
da ifade ettim - Kızılaya bu gelirlerini temin etmek, 
hatta ve hatta faaliyetlerini artırmasına imkân hazır
lamak üzere ufacık bir teklif var: Kanunlarla ihdas 
edilmiş fonlar var ya, onların yüzde 1 'ini Kızılaya ve
rin, yetsin diyorum. Bütün mesele bundan ibaret. 
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Buna sayın hükümet ve sayın komisyon niçin «ha
yır» dediler, iyi bilmiyorum; ama sayın Meclisin aynı 
kanaatte olmayacağı ümidiyle hepinize saygılar sunu
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, bir açıklık getirebilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Tüzüğümüze göre mümkün değil Sa
yın Bakan; başta olsaydı mümkündü. Efendim, ka
tılma durumu da olmamış, malum. 

önergeye hükümet ve komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Denizli Milletvekili İsmail Şengün ve arkadaşları

nın önergesi: 
Tasarının 15 inci maddesinde röntgen filmleriyle 

ilgili (g) bendinin maddeden çıkarılmasını ve aynı mad
de sekizinci fıkrasındaki «ve (g) bentleri» ibaresinin 
«bendi» şekline dönüştürülmesini saygıyla arz ve tek
lif ederiz, 

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

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

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, bir açıklamayla görüşümüzü arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
kanunumuzda bu madde ile ilgili olarak, «Vergi nis
petlerinin her birini ayrı ayrı üç katına kadar artır
maya veya sıfıra kadar indirmeye ve tekrar kanunî 
seviyelere getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir» ifa
desi yer almaktadır. Bu bakımdan, sayın önerge sa
hiplerinin ifade ettikleri endişeler, bu yetki Bakanlar 
Kurulu tarafından kullanıldığında tamamen ortadan 
kalkacaktır. Bu vesileyle önergeye katılmadığımızı da 
ifade etmek istiyorum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Önerge sahibi olarak buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; röntgen filmleriyle ilgili olarak 
yüzde 60 oranında bir ek Katma Değer Vergisini sos-
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yal devlet anlayışına tamamen ters buluyoruz. Röntgen 
filmleri dışında, oyun kâğıtlarına yüzde 60'tan daha da 
fazla konabilir; ama röntgen filmleri bir zarurî ihti
yaç maddesidir. Röntgen filmleri yüzde 99, hatta da
ha yüksek oranda hastalıkların teşhisi için kullanıl
maktadır. 

Röntgen filmlerinin fonksiyonunun bu olduğu bi
linmesine rağmen, «Kızılay Derneği bir tekel vaziye
tinde; bu röntgen filmlerine yüzde 60 ek vergiyi ko
yalım, daha sonra oyun kâğıtlarından ve röntgen film
lerinden elde edilecek hâsılatın yüzde 75'ini Kızılaya 
geri verelim» şeklinde bir düşünce, kesinlikle kabul 
edilmemek lazım gelir. 

Değerli arkadaşlarım, burada söz konusu olan, hal
kın sağlığıdır; bize göre, Kızılayın gelir elde etmesi 
ikinci planda 'kalır. Siz, büyük tüketici kütlesine, rönt
gen filmleri için, zarurî ihtiyaç maddeleri için normal 
Katma Değer Vergisi oranı olan yüzde 10 değil de, ek 
olarak yüzde 60 Katma Değer Vergisi uygularsanız, 
hiçbir zaman kamuoyunda, büyük halk kitleleri önün
de «Sosyal adaletçiyiz» diye bir iddiada bulunamazsı
nız. 

Saygılar sunarım efendim. (HDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Manisa Milletvekili Timur Çınar ve arkadaşlarının 

önergesi: 
Görüşülmekte olan tasarının 15 inci maddesinin 1 

inci fıkrasının (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

d) Her türlü alkolsüz içkiler, sade gazoz, mey vah 
gazoz ve meyva sulan hariç, yüzde 10. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet katı
lıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılmıyor, hükü
met katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

15 inci maddeyi, kabul edilen önerge ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 15 inci madde kabul edilmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Maddeyi kabul için 
yeterli nisabımız var mı Sayın Başkan? 

Sayın Başkan, duymamaya çalışmakla meseleleri 
geçiştirmek mümkün değildir. (ANAP sıralarından 
«Otur yerine» sesleri ve gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, biraz evvel de 
ifade ettim, zatıaliniz yoktu herhalde, eğer bir tereddü
dünüz varsa, yoklama veya açık oylama isteme hakkı 
milletvekillerinindir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Baş
kanlık Divanını tereddüde davet ediyorum; yani ya
pacak bir şey yok mu burada? 

BAŞKAN — Devamlı çıkıp giriyorlar, ben takip 
edemem efendim, benim vazifem o değil. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yani, bu kadar taraflı 
olmaz ki Sayın Başkan; açık, meydanda. 

BAŞKAN — Eğer bir tereddüdünüz varsa yokla
ma, açık oylama isteyebilme hakkınız bakidir efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, resen 
müdahale hakkınız yar; sizi göreve davet ediyorum, 
resen müdahale edin lütfen. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Ne bağırıyorsun? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Senden talimat alacak 

değilim, otur oturduğun yerde. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Sen de milletvekili
sin biz de, sen bağırınca oluyor da, biz bağırınca ol
muyor mu? Sağır mı var, niçin bağırıyorsun? (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim, 
müsaade buyurun. Devam ediyoruz efendim, lütfen 
efendim... (Gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sen konuşma. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kuşhan, Sayın Ekici... 
(Gürültüler) 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Nerede olduğunu 
hatırlatın. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sizler ya dayak yeme-
diniz ya sayı saymasını bilmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ekici, Sayın Kuşhan lütfen 
efendim... 

Şimdi, 16 ncı maddeyi okutmadan evvel, tasarıya 
bir madde eklenmesine dair önerge vardır, okutuyo
rum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki maddenin 

15 inci maddeden sonra 2. bölüme 16 ncı madde olarak 
eklenmesini ve takip eden madde numaralarının buna 
göre eğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Ayçan Çakıroğuliarı 
Zonguldak Denizli 

M. Kemal Toğay Mustafa Taşar 
İsparta Gaziantep 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

«Madde 16. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
nun 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Banka ve sigorta şirketlerinin 10.6.1985 tarihli ve 
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptık
ları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa 
olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla 
kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun, nakden 
veya hesa'ben aldıkları paralar, banka ve sigorta 
muameleleri vergisine tabidir.» 

Gerekçe: 
Finansal Kiralama Kanununa göre makine ve teç

hizatları kiraya veren şirketlerden bir kısmının Katma 
Değer Vergisi mükellefi, diğer kısmının ise banka ve 
sigorta muameleleri vergisi mükellefi olması halinde, 
bu iki mükellef grubu arasında önemli ölçüde vergi 
farklılıkları ortaya çıkacaktır. 

Diğer taraftan bu farklılık bu şirketlerden mal ki
ralayanlara da yansıyacak, dolayısıyla adaletsizlik da
ha da büyüyecektir. 

Bu işlemleri yapan mükelleflerin tamamının taraf
sız bir vergi olan Katma Değer Vergisi mükellefi ol
maları daha uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Okunan önerge ile değiştirilmek is
tenen madde, Başkanlıkça komisyona havale edilen 
ve komisyonda görüşülen tasarıda bulunmamaktadır 
ve yeni bir teklif mahiyetindedir. Komisyon, bu öner
geye yeter sayıdaki üyesi ile katılırsa, üzerinde yeni 
bir madde gibi görüşme açacağım. Ancak, komisyon, 
bu önergenin komisyona geri verilmesini isteyebilir ve 
komisyonda görüşülerek bir raporla Genel Kurula ge
tirebilir. Şayet komisyon önergeye katılmazsa veya 
önergenin komisyona verilmesini istemezse, o zaman 
önergeyi işleme koymayacağım. 

Okunan önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yeter sayınız var mı? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Var efendim. 
BAŞKAN — Komisyonun çoğunluğu vardır, öner

geyi yeni bir madde gibi işleme koyuyorum ve üzerin
de müzakere açıyorum. 

Madde üzerinde ve önerge üzerinde söz isteyen var 
mı? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet olarak buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

önerge yeni bir görüş getirmektedir, lütfedin de önerge 
sahipleri çıkıp da izah etsinler efendim. 

BAŞKAN — İyi ya efendim, biz de Tüzüğümüze 
göre muamele yapıyoruz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Anlıyorum efen
dim, önerge sahipleri izah etsinler, biz de anlayalım. 

BAŞKAN — Sayın hükümet şimdi izah edecekler. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Tabiî tabiî 
efendim, şimdi izah edeceğim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Önerge sahibi hü
kümet mi, yoksa başkaları mı? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Hayır efen
dim; ben önerge üzerinde açıklama yapmak istiyorum. 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde yeni bir madde 
gibi görüşme açtık efendim, zatıaliniz üzerinde konuş
mak istiyorlarsa, buyurun. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Hayır efendim, 
önce aydınlanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde hükümetin de ko
nuşma hakkı var efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkanım, 
anlamak için, aydınlanmak için, önerge sahiplerinden 
birisinin, lütfedip önergelerini izah etmelerini bekli
yorum; en tabiî hakkım bu benim. 

BAŞKAN — Böyle bir usul yok efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Usulü geliştirin Sa

yın Başkan, bugüne kadar çok usuller geliştirdiniz. 
BAŞKAN — Sayın bakan, buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim çok 
kısa arz edeceğim; çünkü gördüğümüz kadarıyla öner
ge gayet açık, gerekçesi de gayet iyi hazırlanmış; öner-
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ge sahiplerinin takdim ettikleri önergeye neden katıl-
.dığımı, müsaade ederseniz arz edeyim efendim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliyorsunuz 
geçen sene memleketimizde «Finansal Kiralama Ka
nunu» denilen bir kanunun uygulamasına - yüce par
lamentonun tasviplerine mazhar olarak - geçildi; an
cak bu Finansal Kiralama Kanununun işleyebilmesi 
için, finansal kiralama yapacak şirketlerle bankaların 
verecekleri kredilerin aynı kategori içinde olmaları 
- uygulamada ufak bir farklılık var - ve aynı şekilde 
vergilendirilmeleri, aynı şekilde değerlendirilmeleri ge
rekmektedir. 

Bu önergede, «Banka ve sigorta şirketlerinin Finan
sal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç 
olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun, yapmış ol
dukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine, 
her ne nam ile olursa olsun, nakten veya hesaben al
dıkları paralar. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi
sine tabidir» denilmek suretiyle, bir uygulama farklı
lığını, yanlış bir algılamayı önlemek için getirilmiştir. 
Yani önerge, finansal kiralama meselesinin de bir fi
nansman hadisesi olduğunu ifade etmektedir. Benim 
anladıklarım bunlar; bunları anladığım için de, öner
geye katılıyor olduğumu ifade etmek üzere söz aldım, 
teşekkür ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Söz istiyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, grup adına mı efen

dim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Lütfen yetki belgesini gönderin. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yetki belgesi geliyor 

efendim. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri... (ANAP 

sıralarından «Yetki belgesi gelsin» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen devam edin Sayın Kuşhan, 
yetki belgesi gelir efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, tali
mat geliyor. 

BAŞKAN — Estağfurullah, rica ederim; buyurun 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen devam edin Sayın Kuşhan. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Gelmeden ko

nuşamazsın. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ikti

dar mensupları tatmin olsunlar da, ondan sonra baş
layayım efendim, müsaade ederseniz. 
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BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 
SHP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 

— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; her zaman 
söyledik, her zaman da söyleyeceğiz, ta ki, bu kötü 
alışkanlığınızdan vazgeçinceye kadar. Kanun yapma
nın bir tekniği vardır. Elbette ki kanun yapılırken mil
letvekilinin müdahalesi sözkonusudur; milletin irade* 
sine kimsenin ambargo koyması mümkün değildir. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Mülî irade bu
rada; ne olmuş yani? 

ÖMER KUŞHAN ^Devamla) — Sonunu dinle
yin, sonunu dinleyin lütfen sayın milletvekili; so
nunu dinledikten sonra konuşun. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibe müda
hale etmeyin efendim. !(ANAP sıralarından gürül
tüler) 
ÖMER (KUŞHAN {Devamla) — Dolayısıyla, bir 

yasa teklifi 'hazırlanır ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına verilir; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığından komisyonlara gidip, komisyon
larda görüşüldükten sonra genel 'kurula gelişinin bir 
esprisi vardır. 'Bundaki maksat lüzumsuz bir güzer
gâhı takip etmek veya formaliteyi ikmal etmek de
ğildir. Komisyonda, müdahale edilmesi (gereken, ila
ve edilmesi gereken hususlar varsa bunlar ilave edil
sin; gerek teknik bakımdan, 'gerek mevcut diğer yü
rürlükteki yasalar bakımından, gerekse Anayasa ba
kımından yasayı hazırlamış olan kimsenin gözünden 
'kaçan herhangi bir şey varsa, bunlar düzeltilsin diye 
komisyona gider. Bu komisyonda ekseriyet iktidar 
partisinde de olsa, muhalefet partilerinde de olsa, 
alkil için yol (birdir; yasanın oradan en güzel şek
liyle gtçirlmesi gerekir. 

iŞİmdi, Ibiraz önce tekrar Örneğini gördüğümüz; 
bundan sonra bin defa da getirseniz, yüz bin defa 
da (biz yine aynı sekide haksız olduğunuzu, yaptı
ğınız uygulamanın yanlış olduğunu ve dolayısıyla 
özel maksatlara yönelik olduğunu defalarca vurgu
layacağız. İSiz bugün dinlemiyorsunuz; ama tarih din
leyecek, tutanaklara tespit edilmesini istediğtaiz için 
bunları söyleyeceğiz. 

Yasanın verildiği esnada herhangi bir şekilde mü
dahale etmeyeceksiniz, komiısyonlaırda çalışacaksınız, 
komisyonlarda da müdahale etmeyeceksiniz ve bu
raya geldiğinizde de «Nasıl olsa benim parmak sa
yım yetiyor» diye önerge verip dilediğimiz şekilde 
yasayı çıkaracaksınız... Değerli arkadaşlarım, olmaz 
böyle şey. Yani, iktidar olmanın Size vermiş olduğu 
avantajı böylesine fisebüllâh suiistimal etmeye hak
kınız yoktur. 
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'İSMAİL SARUHAN (Ankara) — O avantajı bi
ze millet verdi, istediğimiz gi'bi kullanırız. 

ÖMER KUŞHAN ('Devamla) — Millet, sizin 
'bu işli böyle yapacağınızı 'bilseydi, size ne yapardı 
onu ıben biliyorum; ama.,, 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı olarak konuşma
yalım efendim. 

ÖMER KUŞHAN ((Devamla) — Siz, 1988 seçim
lerimde milletten cevabınızı alacaksınız. (ANAP sı
ralar ından 'gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeydim efen
dim. 

Sayın Kuşjhan, devam edin efendim. 
İSMAİL SARUHAN ı(Ankara) — özel mesele

leriniz olımuyor diye söylüyorsunuz. 
ÖMER KUŞHAN ı(Devımla) — Sayın milletve

kili, ıben, milletvekili olarak görev yapıyorum, öbür 
taraftaki Ibenim özel meselemdir; bunları mahalle de
dikodusuna çevirmeye gerek yok. Herkes her şeyi 
yapar; ama herkes her şeyi niçin yaptığını da bilir. 
Ben 'burada milletvekili olarak konuşuyorum, bir 
başkasından ilham alarak veyahut da bir başkası
nın muvafakatini alarak değil. Tabiî buna siz de 
dahilsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşjhan, devam edin efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN ((Devamla) — Sayın millet
vekilleri, bu sistemi değiştiriniz. Bu sistemi değiştir
mezseniz, çığ haline igelen bozuk düzen, bir gün sizi 
de altına alacaktır. Aslında bunları, sizleri sevdiğim 
dçin, o düzenin altında ezilimeyesiniz diye söylüyo-
ırum ve bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşjhan. 
Başka söz isteyen var mı efendim?... 
Sayın Bayezit, buyurunuz efendim. (SHP sırala-

ırrndan alkışlar) 
M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Plan ve Bütçe 
Komisyonunun üzerine ıdüşürülen bir gölge nede
niyle söz aldım. 

Bayın Başbakan, kendi deyimleri ve bundan da
ha önemlisi, kendi yorumlarıyla «Göl atma» tutku
suna tutuldu. O, istediği kadar bir mahalle takımın
da tek kale oynasın ve ofsayttan istediği kadar gol 
atsın ve mahalle takımını yöneten hakem bunu ni
zamî gol saysın, hiç önemli değil; yarın millî ha

kemin idaresinde yapılacak bir millî maçta, bu of
sayttan gollerin hesabı sorulacaktır. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Bu konu bir açıdan önemli değil arkadaşlar; ama 
Plan ve Bütçe Komisyonunun üzerine düşürülen göl
ge önemli. İçtüzüğün bir maddesini, «sadece şekli 
şartları yerine getirildi diye uyguladık» diyemezsi
niz; maddenin amacını düşünerek uygulayıp uygula
madığınızı değerlendirmeniz gerekir. 

Ne diyor madde? Tabiî, komisyon sözcüsü ve 
komisyon başjkanı komisyon raporu ile bağlı; ko
misyon üyelerinin de, hükümetin de İçtüzüğe göre 
değişiklik önergesi ve yeni bir madde ilavesine iliş
kin önerge verebiılme hakları var. Eğer, komisyon 
buna katılmak temayülünde ise ve ekseriyeti orada 
mevcutsa, hiç değilse bunu orada aralarında müza
kere eder ve «katılıyorum» der. Komisyon sıraların
da oturan iktidar partisi milletvekili arkadaşlarım 
beni bağışlasınlar, orada Plan ve Bütçe Komisyonu
nun üyesi olan, Ibu üyeler değil; İktidar partisinin 
bu üyeleri değil, sanki Londra'daki mumyalar mü-
zelesindeki mumyalar oturuyor arkadaşlar. (SHP sı
ralarından alkışlar) Onun için, Başkanlık Divanın
dan rica ediyorum; iktidar partisinin... 

YAŞAR ALBAYRAK (İstanbul) — Sayın Baş
kan, hakaret ediyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Hakaret 
etmiyorum, açıklayacağıım; hakaret etmem, onlar 
benim arkadaşlarım. 

(İktidar partisinin bütün komisyonlardaki üyeleri
nin birer mumyası yaptırılsın, Meclise getirilsin ve 
böyle hallerde kullanılmak için el altında bulunsun.. 
Neyi müzakere ettiler arkadaşlar? Bu nedenle dedim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ÖZDÖMİİR PEHLİVANÜÖLU (llzmir) — Sizler 
de dahi! mi? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bir da
kika... Bu nedenle dedim; neyi müzakere ettiler, bu 
maddenin hangi kelimesini, hangi cümlesini müza
kere ettiler? İstirham ediyorum, hiç değilse zevahiri 
kurtarmak bakımından, şeklen bir müzakere yapı
lır. Ben, bunu, Plan ve Bütçe Komisyonunun bir 
üyesi olduğum için söylüyorum ve bütün komisyon
ların üzerine düşürülen bir ıgöllge olarak telakki edi
yorum. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
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Sayın İsümyeli, sorunuzu sorabilirsiniz. 
Efendim, 'başka sorusu olan var mı?.. Yok. 
Buyurun efendim. 
FENNİ 'İSLÜMMEL'I (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, elimizde metin olmadığı için maddeyi tam, sa
rih olarak anlamak mümkün olmadı. 

BAŞKAN — Efendim, arzu ediyorsanız madde
yi tekrar okutabilirim. 

FENNİ ISLfiMYELt (İBalıkesir) — Lütfen efen
dim. 

BAŞKAN — 16 ncı maddeyi yeniden okutuyo
rum : 

MADDE 16. — 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nununun 28 'inci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Banka ve sigorta şirketlerinin 10.6.1985 tarihli 
ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre 
yaptıkları işlemler hariç olmak üzere her ne şekil
de olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler 
dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa 
olsun nakten veya hesalben aldıkları paralar banka 
ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabidir.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın îslimyeli. 
FENNİ ÎSUMYEIJİ (Balıkesir) — Efendim şim

di, maddeden anlaşıldığına göre, «Banka ve sigorta 
şirketleri finansal kiralama mevzuu ile alakalı mua
melen hariç, her ne nam ile yaptıkları bütün mua
meleler Banka ve Sigorta Vergisine tabidirler.» den
mektedir. Sormak istediğim şey şudur : Faysal Fi-
nasman i!e özel 'finansman şirketleri bu maddenin 
kapsamı dışında bırakılmaktadır; bunun sebebi ne
dir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Islimyeli. 
Buyurun Sayın Bakan. 
iMAOYE VE GÜMRÜK' BAKANI AHMET 

KJURTCBBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; şu anda, hepinizin 
malumu olduğu üzere, bankalar ve sigorta şirketleri 
yaptıkları muameleler üzerinde Banka Sigorta Mua
mele Vergisi ödemektedirler ve şu anda ödedikleri 
Banka Sigorta Muamele Vergisi yüzde 3'tür. Bu 
banka ve sigorta şirketlerinin dışında, kanunumuzda 
'finansal kiralama yapacak firmaların, kuruluşların 
kurulması öngörülmüştür. Bunlar da, ekonomimizde 
önemli bir boşluğu doldurmak, yeni bir finansman 
kaynağı sağlayabilmek için ihdas edilmek istenen 
kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, böyle bir faaliyet yap
tıkları takdirde, yani bir sanayiciye veya bir işlet-
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meciye herhangi bir tesisi, bir makineyi Finansal 
Kiralama Kanununa uygun olarak kiraladıkları tak
dirde, bu işlemden Katma Değer Vergisi ödeyecekler
dir; ama, eğer bir sigorta veya 'banka böyle bir 
finansal kiralama yaparsa, onlar, Banka Sigorta 
Muamele Vergisi ödeyeceklerdir; bu da yüzde 3'tür 
ve bunun mükellef tarafından mahsup edilmesi im
kânı yoktur, mükellefin üzerine bir ilave yüzde 3 
vergi 'gelecektir. Ayrıca, aynı işlemi yapan iki kuru
luş farklı uygulamalar yapacaklardır. İşte, bu farklı 
uygulamayı kaldırmak ve eğer banka veya sigorta 
şirketi finansal kiralaıma yapıyorsa, o zaman bu 
faaliyetinden dolayı Banka Sigorta Muamelesi Ver-
ıglsi vermesin, Katma Değer Vergisi ödesin istenmek
tedir; hedef budur efendim. 

FENNÎ ÜSUMYELİ (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, aynı muameleyi özel finans kuruluşları da yap
maktadırlar. Biraz evvelki arzımda da ifade ettim; 
bu kuruluşlar aynı mameleyi yapmaktadırlar. Bun
lar, bu miuamele sonunda Banka ve Sigortalar Ver
gisine tabi olacaklar mıdır, olmayacaklar mıdır? Su
alimin cevabını daha rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Îslimyeli. 
Buyurun Sayın Balkan. 
MAUÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; Sayın Mmyeli'ye, 
bu hususu da açıklığa kavuşturma imkânı verdikleri 
için teşeklfcür ederim. 

IBu finansman kuruluşları eğer bir banka mua
melesi, bir kredi, bir finansman muamelesi yapıyor
larsa, Banka ve Sigorta Muamelesi Vergisine tabi
dirler, eğer bir finansman kiralama faaliyeti yapı
yorlarsa, Katma Değer Vergisine tabidirler. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Önergeyi, madde 16 olarak oylarınıza sunuyo

rum : Kabul' edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16 ncı maddeyi, 17 nci madde olarak okutuyo-
ırum : 

İKİNCİ 'BÖLÜM 
'6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu İle tügili 

'Değişiklikler 

MADDE 17. — 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nununun 29 uncu maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştkilmlişltir. 
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«e) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketleri
nin sermayelerinin tamamı (kendilerine ait veya işti
rakleri bulunan sınaî işletmelerden sağladıkları kâr
lar.» 

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

önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 17 nci madde kabul edilrniş'tir. 
17 noi maddeyi, 18 inci madde olarak okutuyö-

num1 : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

MADDE '18. — a) 3065 sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 3 üncü fıkra
sının (b) bendi hükmü, lj 1.1987 'tarihinden geçerli 
olmak üzere, 

o) '20 Mayıs 1955 tarih ve 6600 sayılı Kanunla 
değişik 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkın
da Kanun, 

c) 25 Ağustos 1977 tarih ve 2104 sayılı Kanunla 
değişik 1606 sayılı Kanunun 1 ve 3 öncü maddeleri 
ile Türikiye Kızılay Derneğine tanınan muafiyet ve 
(kolaylıklar oyun kâğıtları ve röntgen filmlerine iliş
kin işlemler yönünden, 

•d) .7 Şubat 1958 tarih ve 7075 sayılı Kanunla 
değişik 2767 sayılı Kanunun, 1, 2 ve 3 üncü madde
lerinde, Türkiye Kızılay Derneği Genel' Müdürlüğü
ne Röntgen filmleri yönünden tanınan tekel hakkı ile 
Ibu Kanunun röntgen filmlerine ilişkim bütün hüküm
leri, 

'Yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen 

var mı efendim? 
'Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — (Sa

yın (Başkan, değerli milletvekilleri; halen yürürlük
teki 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 
17 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının <(tb) (bendinde, 
«Harp silah, araç, teçhizat, makine, cihaz ve sistem
leriyle; bunların yapım, bakını ve onarımlarında kul
lanılacak yedek parçaları Millî Savunma. Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı iile Emniyet 
Genel Müdürlüğüne teslimi hainde» denilmektedir; 
eskiden istisna edilmiş olan Katma Değer Ver
gisi, getirilen tasarının 18 inci maddesinin (a) fık

rasına göre, 1.1.1987 tarihinden itibaren kaldırılmış 
olmaktadır. Yani bu kurumlar, bu malzemeleri al
dıkları takdirde, 1.İJ1987 tarihinden itibaren Katma 
Değer Vergisi ödemiş olacaklardır. Bu muafiyet ne
den kaldırılmaktadır? Acaba, yeni kurulacak olan, 
özel sektör savunma sanayii ile ilgili birtakım im
kânlar tanınmak için mi getirilmektedir? Askerî alım
lar, yüksek tutarlarda olduğu için, sanıyorum ki, 
bunun boyutları da yüksek olacaktır ve bu kuıum-
lar gereksiz yere, fazladan yüzde 10 Katma Değer 
Vergisi ödemiş olacaklardır. 

Yüce, Meclisin dikkatlerine sunmak istedim, say
gılar sunarım. 

BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEHE ALFHEMOÇ1N (tBursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletveklleri; burada bir muafiyet 
kaldırılmaktadır. 'Söz konusu edilen, ordunun yap
tığı alımlarda, harp araç ve gereçlerinde Katma 
Değer Verigisi muafiyetinin kaldırılması, bu alımla
rın da Katma Değer Vergisine tabi tutulması hadi
sesi getirilmek istenmektedir. 

Şimdi 'bütçeler, Katma Değer Vergisi ödenmeye
cek şekilde hazırlanmaktadır; ancak, sürekli olarak, 
yapılan alımlarda «Alman mal, malzeme, teçhizat, 
harç araç gereci midir, değil midir?» münakaşası sü-
ıregelimektedir. Bu münakaşalara bir son vermek ve 
mualfiyeti ortadan kaldırmak için, burada bu deği
şiklik öngörülmüştür. 

Katma Değer Vergisi geldiği zaman, kimsenin 
cebine bir paranın 'girmesi söz konusu değildir. Yü
ce Ordumuzun herhangi bir alış verişini faturasız, 
belgesiz yapması mümkün müdür sayın milletvekil
leri? Tabiî ki hayır. O halde yapılacak alış verişten 
kesilecek Katma Değer Vergisi1 -çok affedersiniz-
klmin celbine gidecektir? Gayet tabiî ki, devletin Ha
zinesine gidecektir. 

Şimdi, önümüzdeki sene ne olacaktır? önümüz
deki sene de, 'biz bütçemizi yaparken Ordumuzun 
yapacağı alış 'verişlerde Katma .Değer Vergisinin de 
alınacağını öngörerek yapacağız (bütçemizi; alış ve
rişlerde istisnasız Katma Değer Vergisi uygulanması 
yapılacak, alınan Katma Değerler bütçemizi güçlen
direcek, güçlü Ibütçeklen de daha güçlü millî savun
ma harcamaları yapalbime imkânına sahip olaca
ğız. 

Arz ederim efendim. 
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(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Soru 

sormak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın iBayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, bu maddeyle 1118 Sayıh Oyun Kâğıtları İn
hisarı Hakkında Kanun kaldırılıyor; kaldırınca, yeni 
bir (boşluk doğuyor. Maliye ve Gümrük (Bakanlığı
nın elinde 'bulunan birçok davalar var; bunlar toplu 
kaçakçılık; ve münferit kaçakçılıklara aittir. Oyun 
kâğıtları bir zamanlar TIR larla memleketimize gel
miştir; bu kanun 'kaldırılınca, acaba yeni bir boş
luk doğacak mı? Türk Ceza Kanununun 2 inci mad
desi muvacehesinde (bunlar hakkındaki kamu dava
larının düşmesi ihtimali yüzde yüzdür. Sayın Bakan
lık, hükümet, bu konuyu incelemiş midir? Birinci 
sualim bu. 

İkincisi de; röntgen filmleri Kızılay'ın tekelinde 
idi. Kaçakçılık yoluyla memlekete sokulan röntgen 
filmleri vardır. Bunlar hakkında ağır ceza mahke
melerinde birçok davalar mevcuttur. Acaba, bunla
rın neticesini sayın bakanlık ölçmüş müdür? Bunlar 
için, bu intikal devresinde veya bu ara dönemde ne 
gibi tedbirler düşünülmüştür? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Beyazıt. 
Sayın Bakan buyurun. 
MAUtYE VE GÜMRÜfK BAKANI AHMET 

KURTCBBE AUPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce milletvekilleri; mevcut kanunlara rağmen 
birtakım eylemler yapılmış ve halen bu eylemlerle 
irtigili davalar eğer varsa, bu davalar, gayet tabiî ki, 
neticdeninceye kadar devam edecektir. Bizim, gçmiş-
le ilgili herhangi bir şey yaptığımız yoktur. Bir af 
hadisesi yoktur ki... 

M. TÖRAN BAYEZİÎT ((Kahramanmaraş) — Sa
yın 'Bakan, ceza davalarında suç kalkıyor. 

MADtYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE AUPTEMOÇtN (Brsa) — Efendim, 
yüce yargı, suçun işlendiği tarihteki merî kanunlara 
!göre uygulamasını yapar. 

Ayrıca, Tekelin kaldırılmasından sonraki uygu
lamalar başkadır, bu kanun değişikliğinden önceki 
uygulamalar başkadır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yeni bir madde teklifine dair i'ki önerge vardır; 
okutup ayrı ayrı işleme koyacağım. 

TJB.M.M. 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 456 sıra sayılı tasarıya, 18 

inci maddesinden sonra, aşağıdaki 19 uncu madde
nin eklenmesini, «Türkiye Kızılay Derneğinin bu 
tasarı ile azaltılacak kanunî gelirlerini artıracak ve 
sosyal hizmetleri için gerekli malî imkânlarının ye
terli düzeye çıkarılabilmesini temin etmek üzere, arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
MADDE 19. — Çeşitli kanunlarla kurulmuş FON' 

lardan ayrılacak yüzde 1 pay, her yıl ocak, nisan, tem
muz ve ekim aylarının başında ilgili idare tarafından 
Türkiye Kızılay Derneğine ödenir. 

Zamanında Ödenmeyen paylar için gecikme faizi 
tahakkuk ettirilir. 

Türkiye Kızılay Derneği, FON'lardan yapılan 
ödemeleri kayıtlarında ve netice hesaplarında göster
mek zorundadır. 

A. Mazhar Haznedar 
Ordu 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Turgut Y. Gülez 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

Abdürezak Ceylan 
Siirt 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor 
mu? 

M. TURAN B A YEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, madde ilavesi hakkındaki önergenin 
müzakereye açılmasını talep ediyorum. 

(BAŞKAN — Zaten müzakere açacağız efendim. 
Komisyonun katılıp katılmadığını soruyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sizin müzakere açmanızı değil Sayın Başkan, komis
yonda müzakere açılmasını talep ediyorum. Karar ve
rilmesi için komisyonda müzakere açılması gerekir 
efendim. 

BAŞKAN — O konu, komisyonun isteyip isteme
mesine bağlıdır; ben onu bilemem efendim, Başkan
lık 'bilemez onu. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ben, Komisyon Başkanından müzakere açmasını talep 
ediyorum komisyon üyesi olarak. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Sayın Başkan, 
önergeye katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇJN (Bursa) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — öneflge saihibi söz istiyor mu efen
dim? 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — İzniniz
le Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; bu konuttaki fikirlerimi 
bu kürsüden iki defa açıkladım; konuyu çok kısa ola
rak bir kere daha Ittılaınıza arz etmek istiyorum. Kı-
zılayın, oyun kağıtları ve röntgen filmleri ile iİigili te
keli kaldırılmıştır. Böylelikle, 1986 yılı gelirlerinde 
-iki, yalnız bu kalemle ilgili gelirler, tüm gelirlerinin 
yüzde 53'ünü oluşturmakta, giderlerinin de yüzde 80' 
ine ulaşmaktadır- 'hinbuçuk milyar lira seviyesinde bir 
azalma olmaktadır. Bu husus kalbul edildi. Getirilmiş 
olan ek vergiyle ıbunun karşılanması imkânı mevcut 
değiHdir, çünkü tam 1,5 milyar liralık bir azalma ol
maktadır. Bu teklif, Ibunu telafi etmek üzere ve Kızı
lay in sosyal faaliyetlerine -ki, geçen gün çıkan Fakir 
Fukara Fonu da Ibu amaca yönelikti- daha ibüyük bir 
canlılık kazandırmak ve onun gelirlerini artırmak ama
cıyla getirilen 'bir tekliftir. 

Getirilen teklifin özeti, esas itibariyle; kanunlar
la teşkil edilmiş olan fonlardan yüzde 1 .nispetinde his
se ayrılması ve ayrılan bu hissenin Kızılaya verilme
sidir. Böylelikle, Kızılayın faaliyetlerine canlılık ka
zandırmış ve Kızılayı Kızılay olarak ilelebet Türkiye' 
de yaslatma imkânına kavuşmuş olacağız. Takdir yü
ce Meclisindir. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Aynı mealde foir önerge daha vardır, okutuyo

rum : 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın IBaşkan, o da mı madde eklenmesi hususunda efen
dim? 

BAŞKAN — Evet efendim, aynı mealde. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının üçüncü bö

lümüne madde 181den sonra gelmek üzere aşağıdaki 

19 uncu maddenin eklenmesini ve takip eden madde 
numaralarının buna göre değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Timur Çınar 
Manisa 

Nihat Akpak 
Sakarya 

Aydın Arvasi 
Van 

Süha Tanık 
İzmir 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Mihriıban Erden 
İsparta 

MADDE 19. — Katma Değer Vergisi Kanununun 
geçici 5 inci maddesinde yer alan fondan Veya Vergi 
Usul Kanununun mükerrer 415 inci maddesindeki 
Vergi İdaresini Geliştirme Fonumdan; Maliye ve Güm
rük Bakanlığı personelini etkin ve verimli çalıştırmak 
lamacıyla yapılacak ödemelerin yıllık tultarı en yüksek 
Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) yıllık 
tutarının yüzde 75'İni aşmamak üzere Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca tespit olunur. 

Gerekçe : 
Bakanlık personeline fonlardan yapılacak ödeme

lere kanunen bir sınır getirilmemiş olduğundan, ka
rışıklıklarla meydan verilmemesi ve uygulamada kolay
lık sağlanması ve ödemelerin hukukî ıbir çerçeveye 
oturtulması amacıyla 'bu maddenin eklenmesi gerekli 
görülmektedir. Maddede yer alan hükümlere göre, 
kendisine ödeme yapılması uygun görülen personele 
biu suretle yapılacak ödemelerin yıllık azamî tutarı en 
yüksek devlet memuru aylığının yıllık tutarının % 75' 
ini aşmayacaktır. En yüksek devlet memuru aylığına 
sadece gösterge ve ek gösterge dahil olup, bunun dı
şındaki ödemeler (yan ödemeler, özel hizmet tazmi
natı, yakacak yardımı...) dahil bulunmamaktadır. 

IBAŞKAN — Komisyon bu önergeye... 
ıM. TURAN IBAYEZİT {Kahramanmaraş) — 

'Sayın Başkan, müzakere talep ediyorum. 

BAŞKAN — Yeter sayıdaki üyesi ile katılıp ka
tılmadığını bildirsin. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNOBR (Kayseri) — Katılıyoruz Sayın 
IBaşkan. 

BAŞKAN — Yeter sayıda üyeniz var mı efen
dim? 

<M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Komisyonda müzakere talep ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Orası komisyonun sırası efendim. 
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ıM. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Komisyonun bir üyesi olarak müzakere talep ediyo
rum efendim. 

ıBAŞKAN — Sayın Bayezit, Başkanlığın bu konu
da bir tutumu olamaz efendim. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Sayın .Başkan, 'bir dakika müsaade ediniz efendim, 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Bu konu, komisyonun kendi iç me
selesidir ve ıBaşkanlık olarak bir müdahale de müm
kün değildir efendim. 

İM. TURAN BAYEZtT {Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, oylamaya geçmeyin ve bir dakika mü
saade edin lütfen. 

Efendim, bu konunun komisyonda müzakere ta
lebini komisyonun reddettiği tutanaklara geçsin lüt
fen. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
OENGtZ TUNCER (Kayseri) — Sayın Başkan, Ko
misyon Genel Kurulda müzakere yapmaz. İçtüzük 
açıktır. Sordunuz, komisyon olarak katıldık. Teamü
le göre de, Başkanlık Divanı arzu ederse, komisyon 
üyelerine katılıp katılmadığını tek tek sormak sure
tiyle ıbunu tespit eder, yeni madde olariak müzakeresi 
Genel Kurulda yapılır. 

Arz ederim Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — öyle yapacağım. 
'M. TURAN iBAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sondan bir evvelki fıkrayı okuyun efendim. Lütfen, 
usulü netleştirin. 

BAŞKAN — Usulsüzlük yok efendim. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Olur mu; keyfî hareket ediyorsunuz efendim. 
CAHİT TUTUM OBalıfcesir) — Sayın Başkan, 

usul hakkında söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Efendim, yeter sayıda komisyon üye
si var mı? 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, sondan bir önceki fıkrayı okuyun; okuyo
rum müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Efendim, ıbir madde olarak müza
kereye açıyoruz. Madde üzerinde... 

iM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sondan bir önceki fıkrayı «okuyun. Usulsüzlüğü tes
cil ettirmeyin, sondan bir önceki fıkrayı okuyun efen
dim; yine kararınızı verin. 

BAŞKAN — Sayın iBayezit, usulsüzlük yok efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim dinleyin; dinlemiyorsunuz, bu şekilde hareket 
ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Dinledik efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

«Sondan bir önceki fıkrayı okuyun» diye rica edi
yorum Sayın Başkan. Sondan feir önceki fıkra gayet 
açık. 

'BAŞKAN — Nedir efendim, lütfen okuyun. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

«Daha sonra önergeler işaret oyuyla ayrı ayrı oyla
nır. Komisyonun katılmadığı, fakat Genel Kurulun 
kabul ettiği önerge ve ilgili maddeyi komisyon geri 
isteyebilir.» 

BAŞKAN — Bununla ilgisi yok efendim. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkanım, bırakmıyorsunuz ki, arz edeyim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Sayın (Başkan, usu
lü uygulayın lütfen. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Komisyon... (SHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturur musunuz? 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, usule dair bir itirazdır, «Lütfen otu
run» dernekle oturtursunuz ama... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, usulsüzlük yok efen
dim. Biraz evvel aynı şekilde... 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Komisyon üyesi olarak müzakere talep ediyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Efendim bu, Komisyonun iç mesele
si, beni İlgilendirmez. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Komisyon Başkanının «katnlıyoruz»-. demeye yetkisi 
yoktur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Biraz evvel aynı şekilde... 
M. TURAN (BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

«Oylayın» deyin oylasın. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Niye söyleyeyim 
Sayın Bayezit? 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon üyeleri hazır
sa; yeteri kadar Komisyon üyesi varsa, bir madde ola
rak müzakereye açıyoruz. Komisyon katılıyor, yeteri 
kadar da üyesi var. (Bir madde olarak Heyeti Umumi-
yede müzakereye açıyoruz efendim. Konuşmak isti
yorsanız... 
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M. TURAN BA YEZİT (Kahramanmaraş) — 
Acaba oylama nisabı var mıdır efendim? Başkanlığı
nızca... 

BAŞKAN — .Saym Bayezit, madde üzerinde ko
nuşmak istiyorsanız buyurun. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Zabıtlara geçti, kâfi efendim. 

Oylama teamülü vardır, itiraz edilince oylarını 
sormanız lazım. 

IBAŞKAN — öyle bir şey yok ©fendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, mü

saade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun. 
CAHİT TUTUM i(Balıkesir) — Sayın Başkan, ve

rilen önerge bir kamın teklifidir, müsaade ederseniz 
arz edeyim? 

IBAŞKAN — Efendim bir madde teklifi. 
CAHİT TUTUM ((Balıkesir) — Kanun teklifidir, 

arz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, bir madde teklifidir. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Arz edeyim. Bir 

madde olması kanun teklifi niteliğini kaldırmaz, ka
nun teklifidir, çünkü; izin verir misiniz «çünkü»den 
sonrasını kürsüden izaih edeyim? 

'BAŞKAN — Efendim oradan izah edin kısaca, 
buyurun. 

M. TURAN İBAYEZİT ^Kahramanmaraş) — Bu
radan duyulmuyor. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim. 
Sayın Tutum, dinliyorum, buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Çok yüksek ses

le konuşmam gerekiyor, kürsüden konuşmama müsa
ade eder miısiniz? 

BAŞKAN — ©en işitiyorum; buyurun, oradan kı
saca arz edin. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
usulle ilgili bir... 

BAŞKAN — Efendim, kanun hakkında mı ko
nuşacaksınız? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet, tabii. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Bu kanun tasa
rısı hakkında söz istiyorsanız, buyurun o madde hak
kında konuşun. Zaten müzakere açtık efendlim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sağolun, teşek
kürler Sayın IBaşkanım. 

Şimdi efendim, iddiamız şu; Böyle bu tür tedvin 
faaliyetine bir son vermemiz lazım. Meclisin saygınlı
ğını bu derece yıpratmayalım. Bu yol, korsan düzen-
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leme yoludur. Balkınız neden... Size ve önergeyi imza
layanlara açıkça bir çağrıda bulunuyorum; neyi im
zaladığınızın farkında olduğunuz kanısında değilim. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Nasıl böyle itham 
edensiniz? (ANAP sıralarından gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Tabiî bilmiyor
sunuz, burada bilmediğinizi kanıtlayacağım. Neyi im
zaladığınızı bir bilseniz, buradan inerim. İmzaladığı
nız şeyin farkında değilsiniz. 

Sayın üyeler, hakikaten, imzalanan ve oylanan 
maddelerin bilincine varılarak yapılmadığını esefle gö
rüyorum. Neden bir ayrı kanun teklifidir? Madde 
son derece karmaşık, garip bir madde. Maddede ya
kalayabildiğim husus şu : En yüksek devlet memuru 
aylığını, aklı sıra yeniden tanımllıyor. Ne hakkınız var 
sizin? En yüksek devlet (memuruna ek gösterge dahil
miş ama, yan ödemeler dalhil değilmiş... öyle bir ta
nımı siz nasıl •getirirsiniz? Personel hukukunu ilgilen
dirir o. Personel rejimini ilgilendiren bir konuyu kor
san hükmüyle getirebilir misiniz? Olur mu böyle bir 
şey? Onun için ayrı bir kanun teklifidir. 

Sayın (Başkanım, ya bunu komisyona havale eder
siniz; Meclis müzakere usulllerine, komisyon müza
kere usullerine, adabıma uygun olarak müzakere et
tirirsiniz veyahutta işleme koymazsınız. 

Saygılarla arz ederim. (SOP şifalarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Madde üzerinde başka konuşmak isteyen var mı? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN i(Bursa) — Hükümet 
olarak konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — (Buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; eğer müsaade ederseniz, 
maddede ne ifade edilmek istendiğini beraber okuya
rak anlamaya çalişalıim. Maddede diyor ki; «Katma 
Değer Vergisi Kanununun Geçici 5 inci maddesinde 
yer alan fondan veya Vergi Usul Kanununun müker
rer 415 inci maddesindeki Vergi idaresini Geliştirme 
Fonundan Maliye ve Gümrük (Bakanlığı Personelini 
etkin ve verimli çalıştırmak amacıyla yapılacak öde
melerin yıllık tutarının, en yüksek devlet memuru ay
ılığının (ek gösterge dahil) yıllık tutarınım yüzldie 75'ini 
aşmamak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tes
pit olunur.» 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Memura prim ve
riyorsunuz... 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekiillerıi; Yüce Meclisin tasvibine 
mazhar olarak çıikmış bulunan Katma Değer Vergisi 
ve Vergi Usul Kanunundaki Vergi İdaresini Geliştir
me Fonları, hep, vergi idaresindeki memurun ekono
mik gücümü düzeltmek, çalışma Ibeves ve (heyecanını 
teşvik etmek amacıyla çıkarılmış fonlardı. Ayrıca, bu 
fonlardan, talbiî ki, binalar allmak, teçhizat almak, 
günün koşullarına uygun olarak vergi dairelerini çalı
şabilir hale getirmek amaçlanıyordu; ancak orada, 
Ibu verilecek ikramiyenin üst sınırı çMlmemişti. Şim
di biz -anladığımız kadarıyla- getirilmek istenen öner
gede şunu buluyoruz, şunu anlıyoruz; burada bir sı
nır getirilmek istenmektedir. Namütenahi bir ikrami
ye verilmesine engel olunmakta Ve bir ıtariif yapılmak
tadır, «Verilecek ikramiyenin yıllık tutarı en çok şu 
kadar olur» denmektedir. Ne kadar olur? O da şöy
le ifade edilmiş; en yüksek devlet memuru aylığının 
yıllık tutarının yüzde 75'ini aşmamak şartıyla. 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Devlet Memurları 
Kanununda var, şimdi siz onu değiştiriyorsunuz; ik-
ramiiye miktarını tespit etmiştir. 

MALİYE VE GÜMRÜK 'BAKANI AHMET 
KURTCEBE AUPTEMOÇIN l(Devamla) — İkrami
ye miktarı, hiçbir şekilde bahsettiğiniz kan unla ilgisi 
olmayan bir hadisedir. Katma Değer Vergisi fonunda, 
Maliye Bakanına, çalışan memura ikramiye verime se-
lalhiıyeti verilmiştir; Verigi İdaresini Güçlendirme Fo
nunda memura (ikramiye verme Mahiyetini vermiştir. 
Şimdi burada, «Ne kadar olsun; birtakım kriterler ol
sun, hiçolmazisa üst sınırını getirelim, koyalım» diye
rek bir hüküm getirilmiektedir. 

«Değiştirmeyin» diyorsunuz; değiştirımeyebiliriz, 
ama bir sınır koymakla, eğer burada Maliye ve Güm
rük Bakamının bu sınırın üstüne çıkamaması gibi bir 
tahdit getiriliyorsa, bunu müsaade ederseniz çok men
fi bir hadise olarak kabullenmeyiniz. Verilecek ikra
miyenin üst sınırını layüsellikten, sınırsızlıktan kurtar
mak, bir had getirmek üzere getirilmiştir. 

CAHİT TUTUM ^Balıkesir) — Bu yeni bir bü
küm mü sayın bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Efendim, 
konuşulmakta olan bir kanunun bir maddesiyle ilgi
li bir değişiklik önergesidir; hükümet olarak bu öner
geye katılıyor olduğumuzu arz etmek istiyorum efen
dim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - - (Başka söz isteyen var mı? 
fSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Evet efendim, söz 

istiyorum. 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarını; meseleye açıklık getirmek için 
söz atmak zaruretini hissettiım. 

Bir fon var; vergi idaresiyle lilgiii olarak bir fon 
mevcut, bütçeden ayrilmış vaziyette ve bu fonun belli 
bir miktarı var. Fon, vergi idaresinin geliştirilmesi ile 
ilgili birtakım faaliyetlerde kullanılacak; gerektiğinde 
kırtasiye, gerektiğinde kompütür alacaksınız; yani ver
gi idaresini geliştirme ile ilgilidir bu fon. Bu arada 
verigi idaresıi memurlarına da bir ikramiye düşünüldü
ğü ortaya çıkıyor; bu fondan ikramiye verilecek. 

Şimdi Sayın Bakan, acaba, bu ikramiyenin üst 
sınırını tespit etmeye çallıştığınıza göre, ayrılmış bir 
fon da mevcut olduğuna göre, bu fonun ne kadar 
kısmı İkramiye olarak muhtemelen kullanılabilecektir? 
Eğer biz, bunu burada ortaya koyamazsak, o zaman 
vergi idaresinin geliştirilmesıi ile lilgiii fon da, fonksi
yonunu belki azaltabilecek, hatta yitirebilecektir. O 
nedenle, biraz önce önerildiği sekilide, ikramiyenin üst 
sınırları da göz önüne alınmak suretiyle, verilecek mik
tarın fon içindeki yeri nedir, ağırlığı ve payı nedir? 
Bunun bir kere ortaya konulması lazım gelir. 

İkincisi, eğer yanlış anlamadıysam; Maliye ve Güm
rük Bakanlığı mensuplarına 'ikramiye verileceği ifade 
ediliyor; halbuki Vergi idaresini Geliştirme Fonu
nun, münhasıran vergi işleri ile ilgili olan faaliyetler 
için kullanılması lazım gelebilir. Zatı âlihüz, Maliye 
ve Gümrük Teşkilatımın bakamısınız; Gümrük Teşki-
Daitında çalışan mensuplarla da ikramiye söz konusu 
olduğu takdirde, sanıyorum fon, ımaksadına uygun ola
rak kullanılmamış olacaktır. 

Bu konularda bilgi ve açıklama istirham etmek 
için söz aldım, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Sayın Baş
kan, konuşmacı, konuşması içinde sual de sorduğu 
'için, müsaade edersen/iz konuşmacının suallerine ce
vap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Soru olarak kabul ediyorum. 
Buyurun efendim. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Vergi İdaresini Geliştirme 
Fonunun 1 inci maddesinde şöyle deniyor : «Vergi 
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Kanunlarının uygulanması, Maliye ve Gümrük Bakan
lığı Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşki
latlının geliştirilmesi, modernleştirilmesi ve Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı personelinin daha etkin ve verim
li çalışmasını sağlaması gayesiyle ve Türküye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası nezdinde Vergi İdaresini Geliş
tirme Fonu kurulmuştur. 

Her yıl tahsil edilen toplam verigi gelirlerimin, bir 
yıl evvelki toplam vergi gelirine ulaşıncaya kadarki 
kısmına binde 5, bir yıl evvelıldi vergi tahsilatını aşan 
verigi gelirlerinin yüzde İM bu fonun (kaynağını teşkil 
eder. 

IBu fon Gelirler Genel Müdürlüğünce bina yapımı, 
satın alınması, kiralanması, taşıt, demirbaş alımı, oto
masyon, eğitim, uygulama, tanıtma çalışmaları gilbi 
hizmetlerin gerektirdiği giderlerle, Vergi •inceleme, yok
lama faaliyetleri sırasında yapılacak harcamalar ve 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı personeline, görevleri 
nedeniyle ve daha verimli çalışmalarını sağlamak ga
yesiyle yapılacak ek ödemelerde kullanılır. 

Bu fondan yapılacak harcamalar 1050, 832 ve 2886 
sayılı kanunlarla, 233 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarname hükümlerime tabi değildir.» 

Yani, fonun amaçları, kimlere ve nasıl ödeme ya
pılacağı var; 'ama hiçbir sınır yok. Şimdi, biz burada 
bir sınır getirmek istiyoruz, diyoruz ki,... 

CAHİT TUTUM (jBaMketfir) — Bu kanunda geti
rin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (İBurSa) — Efendim, 
bakınız, Katma Değer Vergisi Kanununda da Kat
ma Değer Vergisi Fonu var ve geçici 5 inci maddede 
diyor ki, «Katma Değer Vergisi hazırlık ve uygula
masıyla ilgili harcamalar yapmak üzere, 1985 yılında 
başlamak üzere 3 yıl süre ile bütçe kanunlarımda ve
saire vesaire... Yüzde 30'una kadar kısmını bir fonda 
toplamaya, her harcama kalemimden ne kadarının fo
na aktarılacağını beüirleımaye Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir'.» 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O, ayrı bir şey. 
MALİYE VE GÜMRÜK 'BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — «Bu fon
dan bina satın alarak, kiralanarak yeni vergi daireleri
nin kurulması, vergi dairelerimin döşenmesi, mekami-
zasyömu, basılı kâğıtların hazırlanması, diğer uygula
ma hizmetleriyle, eğitim ve tanıtma çalışmaları yapıl
masına ilişkin her türlü harcamalar 1050 sayılı, 2886 
ısayılı kanunlar, 121 «ayılı Kanun Hükmünde Karar
name eklerime, 832 sayılı Kamunun 30, 37 nci madde

lerinde yer alan vize hükümlerime tabi olmadan yapı
lır. 

Fonun kullanılmasına (ilişkim hizmetlerde görev
lendirilen personelle, bütçe kanunları ve diğer mev-
zualtla sınırlı otoaksızıın fazla mesai, yolluk ödenmesi 
ve bu hizmetlerde çalıştırimak üzere geçici personel 
liıstihdamma Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.» 
IBu ödemelerde herhangi bir sınırlama yok, sınırlama 
geçiriyoruz, diyoruz ki; «Yapacağımız ödeme şunun 
yüzde 75'imi geçemez.» 

Şimdi, sayın sual sahibinin ifade ettiği bir başka 
husus daha var; «Sâdece, biz Gelirler Teşkilatı men
suplarının bundan nemalanmasını düşünüyoruz veya 
uygun değil midir? Ydfcsa, Maliye ve Gümrük Bakan
lığının bütün personeli de; mesela, gümrükler perso
neli de buradan para alacak mıdır?» dediler. 

Efendim, bakınız, «Dış. (ticaretten alımam vergiler» 
başlığı altında 1986 Bütçesinde öngörüilem gümrük ver
gisi 300 milyar lira. Ayrıca, gümrüklerde tahsil edi
len Kalma Değer Vergisi var. Demek ki, bizim Güm
rük İdaremiz bir taraftan gümrük mevzuatını kollu
yor, takip Ediyor, gümrüklerde giriş çıkışlara bakı
yor, ama diğer taraftan da önemli ıbir vergli tahsildar
lığı yapıyor. O halde, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
içindeki gümrük idaresindeki personelin de bu fon
dan birtakım imkânllara sahip dması, onlara bazı 
ödemelerin yapılması, hiç de fevkalade, olağandışı 
bir olay olmamak gerekir. Kaldılki, Maliye ve Güm
rük Bakanlığımın en ilgisiz dahi görülen bölümleri bi
le gelirlerle ilgili hadiselerle meşguldür. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim sayın bakan. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

konu anlaşıldı. Fonlardan belli memurlara yapılacak 
olan ek ödemelerle ilgili sınır getiriyor; bu yeni bir 
hükümdür. İlgili kanunlarda getirmiyor, bu kamun
da getliriyor. Bu yeni bir hükümdür, lütfen bumu re
sen komisyona havale edin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN punsa) — Yeni bir 
hüküm değildir efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Rıfat Bayazıt. 
RIFAT BAYAZrr (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, 1986 Bütçe Kanununun müzakeresi sırasında 
bütçe kanununun zannediyorum ya 31, ya 32 nci 
maddesinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı memurları
na ve Başbakanlık memurlarına dair özel bir hü
küm getirilmişti. 

Arkasından, Katma Değer Vergisi Kamumu müza
kere edilirken yine ayrı bir fon tesis edildi. Her vergi 

— 196 — 



T. B. M. M. B : 114 

kanununda bir fon getiriliyor. ıBaikanlar Kurulumda bu 
Ikanun hazırlanıırken, mademki böyle bir niyetleri var
dı, diğer devlet memurlarının içimden ıMafliye ve Güm
rük Bakanlığı memurlarını ayırıp da, yalnız bunlara 
İstisnaî bir hüküm getirmenin ne dereceye kadar doğ
ru olduğunu ısayın bakan terviç ediyor mu? Kendisi 
Ibjükümet namına konuşuyıar; adaba, hükümeti teşkil 
eden diğer bakanlıklar, kendi teşkilatındaki memurla
ra karşı ne söyleyecekler? Bu konuyu izah ederlerse 
memnun olurum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK IBAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN CBun&a) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; bahsedilen madde
ler zannediyorum fazla mesaiyle ilgili düzenlemedir. 

Getirilen bu iki fon da, bu yüce 'Mecliste uzun 
uzun, enine boyuna tartışılmışltır. O tarihteki tartışma
ları hatırlıyorum : «Vergi ildaresi, Maliye Bakanlığı, 
dibine ışık vermeyen ıbir mum gibi kendi kendini ih
mal etmiş, günün çağdaş koşullarına göre çalışamaz 
bir hale gelmiş; memur kalitesi, kullanılan teçhizat, 
kullanılan malzemeler yürekler acısı bir hale gelmiştir; 
vergi idareleri, defterdarlıklar maalesef gayri sıhhî ve 
gayri müsait şartlar çerçevesinde çalışmaktadır; bu 
durumu düzeltecek kimseler yok mudur, aoalba bunun 
bir çaresi bulunamaz mı?» diyerekten (bu yüce Meclis
te hakikaten gayet güzel kritikler yapılmıştır. 

İşte yüce Meclis bu hakikati tespit etmiş, bu güzel 
konuşmaları ve teklifleri dikkate alaraik Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının ve vergi idaresinin güçlendiril
mesi, burada çalışan personelim malî gücünün artırıl
ması, Maliye ve Gümrük Bakanlığı teşkilatının artık 
dibine ışık vertmeyen bir mum gibi değil; ama çağdaş 
koşullara göre çalışabilir ıbir hale gedmesi için bu fon
lar ihdas edilmiş ve hakikaten vergi dairesi, vergi ida
resi süratle gelişmeye başlamıştır; bilgisayar uygula
malarına geçilmiştir, Ankara'daki büitün vergi dairele
ri bilgisayar uygulamasınla başlamıştır; yurdun her 
köşesinde yeni vergi daireleri ısatın alınmaktadır; kul
lanılan modası geçmiş, lise yaramaz, ^çağdışı kalmış 
teçhizat yenileriyle değiştirilmektedir; Türk Milleti
nin, Hazinenin güçlenmesi ve kendisime düşen görev
leri yerine getirmek için, azim ve vakarla görevine 
devam etmektedir. 

Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu değişiklikleri 
Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde yapın, korsan 
hükümlerle değil; 1,5 milyon memur var. 
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IBAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat, buyurun efen
dim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
memurların, bugün ANAP hükümeti dönemimde, için
de bulundukları ekonomik şartlar içerisinde verilmek 
istenen ilave maddî imkânlara hakikaten karşı deği
liz; ancak, kriterleri ortada yoktur, ıbir. 

İkincisi; yüzde 75 demek, en yüksek devlet me
murunun aldığı maaşın idbkuz katı demektir. Şimdi 
şunu öğrenmek istiyorum; 

1. En yüksek devlet memurunun maaşının dokuz 
katı olan yıllık yüzde 75'lik ödeme yani, yüzde 75*a 9 
katı eder; 2 milyon lira civarında bir parayı, diğer ku
rumlarda KDV tatbikatı yapan muhasebe memurla
rına da verecek misiniz, onlar da aynı vergiyi topla
mıyor mu? Bu bir. 

İİfcincisıi, Türkiye'de bugün müesseseler hep birbi
rine benzer. 'Maliye ve Gümrük Bakanlığında çalışan 
bir memurla adliyede çalışan bir memurun veya Mil
lî eğitimde çalışan öğretmenin veya hastanelerde ça
lışan doktorların veya devlet müesseselerihde çalışan 
mühendislerin ne farkı vardır ki, 'bir korsan madde ile 
böyle bir tatbikatı 'burada yapıyorsunuz ve 657 sayılı 
Kanun kapsamına veya devlet memurlarına kapsamı
na alarak tüm devlet memurlarına bu imkânı getirmi
yorsunuz? Bunu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; burada herhangi bir hak
sızlık yoktur. Katma Değer Vergisi uygulaması, ger-
çekleştıinmeleri kimler tarafından yapılmaktadır, her
kes tarafından biliniyor. Ayrıca, bahsedilen kanun 
maıdldelerinli burada yeniden tartışmaya açmak gerek
memektedir. Bu kanunlar, bu kanun maddeleri çık
mıştır, <yüce Meclisin tasvibini almıştır, yüce Meclisin 
iradesiyle kanunlaşmıştır, gerekçeleri ortadadır, açık
tır. 

Arz ederim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Efendim, şu so

ruma cevap istemiştim; lalettayin bir müessesede Kat
ma Değer Vergisi tatbikatı yapan bir muhasebeciye 
de aynı şey tatbik edilecek mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
fonun gayesi bellidir, kim1 tarafından, nasıl kulanı-
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lacağı açıkça ifade edilmiştir. Dolayısıyla, sualinizin 
cevabı «hayır» dır efendiım. 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın -Bahadır. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

biz, gümrük memurlarının, vergi tahsili eden maliye 
memurlarının, senelerden beri ımalî durumlarının dü
zeltilmesine taraftar olduık, yine de taraftar ödüyoruz. 
Yanlış anlaşılmasın. Gümrüklerde ve bu vergi tarhı 
meselesinde uzun süre dedikodular olmuştur. Mesela, 
vengi fazla vereceklerin üzerinde fazla durulmuyor 
gibi... Bunların giderilmesi için maddeten tatmin edil
mesine taraftarız; fakat bunun düzenlenme şeddine 
(karşıyız. Şimdi, böyle her bakanlığın ilgili kanunu 
görüşülürken, korsan şekilde 'bir ikramiye düzenten-
ımesi getirilmesine karşıyız. 

Şimdi ben soruyorum : Nüfus memuru da çok 
ulvî bir görevi yapıyor, sahibi yok mu? Adliyecilerin 
çok ulvî görevleri vardır, onların sahipleri yok mu? 
Efendim, doktorlar, hayvan sağlık memurları, hepsi 
kendi ölçülerinde memleketin iktisadî hayatına katkı
da (bulunmaktadırlar. Bunlar niye düşünülmüyor? 
©unların hepsini birlikte, bir ölçü dairesinde düşü
nülüp, personel ırejiirm içerisinde, fona da yansıtmak 
suretiyle -maliye memurlarını, gümrük memurlarını-
o şekilde oradan da düzenlemek suretiyle bunun ge
tirilmesine taraftarız, yoksa fondan verilmiş olma
sına karşı değiliz. 

Saygılar. 
BAŞKAN — Sayın (Bahadır, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın ©akan. 
MAUtYE VE GÜMRÜK BAKANİ AHMET 

KURTCEBE ALPTEMÖÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; burada yenilik yok, ilave 
istenen bir şey yok, «İlave ek birtakım şeyler 'bize 
verin, vergi (memurlarına, Maliye ve Gümrük 'Bakan
lığı teşkilatına ek (imkânlar verin» denmiyor, tam ter
sine birtakım imkânlara sınırlama getirilmesi isteniyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Niçin daha önce 
getirmediniz Sayın Balkan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMÖÇIN • (Bursa) — Efendim, 
tabiî ki tartışacağız, mükemmeli beraber bulacağız. 
©azı konuları açıMamadan, konuşmadan, anılaşmadan 
mükemmeli bulmamız mümkün değil; ama aslolan 
eksikleri görüp daha mükemmel hale getirmek için, 
cesaretli ıbir şekilde yüce Meclisin huzuruna çıkmak
tır. ©iz de bu cesaretle yüce Meclisin huzuruna çı
kıyor ve bu önergeye katılıyor olduğumuzu arz edi
yoruz. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, önergeyi 19 uncu madde olarak oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yeni bir madde teklifi önergesi var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «tasarının 19 uncu maddesini 

takiben aşağıda 2Cj nci maddenin eklenmesini ve di
ğer maddelerin sıra numaralarının buna göre yeniden 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

İSuha Tanık Mehmet Timur Çınar 
îzmir Manisa 

Nihat Akpak Burhan Cahit Gündüz 
Sakarya îzttıir 

Hüseyin Aydın Ar vasi F. Mihriban Erden 
Van İsparta 

Madde 20. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 3239 sayılı Kanunla değişik 25 inci madde
sine 2 nci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki hü-
k üml er eki erimiştir. 

©u Kanunun 18 ve 19 uncu maddelerine göre 
vergilendirilen yabancı ulaştırma kuramlarında vergi 
nispetini karşılıklı olmak şartıyla kara, deniz ve hava 
ulaştırma kurumları için ayrı ayrı veya topluca sıfıra 
kadar indirmeye veya bu ımaddede yazılı oranın bir 
katını geçmemek üzere yeni bir oran tespit etmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu maddeye göre Bakanlar Kurulunca farklı 
oranda 'Kurumlar Vergisine tabi tutulan kurum ve 
kuruluşlarla ilgili usul ve esasları da belirlemeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

Gerekçe : Yabancı ülkelerden yurdumuza yük ve 
yolcu taşımacılığı yapan Türk kurum ve kuruluşla
rının bu taşımacılıktan elde ettikleri kazançları yü
kün alındığı bazı ülkeler tarafından vergilendirme -
meiktediır. Ancak bu ülkelerin ulaştırma ıkurumlarmm 
Türkiye'de yaptıkları taşıma işlerinden elde ettikleri 
kazançlar ise vergi mevzuatımıza göre Türkiye'de 
vergilenmektedir. Bu durumda anılan ülkeler malla-
rını kendi ülkelerinin veya başka ülkelerin kuruluş
larına taşıtmaktadırlar. Bu ise ülkemizin önemli öl
çüde döviz kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle ge
tirilen değişiklikle, söz konusu taşımacılık işlerinde 
ülkemiz kuruluşlarının tercih edilmesi ve ülkemizin 
bu yolla döviz gelirlerinin artırılması amaçlanmıştır. 
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BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Efendimi, Başkanlığın fikrini arz 
ediyorum. Gerekirse usulü müzakere açabiliriz. 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa). — Gerek 
yoik efendim, önerge açık. 

BAŞKAN — Yeni madde eklenmesine dair bu 
önergeyi Başkanlık işleme koymama kararındadır. 
Çünkü, 'önerge ile bu (tasarıda yer almayan Kurum
lar Vergisi Kanununda değişiklik yapılmaktadır. An
cak yeni bir kanun teklifi olarak verilebilir. (SHP, 
HDP ve DYP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Bu nedenle önergeyi işleme koymuyoruz efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, tarihî 

bir karar verdiniz kutlarım sizi. 
BAŞKAN — Geçici Madde l'i okutuyorum : 
«GEÇİCİ MADDE 1. — 1.1.1985 tarihinden son

ra 'iktisap edilen amortismana tabi iktisadî kıymetle
re ait katma değer vergisinden, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar indirilemeyen kısım hak
kında bu 'Kanuna göre işlem yapılacaktır.» 

BAŞKAN — Geçici 'madde 1 üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 2'yi okutuyorum : 
«GEÇİCİ MADDE 2. — 3065 sayılı Katma De

ğer Vergisi Kanununun 3099 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesiyle değişik 17 inci maddesinin 3 üncü fıkrası
nın (b) bendine göre başlanmış olup, 1.1.1987 tarihin
den sonra da devam etmekte olan işlemler sonuçla
nıncaya kadar bu işlemler hakkında eski hükümler 
uygulanır.» 

BAŞKAN — Geçici Madde 2 üzeninde söz is
teyen?.. Yok. 

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

18 inci maddeyi 20 nci madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 20. — Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile 
değiştirilen 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanu
nunun 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendi 

hükmü 1.1.1986 tarihinde, diğer hükümleri yayımı 
tarihinde •yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi 21 inci madde olarak okutu

yorum : 
MADDE 21. — Bu 'Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylar imza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutularının sıralar arasında 

dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın mil
letvekilleri beyaz bir kâğıda adını,. soyadını, seçim 
çevresipi ve oyunun 'rengini yazıp imzalamak sure
tiyle oylarını kullanabilirler. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
2. — Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasa

rısı ve Adalet; Tarım, Orman ve Köy işleri; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/727) (S. Sayısı : 447) 
(D 

BAŞKAN — Sayın üyeler, müzakerelere devam 
ediyoruz. 

Gündemimizin ikinci sırasında, Uyuşturucu Mad
delerle ilgili Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Or
man ve Köyişleri; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
larının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
'Komisyon Raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Okunmasını kabul edenler... 
Okunmasını kabul etmeyenler... Komisyon Raporu
nun okunması kabul edilmemiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde Hür Demokrat 
Parti Grubu adına 'Sayın Ahmet Süter, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına 'Sayın Abdutrezak Ceylan ve 
Sosyaldemökrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Yu
suf Demir İle şahsı adına Sayın Yusuf Demir söz 
istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Süter. (HDP sıralarından alkışlar) 

(1) 447 S. Sayılı Basmayan Tutanağa Eklidir. 
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HDP. GRUBU ADINA AHMET SÜTER (İz
mir) — Sayın Başkan, yüce 'Meclisin değerli üyeleri; 
Hür (Demokrat Parti Grubu adına hepinizi saygı, 
hürmet ve muhabbetle «damlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Uyuşturucu Maddelerle İl
gili Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve 
Köyişleri; Plan ve iBütçe komisyonları raporlarına 
geçmeden önce, kamun tasarlısının genel ıgerekçesini 
beraber bir defa daha okuyalım : 

«Genel Gerekçe : Afyon ve benzeri narkotik mad-
delleınin, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Devlet 
tekelinde ve 'kontrolünde bulundurulması gerektiğin
den, ilgili kuruluşça, üreticiden alınan haşhaş kapsü
lünün, dış ülkelere ihracını sağlamak ve yurt içi ilaç 
hammadde ihtiyacını karşılamak maksadıyla bu ta
sarı hazırlanmıştır.» 

1. Değerli ımıilletvetoillleri, yüzde 30 kapasite ile 
çalışan bir alkaloit fabrikası mevcut iken, bu defa 
haşhaş kapsüllerinin tamamen ihracıyla, bu fabrika
nın kapanmasını veya kapatılmasını buraya getirmek, 
bunu anlamak mümkün değil; acaba, bu fabrikanın 
kapanması da, diğer birçok konuda olduğu gibi, 
Amerikalılara veya yabancı sermayeye verilmiş bir 
sözmüdür veya herhangi bir holding mi bu vasıtay
la korunmak istenmektedir? (HDP sıralarından «Bra
vo» «esleri, alkışlar) 

Uyuşturucu maddelerle ilgili kanun tasarısı hak
kında, partimizin görüşlerini arz etmek üzere huzu
runuza geldiğimiz bu anda, (tasarının genel gerekçesi, 
Türkiye gerçeklerine aylkındır diyoruz. Gerekçe çok 
kısa olup, ANAP iktidarının görüşünün tam tersine, 
devlet 'tekeli getirmektedir. 

2. Bolvadin'deki Afyon Alkaloit (Fabrikası, haş
haş kapsülü yetersizliğinden, çok düşük kapasite ile 
çalıştırılırken, tasarıya gerekçe olarak, kapsül ihracı 
[gösterilmektedir; bu önemli bir çelişkidir. Bir defa, 
kapsül ihraç etmek için, kanun çıkarmak gerekmez; 
ayrıca kapsül bol ise, devlet fabrikası niçin çok dü
şük kapasiteyle çalışıyor? Devlet fabrikası -yetkili
lerce ifade edildiği gibi- haşhaş kapsülü 'azlığından 
yüzde 30 kapasite ile çalışıyorsa, mevcut kapsülleri 
de ihraç edip, fabrikayı hamrnaddesiz mi bırakaca
ğız? 

3. Yoksa, ıgerekçede gösterilmeyen başka sebep
lerle mi bu tasarı huzurunuza getirilmiştir? Bize göre, 
devlet kontrolü başka, haşhaş ekiminin kısıtlanması, 
zordan zora koşularak çiftçinin ekimden caydırılma
sı başka şeydir. Zira, tasarı, ağır şartlar ve müeyyi
deler getirerek haşhaş ekimini azaltmayı hedefle
mektedir. 

Bize göre 'bu tasarı, «okullarda zararlı faaliyetler 
olabilir endişesiyle okul sayısını azaltmak» gibi bir 
garip mantaliteye dayandırılmıştır. Zararlı faaliyetler 
sebebiyle okul sayısını azaltmayı nasıl düşünmüyor
sak, kaçakçılık olabilir endişesiyle haşhaş ekimini 
azaltmayı da düşünmemek lazımdır. Zira,haşhaş eki
mi 'Kütahya, Afyon, Burdur, İsparta, Malatya ve 
Amasya gibi 7 - 8 ilimizde çiftçinin önemi] bir ge
lir kaynağıdır. Bu illerdeki yüzbinleree çiftçi ailesi 
bu geçim kaynağından, yerini alacak ikame ürün 
imkânı verilmeden, ortam hazırlanmadan mahrum 
edileceklerdir. Zira, suçlu duruma düşmek korku
suyla pek çok köylü haşhaş ekiminden, bu tasarı 

•kanunlaştığı takdirde vazgeçmek zorunda kalacaktır. 

Ayrıca, haşhaş ekimi olayına sadece afyon üre
timi gözüyle balkımak da gerçek dışıdır, eksiktir; çün
kü, haşhaşın tohumundan köylü yağ elde eder, ne
fis haşhaşlı yemekler yapar, kapsülü hayvan yemi 
olanak kullanılır, sapı ise yakacak olarak işe yarar. 

Ayrıca, ülkemizde haşhaş ekilen bölgelerde, af
yon müptelasına rastlamak kesinlikle mümkün de
ğildir. Türk köylüsü asla uyuşturucu kullanmaz. Ni
tekim, uyuşturucu 'alışkanlığı ülkemizde, büyük şe
hirlerde, inançlarından kopmuş olan bir gençlik çev
resinde vardır. Geçim kaygısıyla çırpınan Anadolu 
insanının aklına uyuşturucu hiç mi hiç gelmez, ge
lemez. 

Bilindiği gibi, afyondan elde edilen kodein, bir 
ilaç hammaddesidir. 'Kaldı ki, Türkiye, narkotin ve 
apomorfin gibi afyon müştaklarını da ithal etmek
tedir. Gene, ülkemizde haşihaş kapsülünü çizerek af
yon almak yasaklanmıştır. Bilim adamları ise, bu yol
la afyonun yüzde 60 oranında zayi olduğunu bildir
mektedirler. Öyle ise, bu yasakla kaybedilen millî 
servete yazık olmuyor mu?. Bütün bu gerçekler, bu 
tasarının başka ülkelerin uyuşturucu alışkanlığı ile 
dejenere olmuş gençliğine, bir ödün vermek için ge
tirildiği izlenimini ister istemek akla getirmektedir. 
Evet, bu tedbirlerle gene Türk çiftçisi kaybediyor; 
kaybediyor, ama hangi ülkede, hangi gençliği kur
tardığımızı -eğer böyle bir şey varsa- bilmek Olsun 
hakkımızdır. 

Türk haşhaşı ve afyonu dünyada kalitesiyle ün
lüdür; ama dünya üretimi içinde miktar olarak de
vede kulaktır. Onun için diyoruz ki, Türk çiftçisi 
önemli bir gelirden mahrum edilirken, eğer varsa, ül
kemizin ne kazandığını olsun bilmek isteriz, Bu da 
bizim hakkımızdır, 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maddelerle | 
ilgili görüşterimize gelince : 2 nci maddede haşhaşın 
ekiminden, ihraç ve stokuna kadar değişik safhalar
da yapılacak muamelelerin tespitlinin, yukarıda zik
redilen iki bakanljjk yetkililerinin oluşturacağı bir 'ku
rulca yapılması ve burada oluşturulacak raporun ba
kanlar kuruluna teklif alarak getirilmesi, hizmetin 
memleket açısından daha teknik, 'bilimsel ve faydalı 
yürütülmesini sağlayacaktır. Devamlılık arz edecek I 
olan bir kurulun, kuruluş ve çalışmaları ayrı bir yö- I 
netmelikle belirlenmelidir. I 

Bu nedenlerle, madde 2'nin sonuna «Haşhaş eki
lecek, afyon ve kapsül üretilecek yerler, memleketin 
tarımsal ve ekonomik durumu, yurt içi ihtiyacı, in- I 
raç 'imkânları ve mevcut stok durumu ile ilgili ça
lışmalar, Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanlığı ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca oluşturulacak 
haşhaş değerlendirme kurulu 'kurulur.» ibaresi eklen
melidir; yani bir ihtisas komisyonudur. 

2 nci maddenin üçüncü fıkrasında «ilgili kuru- I 
kıştan» ibaresi yerine «Tarım Orman ve Köy işler i I 
Bakanlığından» ifadesi konulmalıdır. I 

2 nci maddenin dördüncü fıkrasının sonunda yer I 
alan «imha ettirilir» ibaresinin çıkartılarak:, yerine 
«değerlendirilir» ıkelimesinıin eklenmesi suretiyle de- I 
ğişiklik yapılması lazımdır. Dolayısıyla, ekonomik 
'kaybın önüne (geçilmesi ve üretimin değerlendirilme- I 
si ile, miıllî gelire katkı artırılmış olacaktır. I 

2 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan «Ke- I 
sinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlara, bu mahkûmiyet- I 
îeri afla ortadan kalkmış olsa bile izin 'belgesi veri- I 
lemez. Verilmiş ise iptal edilir.» şeklindeki hüküm, 
insan haklarına aykırı olduğu gibi, kişinin ekonomik 
hürriyetini de kısıtlayıcı mahiyet az etmektedir. Ver- I 
iki tkaçaikçısım ticaretten ebedî men ediyor muyuz? 
Bilindiği gibi, Af Kanunu bazı suçları bütün sonuç- I 
larıyla ortadan kaldırmaktadır. I 

Değerli 'arkadaşlarım, Hür Demokrat Parti Gru- I 
bu adına görüşlerimizi ifade eder, hepinize tekrar I 
saygılar sunar, iyi akşamlar dilerim efendim. (HDP I 
sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Süter. I 
Efendim, oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. I 

Yok. I 
Oylama işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın efen- I 

dim. I 
(Oyların ayrımına başlandı) I 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa- I 

yın Ceylan, buyurun efendim. (DYP sıralarından al- I 
kışlar) I 
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DYP GRUBU ADINA MEHMET ABDURRBZ-
ZAK CEYLAN (Siirt) — Sayın Başkan, sayın mil-
letvekıiılleri; Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Ta
sarısı üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Şahsım ve 
Grubum adına cümlenize saygılar sunarım. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Afyon ve benzeri narkotik maddelerin, uluslar
arası anlaşmalar çerçevesinde devlet tekelinde ve 
kontrolünde bulundurulması, gerektiğinde ilgili ku
ruluşça üreticiden alınan haşhaş kapsülünün 'dış ül
kelere ihracını sağlamak ve yurt içi ilaç hammaddesi 
ihtiyacını karşılam'ak maksadıyla hazırlanan bu ta
sarıda, üzerinde önemle durulacak iki husus vardır. 
Haşhaştan elde edilen ham afyon ilaç yapımında 
kullanılarak, insanlara şifa verdiği gibi, bazı kötü 
eller ise bunun kötü 'ticaretini yaparak dünya genç
liğini zehirlemektedirler. Haşhaş ekim ve üretimini 
düzenlediğimizde, mutlaka kendi vatandaşlarımıza ve 
diğer ülkelerdeki insanlara da zarar vermemek için, 
gerekli tedbirlerin 'alınması şarttır; fakat bu tedbir
ler alınınca, geçimini haşhaştan temin eden çiftçile
rimize de gerekli rahatlığı sağlamalı ve üretimdeki 
lüzumsuz uğraşları da asgariye indirmemiz lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, haşhaş ekimi yapan 7 vi
layetin tüm ekim sahası 200 bin dekar olarak belir
lenmiştir. 20Q bin dekarın, bazen iklim faktörleri 
sebebiyle, tespit edilen rakamlara ulaşamaması ha
linde alkaloit fabrikasının ihtiyacı olan 20 bin ton 
hammaddeyi dahi bulamadığı yıllar olabilir. Bu ba
kımdan, daima 20 bin tonluk bir kapasite dışında, 
istihsal yapılabilecek sahaların tespiti, yedek stok 
temini Ibakımından da önem arz etmektedir. Haşhaş 
ekimi yapan bölgelerdeki müstahsilin tefle gelir kay
naklarının bir tanesi ve en önemlisi bu olduğuna gö
re, bazan her aile İçin igayret sarfetmeye değmeye
cek nispette küçük ekim sahaları tespit edilmekte, 
bu ise aile ziraatı olma vasfından dahi çıkmakta
dır. Haşhaş ekimi ile (geçimini temin eden bu müs
tahsillerin geçimlerini sağlayabilecek kadar bir alan
da ekim yapmalarına müsaade edilmelidir. Haşhaş 
ekiminin yapılacağı yerlerde ekicilere kanunen ve
rilmesi Öngörülen belgelerin, belgeyi alan şahsın ve
fatı sebebiyle kanunî mirasçılarına intikal etmesi âdil 
bir yoldur. Hal böyle iken, tasarının 2 nci madde
sinde «iptal edilir» deniyor, başka (bir sarahat yok
ta*. 

'Bunun dışında, «belgede belirtilen mahal dışında 
haşhaş ekimi yapılmaz» deniyor ise de farz edelim 
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ki, ekimine müsaade edilen miktara göne o mahalde 
tarlası yoktur. O 'takdirde, başka mahalde 'bulunan 
tarlasına haşhaş dkiımine müsaade edilmeli; ancak 
belirtilen rakamı 'geçmemelidir. IBu durum, tahsis 
edilmediği takdirde akimde bir kargaşa olacak ve 
istenen nebice istihsal edilemeyecektir. Maalesef bu
güne kadar Türkiye'de, arazi tevhidi ve kadostrosu 
itam olarak yapılmamış olmasından dolayı, (biraz ön
ce 'beyan ettiğim hususlara her zaman ve her yerde 
rastlamak mümkün olacaktır. Bu bakımdan, ekim 
alanlarının, başka başka yerlerde yapılması hususuna 
kanunda yer verilmelidir. Yine, kanun tasarısının 
2 nci maddesinin son paragrafında izin belgeleri her
hangi bir sebeple iptal edildiği takdirde masrafları
nın ekiciye ait olacağı (belirtilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, kanun tasarısında «İzin bel
geleri herhangi bir sebeple iptal olunanların ekilmiş 
haşhaş tarlaları, masrafı üreticiye ait olmak kaydıy
la, ilgili kuruluş adına, herhangi bir bedel ödenmek
sizin toplatılır veya imha ettirilin» deniyor. Şimdi, 
«Herhangi bir sebep» kanunda ve kanuna dayalı ola
rak çıkarılacak yönetmeliklerde açıkça belirtilmeli
dir. Çünkü, ekicinin herhanigi bir sui taksiri olma
dan ve kastı olmayan bir sebeple, fazla veya noksan 
etkimden dolayı, belgesinin İptali İle ekili sahanın sö
külmesi halinde, masrafların ekiciye ödettiriilmesi 
büyük haksızlıklara .'sebebiyet verebilir ve ekicilerin 
mağduriyetleri önlenemez. Bu hallerde, ekiciler mas
raftan muaf olmalıdırlar. (Kastı davranışlardan dola
yı belgesi iptal edilir; ekim sahasının imhası halinde 
de, zararın veya masrafın ilgili kuruluşlarla eşit ola
rak karşılanması hakkaniyete en uygun yoldur. 

Sayın milletvekilleri, haşhaş ekim bölgelerindeki 
müstahsilin bütün 'geçim kaynağı, yalnızca bu bit
kiye listisnat etmektedir. 'Mahsulü sökülüp imha edi
len bir müstahsile, ayrıca maddî ceza vermek, insaf 
ve vicdanla bağdaşmaz. 

Sayın milletvekilleri, çiftçilerimizin mağduriyet
lerini önlemek için, (izin Ibellgelerinin verildiği tarih
ten istihsale kadar kontrolünün çok sıkı yapılmasın
da büyük faydalar vardır. En azından, hem kaçak
çılığın önüne geçilmiş, hem de müstahsilin mağdu
riyeti önlenmiş olur. 

Kanun tasarısında «Afyon alımı» olarak belirti
len hususun da, tashih edilmesi gerekmektedir. «Af
yon alımı» dendiğinde, ham afyon, yani çizilmiş ve 

elde edilen afyon sakızı alımı da anlaşılabilir. Bu 
sebeple afyon bitkisinin «Çizilmemiş kapsül» ola
rak tasvir edilmesinde fayda mülahaza edilmektedir. 
Şimdilik «'Kapsül mubayaası» olarak tasvir edilen 
kanunda, bu anlamın ileride sakızla birlikte mütalaa 
edilmesi de mümkün olabilir. Ancak, kurulmuş olan 
ve halen çalışmakta bulunan Afyon Alkölöidleri 
'Fabrikası, yalnız kapsül işlemek, üzere kurulmuştur. 
Bu bakımdan «afyon» kelimesi yerine, «kapsül» keli
mesinin İkamesi uygun (görülmektedir. 

Her ne kadar, bazı detayların genelgede ifade 
edilmesi mümkün ise de, tasarıda kısa paragraflar 
halinde, haşhaş bitkisinin topyekûn ele alınmasında 
fayda mülahaza ediyoruz. «Kapsül mubayaası» den
se dahi; kapsül, tohumu ile müştereken mubayaa 
edilmemektedir. Hal böyle olunca, «Kırık kapsül» 
ifadesi de Önem taşımaktadır. Tohum meselesi de 
önemlidir; çünkü haşhaş ekim sahalarının (tamamın
da haşhaş yağı istihsal edilmektedir. Malum olduğu 
üzere, haşhaş yağı, tohumdan elde edilmektedir. Bu 
sebeple haşhaş yağı imalinin bir rejim altına alınma
sında, bölgelerin sağlıklı ve ekonomik yönünden önem 
taşıdığını düşünmekteyiz. Yağ imalatını iptidaî şe
killerden kurtararak, fabrikasyona geçmekte büyük 
(faydalar vardır. 

Sayın milletvekiİleri, bu kanun tasarısı üzerinde, 
grubumun görüşlerini 'bu şekilde arz etmiş bulunu
yorum. Ancak, bazı değişiklik Önergelerimiz vardır; 
bu önergelerimize sayın komisyon ve hükümetin his
si davranarak karşı çıkmasını dilerken; iktidar par
tisinin sayın milletvekillerinin de doğru yolda karar 
vereceklerini ümit eder, tasarıya müspet oy verece
ğimizi belirtir, yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP 
ve HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceylan. 
/. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanu

nunun, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun, 1606 
Saydı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu 
ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Ver
gilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutul
masına Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi 
İlaçları İçin Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması ile 1118 Sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı 
Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/771) (S. Sayısı : 456) 
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'BAŞKAN — 456 sıra sayılı Kanun Tasarısının 
oy sayım 'işlemi bitmiştir; neticeyi yüce Meclise arz 
ediyorum : 

Kullanılan 
Kabul 
Ret 
Çekimser 
Geçersiz 
456 sıra 

oy 

sayılı 

sayısı : 288 
: 188 

94 
4 

: 2 
tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı ve 

2. — Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasa
rısı ve Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/727) (S. Sayısı : 447) 
.(Devam) 

BAŞKAN — SHP Grubu adına Sayın Demir, 
buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA YUSUF DEMİR (Uşak) — 
Sayın Başkan, sayın ımiietvekilıleri; sözleriıme başla-
ımadan önce hepinizi saygıyla selamlarım, 

Sayın milletvekilleri, uyuşturucu maddelerle ilgi
li 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanun ve 2253 ve 3491 sayılı kanunlarda değişik
lik yapan kanun tasarısı halkımız için ne getiriyor 
ve neler götürecektir. Bu hususta, SHP Grubu adı
na görüşlerimizi açıklamak üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, uyuşturucu maddelerin 
kaynağı haşhaş denilmektedir. Haşhaş üretimi, Mi
lattan Önce 5000 yılarında Mezopotamya'da başla
mış, hatta ilk vatanının Orta Asya'da Türkistan ol
duğu. söylenir. İlk linsanların yaşamındıan beri var 
olan haşhaş, insanlar için en önemli bir bitki olup, 
insanların ekmeğine katık, aşına yağ olmakta ve 
hatta lilk insanların bunu (tababette de kullanarak ba
zı hastalıkları önlediğini; 'örneğin, mide rahatsızlık
ları, dizanteri ve solunum rahatsızlıklarında da kul
landıkları gibi, keyif verici olarak da kullanmışlar
dır. 

Haşhaşın 'ilk menşei Orta Asya olan Türkistan'. 
dan sonra Çin, Hindistan, Formoza, Rusya, Mezopo
tamya, Mısır ve Küçük Asya dediğimiz Anadolu'dan 
sonra da Yunanistan'a kadar uzanır. Bugün de dün
yanın pek çok ülkelerinde, Hindistan, Avustralya, 
İran, Yunanistan, Mısır ve Türkiye'mizde yetiştiril
mektedir. 

Dünyada iinsanılar ve devletler, haşhaşın ilk var 
olduğu günlerden beri, haşhaşa o kadar önem ver
dikleri anlaşılıyor ki, Asur kabartmalarında afyon 

kelimesinin ve haşhaş resimlerinin olduğu söylenir. 
Hatta Anadolu'da seyahat yapmış olan Beronda, 
memleketimiz için ^Fransızlar nasıl ibuğdayı yetişti-
riyorlarsa, Türk'ler de öyle haşhaş yetiştiriyorlar» de
miş. 

Bonvadin'de kurduğumuz fabrikanın bugünkü 
bütçesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesine 
eşit olmasına rağmen; Avusturalya'da 1965'li yıllar
da 5 000 ton ıhaşhaş kapsülü üretimi yaparken, 1985' 
te 55 000 tona yükseltmiş, bizim fabrikamız yıllık 
20 000 ton kapasitede olduğu halde üretimi yılda 
3-4 bin tonda kalmakta, onu da dünyadaki dost gö
rünenlerin entrikalarıyla stokta beMetrnektedk. 

Yurdumuzda 1933 yılına kadar 67 ilimizin 42' 
sinde serbest ekim yapıldığı halde, 2253 sayılı Ka
nunla haşhaş ekimi kontrol altına alınmış ve Uyuş
turucu Maddeler İnhisar İdaresi kurulmuştur. 1938 
yılında çıkarılan 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Yasası ile de bu görev, Toprak Mahsulleri Ofisine 
verilmiştir. 

1938 yümda, yurdumuzda haşhaş etkimi, afyon ve 
afyon üretimi en üst düzeylere çıkarıldığı halde; son 
yıllarda, Amerikalı dostlarımızın sağlığına zarar ver
diğinden ve yine Amerikalıların isteğine ve emirleri
ne uyarak, Türk halkının isteklerini, ihtiyaçlarını ve 
geçimlerini hiçe sayıp, haşhaş «kimine son verilmiş
tir. 

. iHaşbaş ekimini yapan diğer ülkeler ekime devam 
ederken, biz, halkımızın binlerce yıldır ekerek, ek
meğine katık, aşına yağ ve sütünden de gelir sağla
dığı, hatta, yurdumuza döviz kazandırdığı en önemli 
bu bitfcimiizin yetiştirilmesine son vermiş olduk. 

Sayın miıUetvefcMeri, 1974'te kurulması kararlaş
tırılan Afyon Alkoioid Fabrikası üretime geçinceye 
kadar, kapsüllerin ihracı kararlaştırılmış olup, hükü
metlerimiz iyi ıbir dış politika ve iyi bir ekonomik 
politikaları oluşturamadıklarından, haşhaş kapsülleri
mizi ihraç edememişiz, ki Afyon-Bolvadin ovaların
da haşhaş kapsülü toprak altında çürümeye ve daha 
sonra da meydan ateşlerinde yanmaya terk ederek, 
devletin ve milletin milyarlarını heder etmişiz. 

(Bilgisiz ve (beceriksiz eller, partizan nedenlerle 
ve adam kayırmalar sonucunda, Türkiyemizde par
makla gösterilecek olan Ibu fabrikaya, ehliyetsiz kim
seler yerleştirirlerse ve silolardaki yüzlerce ton haş
haş kapsülü, -farelere yedirmeyeceğiz diyerek- fare 
zehirli ile ilaçlanırsa ve Ibu fare zehirli haşhaş kap
sülü de 'Hollanda'ya İhraç, olunursa, Hollandalılar 
morfinde fare zehirini görür ve malımızı elbettefci 
geri çevirirler. 
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90 ton işlenmiş martin elimizde (beklerse, dış 
(ülkelerdeki pazarlarımızı elden kaçırırsak; 20 bjn ton 
kapasiteli fabrikamızı tam kapasiteyle çalıştıramaz-
sak ve yılda ancak lüç dört 'bin ton kadar kapsül 
işleyebilirsek, bunun bütün zararlarını haşhaş ekici
leri mi çekeceklerdir? Bunların vebali ve günahı yal
nız Çiftçilerimizin mi olması icap ediyor? 

Haşhaş ekimi, Türk köylüsüne -'büyük 'bir (gelir 
kaynağıH olmasına rağmen, Türk hükümeti, sırf in
sancıl düşüncelerle hareket edeyim derken, dünyada 
pek çok şeyler kaybetmiştir. * 

(Yukarıda söylediğim ıgibi, 1940'iı yıllarda, 42 ili
mizde eklimi yapılan haşhaş, 19711de kademeli ola
rak azaltılmış, yedi ile indirilmiş ve 1971'de Ameri
kan (baskısıyla (bütün illerimizde yasaklanmıştır. 1974' 
te yedi ilimizde tekrar ekimine müsaade edilmiştir. 

1971 - 1974 yııUarı arasında, yasaklanan haşhaş 
efciimi neticesinde Türkiyemlz neler kaylbetmiştir? 

1. Türkiye'nin ilaç piyasasındaki yerini, diğer 
afyon üreten ülkeler sıfıra indirmişlerdir. 

2. iBu yasaklamaya rağmen, ibaşka ülkelerden 
Amerikan piyasasına hol miktarda eroin sızmaya 
devam etmiştir. 

3. Dünya üzerindeki birçok Ulaç fabrikaları, kı
sa sürede, korkunç bir hammadde sıkıntısı çekmiş
tir. 

4. Türkiye, bu üretimin yasklanmasından çok 
şey kaybettiği ıgibi, bizimle yarış halindeki diğer haş
haş ekimi yapan ülkeler, meydanı boş buldukların
dan dolayı onlar çok şey kazanmışlar ve yine bu ül
keler dünya piyasalarına sahip olmuşlardır. 'Bilhassa 
Hin'dis'fcan afyon üretimi konusunda değer kazanmış
tır. 

5. Türkiyemizde afyon üreticisi, yani haşhaş 
ekicisi, iki yıl içimde korkunç ekonomik ve sosyal 
kriz içerisine düşmüştür. 

Sayın rnlüetvekileri, ıbuigün önümüzde bulunan, 
Uyuşturucu Maddelerle 'ilgili IKanum Tasarısı Türk 
halkına bir yenilik, bir iyilik getirmediği ıgibi, 1918, 
21253 ve 3491 sayılı kanunların birkaç maddesini de
ğiştirmekle Türk köylüsüne indirilen darbeler, işken
celer, hor görmeler, küçüksemeler yetmiyormuşçası-
na, haşhaş ekicilerine cezayı kat kat artırıp, doğru
dan «Haşhaş ekme» denilemeyeceğihden, ektirmemek 
için alınan en güzel cezaî tedbirlerden 'başka bir şey 
değildir. 

Sayın milletvekilleri, 'M. Ö. : 5000 yıllarından 
beri ekimi yapılıp, halkın çok çeşitli yönlerden ih
tiyacını karşılayan haşhaş, yurdumuza milyonlarca 
liralık döviz kazandırmıştır. 

Daha önceleri de haşhaş ekicilerinin durumlarım 
Meclis araştırmalarında dile getirttiğimiz halde, «Siz 
misiniz bu çiftçilerin, köylünün derdini savunan?» 
dercesine, bu insanların durumlarını hiçe sayıp, ya
salardaki cezaları az görüp, Ameritkalı dostlarımıza 
şirin (görünmek için, 'getirilen bu yasa ile cezalar kat 
kat artırılarak, haşhaş üreticisine «Haşhaş ekmeyin» 
denilmektedir. 

Haşhaş ekiminde yeni sisteme geçirilirken, bu sis
temin ülkemiz için önemli bir malî kayba yol açma
ması, kapsüllerin ülkemizde işlenerek dünya piya
sasına yarı mamul maddeler halinde girilmesi ve da
ha yüksek gelir sağlanması amacıyla, ülkemizde bir 
alkaloid fabrikası kurulması da kararlaştırılmıştı. (Bu 
suretle, 1974 yılında çiziksliz ekim metodu benimse
nirken, alkaloid fabrikası da bu yöntemin bir par
çası olarak öngörülmüştür. Diğer (bir ifadeyle, çizik -
siz ekim metoduyla alkaloid fabrikası, biri diğerini 
tamamlayan 'tedbirler 'bütünlüğünü oluşturmakta ve 
fabrikanın mun'tazam çalışarak ürettiği konsantrenin 
pazarlanması büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye'nin uyuşturucu maddelerin kontrolü ko
nusunda uyguladığı politika ve bu alanda harcadığı ça
balar, Birleşmiş 'Milletler Teşkilatının ve birçok Ba
tılı ülkenin takdir ve desteğini kazanmış bulunmak
tadır. Bir zamanlar âdeta dünya gençliğini zehirle
yen ülke olarak takdim edilmeye çalışılan Türkiye' 
nin, bugün, yasal olmayan uyuşturucu madde arzı
nın kaynağı olmaktan çıktığı ve aldığı etkin önlem
lerle İbaşka ülke menşeli uyuşturucu maddelerin tran
sit kaçakçılığını da önemli ölçüde önlediği ve hatta 
(bu güzergâhın başka 'ülkelere kaymakta bulunduğu, 
uluslararası planda da kabul (görmektedir. 

Konuya ilişkin olarak yayımlanan raporlarda, 
Türkiye'nin uyuşturucu maddelerin kontrolü konu
sundaki başarısı vurgulanmakta ve Türkiye, uluslar
arası planda örnek ülke olarak gösterilmektedir. 
Haşhaş ekimi yapan Türk halkının, -uyuşturucu mad<-
deler nedeniyle- kötü alışkanlıkları olmadığı gibi; gö
rüyoruz ki, Amerikalı dostlarımıza Türkiye'den de-

' ğil diğer ülkelerden uyuşturucu maddelerin sokul
duğu anlaşılıyor. Onun için halkımız haşhaş ekimini, 
kötü ahşkanlıkları için değil, yalnızca geçimini te
min etmek için yapmaktadır. Diğer, haşhaş ekimi 
yapan ülkeler Amerika'ya niçin boyun eğmiyorlar da, 
biz çok itaatkâr davranıyoruz? Biz böyle davrandı
ğımız hal'de, yine de. en zararlı (biz çıkıyoruz. 

IBakm bir zamanlar Ibize, «Dünyanın en kaliteli 
haşhaş kapsülünü yetiştiriyorsunuz» diyen Amerika, 
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sonra «ya ekimi kısıtlayın, ya da kontrol altına alın» 
diyen yine Amerika ve daha sonra da, bir fabrika 
kurarak haşhaştan ilaç •hammaddesi üretmemizi öne
ren ve «üreteceğiniz hammaddenin büyük bir bölü
münü (ben alacağım» diyen Amerika şimdi nerede? 
Verdiği sözleri niçin 'tutmuyor? 

»Dahası var, en iyi haşhaş kapsülüne (biz sahip 
iken, niçin Hollanda ve Fransa bizden 'vazgeçti de 
Hindistan'a yöneldi? (Bunlar kendiliğinden olmadı 
herhalde!... Olaylar (böylesine sürerken Amerika bize 
ne lönerdi, ne istedi ve neden vazgeçti? Bu Amerikan 
oyunlarını deıvlet ve hükümet yetkiüilerimiz biılmiyor-
lar mı acaba? iKapıkulllaığundan vazgeçmeyecek mi
yiz hâlâ?1 

Sayın milletvekilleri, hu ağır cezaları halikımıza 
uygun bulmadığımız gibi, haşhaş ve kapsülünün da
ha çok para etmesini ve iyi hır taban fiyatı verilme
sini istiyoruz. 

19711i yılara kadar halikımız haşhaş kapsülünü 
çizerek, afyonunu kendisi alırdı ve devlete veya tüc
cara iyi bir fiyatla satardı. 1974'den sonra haşhaşın 
kapsülünü devlet satın aldığı zaman kilosu 20 lira 
iken, 1 torba çimento da 20 lira idi. Haşhaş ekicisi 
köylümüzü hükümetlerimiz ne kadar ıgüzel koruyor 
ki, aradan geçen 12 yıl sonra çimento 70 misli arta
rak 1 400 lira olduğu halde, 20 lira olan haşhaş kap
sülü 4 misli dahi artış göstermeyip 70 lirada kalmış
tır, 

Pancarı demirle, Ibuğdayı gübre ve ziraî ilaçlarla 
karşılaştıralım; çiftçinin ürettiği mallar dört beş mis
li artarken, devletin ve holdinglerin ürettikleri mal
ların (fiyatları 50-60-70 misli artış gösteriyor; bu da 
çiftçimiz için üzüntü verecek bir olay oluyor. 

Sayın milletvekilleri, halkın temsıilcisi olan (bizler, 
haışlhaş ekicilerini biraz olsun düşünüyorsak, sayın 
hükümetimizden aşağıdaki hususların göz önüne 
alınmasını istiyoruz : 

1. Haşhaş ekim alanları, bugün ekimi yapılan 
180 bin dekardan bir milyon dekara mutlaka çıkar
tılmalıdır. Afyon'da (bulunan Alkaloid Fabrikasının 
yıllık üretim kapasitesi 20 bin ton olup, 'bu miktar 

da ancak bir milyon dekar arazinin ekiminden elde 
edilir. 

Haşhaş ekicisini (bu kadar ezmeyelim; ezmeye ve 
cezalandırmaya da hakkımız yoktur. Taban fiyatını 
normal şartlarla ve önceki yıllara göre ölçülü olarak 
verelim. 70 lira olan haşhaş kapsülünün değeri, en 
azından '600-700 liradır ve ben bu rakamın asgarisini 
söylüyorum. Başka ülkelerin menfaatleri nedeniyle, 
yalnız bir iki metrekare fazla haşhaş ektiği için veya 
formalite eksikliği gibi durumlar nedeniyle ağır ce
zalar vermeyelim ve ağır ceza getiren bu tasarıyı 
lütfen geri çekelim. Ağır ezalarla cezalandıracağımız 
bu insanlar, Türk halikıdır. 

Sayın milletvekilleri, 1974'te işbaşına gelen bir 
hükümetin «Biz kendi memleketimizde neyin ekile
ceğine ve neyin dikileceğine kendimiz karar veririz»-
deyip, kısmen de olsa haşhaş ekimi yasağım kaldır
ması 'gibi, yine bir iktidar gelecek, Türk köylüsünün 
ve Türk Çiftçisinin, haşhaş ekicisinin kötü kaderini 
yenecektir. (Bir başka ülke halkının refahı için, ken
di insanımıza bu kadar ağır cezaları mubah sayma
yalım. Başkalarına şirin görünmek için halkımızı ez
meyelim. Takdir yüce Meclisindir. 

Hepinizi tekrar saygı ile selamlarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 

şahsım adına söz istiyorum. 

'BAŞKAN — 'Söz mü istiyorsunuz? Sayın Fırat 
isimlinizi yazdım. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
•Efendim tümü üzerinde söz isteyen var; zamanı

mız da (bitmek üzeredir. 
ATIULA SIN (Muş) — Daha 10 dakika var Sayın 

(Başkan. 

(BAŞKAN — Öörüşmelere kaldığımız yerden de
vam etmek ve sat 211.30'da toplanmak üzere birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saaiı : 21.30 

BAŞKAN : Başkanveldi özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 

BAŞKAN — 114 üncü Bideşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasa
rısı ve Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/727) (S. Sayısı : 447) 
(Dağıtma tarihi : 21.5.1986) (Devam) 

BAŞKAN — Uyuşturucu Maddelede İlgili Kanun 
Tasarısı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden 
devanı ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yedenini almışlardır. 

Bundan önceki oturumda itasarınm tümü üzerin
de 3 grup adına 'konuşmalar yapılmıştı. Şimdi, şahsı 
adına Sayın Aynan Fırat. 

Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Balkan, 

saygıdeğer milletvekilleri; bugün görüşmeye başlamış 
olduğumuz Uyuşturucu Maddelerle îılgili Yasa Tasa
rısı (hakkında ben de birkaç şey söylemek 'işitiyorum. 

Hepinizin d© bildiği gibi, haşhaş geçmiş yıllarda 
Türkiye'nin her yerinde ekilen ve münavebe bitkisi 
haline gelmiş olan, ürünü de köylüye son derece fay
dalı, ekonomik yapısını değiştirecek bir tarım bit-
kisiydi Türkiye için, Haşhaş alanlarının ürünü alın
dıktan sonra, yerine Anadöluda ikinci bir ekin ek
mek mümkün oluyordu. Bu alanlarda haşhaş ürü
nünden sonra tütün ekmek mümkündü, sebze yetiş
tirmek mümkündü ve köylü dolayısıyla bir yılda 
iki ürün almak imkânına sahipti. 1971 senesine ka
dar Türkiye'de bu böyle devam etti. Anadolünun 
birçok vilayetinin kalkınmasında haşhaşın rolü çok 
büyük olmuştur. Ancak Amerika Birleşik Devletleri
nin uyuşturucu maddelere karşı, kendi halkının ve 
Avrupa ülkelerindeki halikın tutku göstermesi karşı
sında en iyi haşhaş ürününü yetiştiren Türkiye'de 
haşhaş ürünü bitkisinin yetiştirilmesini yasaklayan 
bir karar almak için çaba «arfediıimiş ve 1971 yılın
da haşhaş ekimi Türkiye'de tümüyle yasalklanmıştır. 
Bu yasak 1974 yılına kadar sürmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, haşhaş bitkisinin Tür
kiye'de Türk köylüsü ve Türk çiftçisinin ekonomik 
durumunun düzölmesiindeki rolü nedir, neden buna 
bu kadar ehemmiyet verilmiştir? Önce bunu bilmek 
lazımdır. Haşhaş, kırsal alanda üçüncü sınıf tarım 
arzilerinde, ufak yerlerde, ıfazla bakım istemeden ye
tişen bir bitkidir. Bu ıtarım ürününün yaprağından 
köylüler istifade ederdi. Yemek yapılırdı. Salata ya
parlardı, tohumundan yağ çıkarırlardı ve ayrıca ek
mekte kulılanıdardı. Üzerinden aldıkları yağ, yani 
afyon son derece değerli bir maddeydi, bunu da o 
zaman Tekel'e veriderdi, devlete teslim ederlerdi. 
Bir dekar arazideki haşhaş bitkisinin 5Q0 kilogram 
kuru sapı kalırdı, bu da o köylünün yakacağını te
min ederdi. Yani bir köylü yılda 3 dekar yeri haşhaş 
ektiği zaman, birbuçuk tona yakın yakacak mad
desi elde etmiş olurdu, Tohumundan yağını çıkarır, 
ürününü satar ve büyük oranda ekonomik kalkın
masına yardımcı kaynak bulurdu. Biraz önce arz 
ettiğim gibi de yerdi ve ürünü kaldırdıktan sonra 
da ikinci bir ürün ekerdi. İşte böyle bir tarım ürü
nü yasaklandı; köylü büyük oranda mağdur oldu. 
Yasaklama nedeni ise afyon kaçakçılığı; insancıl ga
yelerle Türkiye buna rıza göstermiştir. Ancak, Ame
rika Bideşik Devletleri bunun karşılığında mağdur 
olacak Türk köylüsüne senede muayyen bir miktar, 
zannediyorum 10Ö milyon dolara yakın bir paranın, 
ekicinin zararı karşılığı dağıtılmasını kabul etmişti. 
Ancak, bu bir sene bile devam etmedi, aksatıldı. 

1974 yılında Türk köylüsünün kendi tarlasında, 
arazisinde ne ekip ne biçeceğine, gene Türk hükü
metinin karar vermesinin en doğal yol olduğu var
sayımından hareketle, 1974 yılında yeni baştan haş
haş ekimine müsaade edilmiştir. Ancak, bu müsaa
de muayyen 'bölgelere sirayet etmiştir ve Türkiye' 
nin tümünde .olmamıştır. Dolayısıyla başta Uşak İli 
olmak üzere toplam o bölgede 7 ide haşhaş eki
minin kontrolü olarak yapılmasına hükümet karar 
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Vermiştir. Kapsüllerin çizilmeden devlete teslim edil
mesi de yasada öngörülmüştür. 

Malumunuz olduğu üzere, kapsül çizildiği 'takdir
de, akan süt kuruduğunda afyon olur. Çizilmeden 
'alınan kapsülü işleyecek bir fabrikaya gerek vardı, 
feu gerekli olan alkaloit fabrikası da Afyon civa
rında kurulmuştur. Yılda ıbir milyon dekar arazide 
yapdadak olna haşhaş tarımının kapsülünü işleyecek 
20 bin ton yıllık kapasiteli bir fabrika İnşa edilmiş
tir; ancak fabrikanın birçok zorlukları vardı. Bu 
zorluklar 1980 senesine kadar sürmüştür, daha son-
ıra kapsüller işlenmeye başlanmıştır. 

Hükümetler, Amerika'nın politikasına ayak uy
durarak, haşhaş kapsül fiyatlarını son derece düşük 
tutmuştur ve gittikçe müsaadeli ekim 'alanlarını da 
daralmışlardır. Bugün Türkiye'de yüzseksen ikiyüz 
bin dekarlık bir alanda haşhaş ekimi yapılmaktadır. 
Bu ©kim alanlarından elde edilecek kapsül miktarı da 
4 milyon ton civarındadır, yani falbrika kapasitesini 
karşılayacak durumda değildir. Ancak, devletin se
nelerdir işleyemeden biriktirmiş olduğu kapsüller bu 
sene işlenmeye başlanmıştır. 

düşünmek mecburiyetindeyiz. Amerika, Türkiye'de 
yasaklattığı afyon ekimini, Çin'de, Japonya'da ve 
Hindistan'da yasaklatamıyor. Bugün geniş boyutlu 
kaçakçılık yapdıyor. 'Bu kaçak afyon Türkiye'den 
(gitmiyor, kaçakçılık Türkiye üzerinden de yapılmı
yor, dış piyasaya Türkiye menşeli afyon gitmiyor. 

Afyona, aynı zamanda insancıl gayeler bakımın
dan da ihtiyaç vardır; tıpta kullanılan önemli bir 
maddedir. O halde, Türk çiftlisinin ekonomik du
rumunu düzeltmek için, hükümetin'taban fiyatlarını, 
köylüyü mağdur etmeyecek derecede, normal bir 
seviyeye çıkarması şarttır. 

İkincisi, Malatya ve civarında da kontrollü afyon 
ekimine behemahal müsaade edilmelidir. (Ben bu di
leklerimi Türk çiftçisi adına burada arz ediyor ve 
hükümetten bu konuda daha hassas davranmasını 
rica ediyorum, yüce Meclisin de bu konuda hassas 
olmasını istirham ediyor ve hepinize saygılar sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Hükümet adına sayın (bakan, buyurun. (Alkışlar) 
TARIM ÖRJMAN VE İKJÖYltŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ (DOĞAN — Sayın Başkan, yüce Mecli
sin saygıdeğer üyeleri; görüşmekte olduğumuz uyuş
turucu maddelerle ilgili kanun tasarısı hakkında (ge
nel olarak bazı hususlara değinmek zaruretini hisse
diyorum : 

'Bugüne kadar (gerek spesifik olanak afyon konu
sunda çeşitli sözlü sorular dolayısıyla, bir de 'özel
likle bu konuda verilen bir araştırma önergesi do
layısıyla bu konu bu çatı altında, bu yüce (Mecliste 
geniş olarak tartışılma imkânı 'bulabildi. Biz hükümet 
olarak düşüncelerimizi, özellikle bu araştırma öner
gesi dolayısıyla (geniş olarak burada izah ettik, bu 
bakımdan burada, sadece değerli milletvekillerinin 
bu hususta değindikleri Ibazı noktalar üzerinde dur
makla yetinmek istiyorum. 

Önce alkaloit fabrikasının mevcut durum hak
kındaki bazı yanılgılara değinmek istiyorm, o da şu
dur : Bildiğiniz gibi, bu fabrikanın kapasitesi 20 bin 
ton kapsüldür, yani yılda '20 bin ton kapsül işlemeyi 
ve içindeki alkaloit muhtevasına (göre, afyon muhte
vasına ıgöre içinden (belirli miktarda alkaloit ve tü
revleri üretimini öngören Ibir fabrikadır. 

'Değerli miletvekiller.i, bizden önceki dönemde 
-maalesef doğrudur- falbrika çok düşük kapasitelerle 
çalışmıştır; hatta hatta, yine daha önce ifade ettiğim 
gibi biz, ıgeçen yılın sonuna doğru, geçmiş yıllardan 
kalan önemli miktarda stoğun bir kısmını maalesef 

Şimdi, yüce Meclise şunu arz etmek istiyorum : 
Türk köylüsü yasalara saygılıdın Türk köylüsü es
kiden elde ettiği ürünü devletine verirdi, şimdi eki
mini yaptığı haşhaşın kapsülünü çizmeden toplayıp 
Toprak Mahsulleri Ofisine veriyor. 

Amerika'da, Avrupa'da uyuşturucu madde kul
lananların sayısı çoğaldı. O halde 'bu afyon nereden 
geliyor; kaçakçılık Uzakdoğuya sarkmıştır. Bugün 

Japonya dahil, Çin'de, Güney Kore'de, Hindistan'da 
genıiş boyutlarda ekim yapılmaktadır. Türkiye'de ya
pılan ekimlerde, kapsülde afyon miktarı yüzde iki 
ikibuçuk liken, bu ülkelerde yüzde 8'e kadar çıkarıl
mıştır. O halde, (bu ülkelerde ekim devam ederken, 
bu ülkeler afyonda teknolojiyi geliştirip, daha ve
rimli afyon türleri geliştirirken, Türkiye'de afyonu 
tümüyle yasaklamaya doğru 'gitmek veya ekim saha
larını daraltmak, Türk çiftçisinin lehine değil, aley
hinedir. 

Ayrıca, verilen taban fiyat son derece düşüktür. 
(Bugün Şarkta, Malatya'da vatandaş verimsiz ara
zilerden hiçbir gelir 'temin edemiyor. Eski şartlarla 
devlet kontrolü elinde bulıunduralbiliyordu. Bgün Em
niyetin elinde helikopteri var, aralbası var, 'bütün köy
lere yol var; kontrol imkânı eşik iye nazaran 'beş on 
kat daha artmış durumdadır. 

Bu tarım ürünü ekiminin Malatya ve dolayında 
da serbest bırakılması elzemdir. Biz kendi çiftçimizi 
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imha etmek durumunda kaldık, 'bu da doğrudur; ama 
memnuniyetle ifade ediyorum iki, geçen yıl ilk defa 
olarak fabrika 12 913 ton seviyelerinde kapsül 'işle
yerek üretim yapmıştır; yani aşağı yukarı yüzde 70 
seviyelerine kadar varan bir üretim seviyesine eriş
miştir. Bu yıl ise, tahmin ediyorum, aşağı yukarı nor
mal kapasite seviyesinde (bir üretim şu anda devam 
etmektedir; yani fabrikanın teknolojik sorunlarının 
önemli /bölümü halledilmiş ve fabrika çalışmasına 
devam etmektedir. 

Şu anda bizim haşhaş ekimi alanlarını tespitteki 
ana politikamızı tespit ettiren faktörler şunlardır : 
Birincisi, şüphesiz ki bu alkaloit fabrikasının kapa
sitesi ve yine ona bağlı olarak, orada ürettiğimiz 
mamullerin pazarlama şansı, pazarlama gücü. 

'İkincisi, kapsül olarak pazarlayabilmek; çünkü 
şu anda ancak çizilmemiş kapsül üretimine müsaade 
etmekteyiz. (Bu iki pazar şartı bizi sınırlamaktadır. 
Ancak, daha evvelki konuşmalarımda da ifade et
tiğim gibi, Ibu konudaiki gelişmeler; yani gerek alka
loit ve türevleri pazarlaımasındaki gelişmeler ve ge
rekse İleride ımüımlkün olabilirse -ki, şu anda bu im
kânlar az görünüyor, onu da ifade etmem lazım- kap
sül olarak pazarlama şansımız bu konuda biraz da
ha açılmamıza imkân verebilir. 

Değerli milletvekilleri, yine şunu da daha evvel' 
lüflaidie ettiğimi hatıdıyorum : Afyon nispeti düşük, 
buna mukalbtii sadece içindeki haşhaşından isCilfade 
edeceğimiz türler üzerinde de çalışmalar bir taraf
tan devam etmektedir; aynı şekilde, alkaloit nispeti 
yüksek olan çeşitler üzerinde de çalışmalar devam 
etmektedir. 

Bu kanun tasarısı gene1! hatlarıyla bir tanzim ta
sarısıdır ve meselenin yürütülmesiini tanzim şeklinde 
hükümete yetki veren bir hiçimde düzenlemelktedir 
ki, şimdiye kadar olan uygulama tia aşağı yukarı 

^böyle olmuştur, 

Gene bildiğimiz gibi afyon üretimi halen ülke
mizin altı ilinde ve (Konya'nın dört kazasında mü
saade görmektedir. 'Bizim Ibu tasarıda getirdiğimiz 
cezaî hükümlere de bazı arkadaşlarımız değindiler. 
IBu hükümlerdeki ceza nispetleri, benzeri suçlardaki 
ceza nüspetleriyle mukayese edildiği takdirde bura
da getirilen cezaî hükümlerin makul seviyede olduğu 
görülecektir. 

•Ben sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 
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(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımızın isimlerini 

okuyorum : Sayın Şengün, Sayın Demir, Sayın Yu
suf Demir. 

(Sayın Şengün, buyurun efendim. 
İSMAİL 'ŞENGÜN ıflDenizli) — Sayın Başkan, 

yapılan ekonomik bir faaliyettir. Eğer Bakanlar Ku-
rullumuz her yıl bir sonraki yılla ilgili ekonomik faa
liyeti, daha doğrusu haşhaş ekimi konusunu belirler
se ve ekilecek yerleri memleketin tarımsal, ekonomik 
durumu vesaireyii gözeterek tespit ederse, o takdirde 
çiftçi, haşhaş ekimiyle uğraşanlar, -bir yıl sonrasıyla 
ilgili bir belirsizlik içine ^ğirmeyeceklerdıir. Bu ne
denle, acaba Sayın Bakan, 'bu tip tespitlerin bir yıl
dan fazla bir süre için ((iki veya üç yıl) ilan edilme
sini ve fakat Ibu arada her yıl bunun bir rotating 
halinde devam ettirilmesini, böylece de haşlhaş eken

lere en azından üç yıl ilerisiyle ilgili bir faaliyet hak
kının tanınmasını düşünebilirler mi? 

(BAŞKAN — Anlaşıldı 'Sayın Şengün. 
IBuyurun Sayın IBakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt (BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — 'Sayın Başkan, muhterem 
üyeler; bu zaten 2 nci maddede aşağı yukarı tedvin 
edilmiştir. 2 nci maddede, hükümetin bu konudaki 
kararı her yılın en geç 1 Temmuzuna kadar ilan edi
lir, herhangi bir karar alınmadığı takdirde de bir 
evvelki yılın kararı olduğu gibi caridir, devam eder 
denmektedir. 

'Burada bir de rotasyon meselesine değinmek is
tiyorum, yani Ibir yıl başka yere verelim, diğer yıl 
başka yere verdim... 

İSMAİL ŞENGÜN i(Denizli) — Hayır, o anlam
da söylemedim, zaman itibariyle rotating Sayın Ba
kan, yani 1986 yılındayız, 1987 yılıyla ilgili bir ka
rar alıp 1 Temmuza kadar ilan edeceksiniz; fakat 
siz eğer, 1986 yılının 1 temmuzuna kadar alacağınız 
bu kararı iki ya da üç yıl için değerli sayarsanız, 
çiftçi iki veya üç yılından emin olacaktır. Bununla 
beraber, (1987 yılında alacağınız karar da bir son
raki üç yıla raci olacaktır, yani rotatingten kastım 
budur. (Bunu ifade etmek istedim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Şengün. 
Buyurun Sayın IBakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Efendini, getirilen bu hü
küm buna mani değildir; fakat dikkat edilirse, aşa
ğı yukarı 1974 yılından bugüne kadar, 6 il ve Kon
ya'nın 4 ilçesinden başka herhangi bir yeni yere ekim 
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müsaadesinin verilme şansı- zaten getirilmemiştir. 
Eğer durum, pazarlama imkânları, ekonomik imkân
lar ve genel olarak şartlar buna müsait'olursa, mad
denin bu şekliyle 'tedvini Sayın Sengün'ün dediğine 
imkân vermektedir. Diyeceklerim (bundan ibarettir. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Yusuf ©emir. 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Başkan, bin

lerce ton haşhaş kapsülü fare zehiriyle zehirlendiril-
diğinden yakılmış mıdır? Yakıldıysa bu (bilgisiz, be
ceriksiz, ehliyetsiz ellere niçin tesümedilmiştir, mü
sebbipleri kimlerdir? Bu kimselere ne ıgübi cezalar 
uygulanmıştır? Bu yasa ile cezaları ağırlaştırmakla 
ekimi azaltmak mı istiyoruz? Ekimi 180 milyon dö
nümden 1 milyon tona çıkartabilmek için tedbirler 
alınmış mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BALKAN — Evet. 
Buyurun İSayın Bakan. 
TARİM ORMAN VE KÖYİŞUERII BAKANI 

H. HÜSNÜ 'DOĞAN — Efendim, herhalde bu ra
kamlarda epey sıfır hataları var. Yani, bu 1 milyon 
ton afyon, haşhaş üretimini Türkiye hiçbir zaman 
'görmedi, görmesi de mümkün değil. Türkiye'nin re
kor senesinde ki, 1976 veya 1977'dir, 57 bin tonu 
hiçbir zaman haşhaş üretimi geçmemiştir. Yani, bu 
1 milyon ton üretimin herhangi bir şekilde... 

YUSUF DEMİR l(Uşak) — Ton değil efendim, 
1 milyon dekar arazi. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Ama siz «ton» dediniz 
efendim, ben oradan giderek söylüyorum. 

Sayın Demir, Ibu konudaki düşüncelerimi biraz 
evvel yukarıda söyledim. Bu doğrudan doğruya bir 
pazarlama meselesidir. Yani, satamayacağımız malı 
iburada, özellikle bu ıgübi bir konuda üretmemizin 
hiçbir anlamı da yoktur. Onu Toprak 'Mahsulleri 
Ofisi devamlı takip etmektedir. Şu anda biz, an
cak pazarlayabileceğimiz kadar, satabileceğimiz ka
dar üretim politikası içerisindeyiz. Bunu defaatle bu
radan ifade ettim. 

Ayrıca, yine buradan iifade edildi. Geçen yılın so
nuna doğru geçmiş yıllardan kalan ve fabrikanın 
doğru dürüst çaliştınlamamasından 'dolayı önemli 
miktarda haşhaş kapsülü, alfyon kapsülü İmha edil
miştir. Biraz evvel de söyledim. Bu doğrudur, ama... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞUFJRİ BAK AKİ 
H. HÜSNÜ DOĞAN ı(Devamla) — Efendim, şim
di, Iburtlar doğru değil, 'bunlar söylentilerden İbaret
tir. Eğer bu konuda bildikleriniz varsa, lütfen bizi 
de aydınlatın, Ibiz de üzerine 'gidelim bu konuların; 

YUSUF DEMİR '(Uşak) — Fabrika yetkilileri 
söyledi bunu. 

BAŞKAN — Evet, anlaşıldı. 
TARIM ORMAN VE IKÖYİŞlJERl BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bu kadar efen
dim diyeceklerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın ©akan. 
İSayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Maddelerime geçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasarısı 
Afyon ve uyuşturucu maddelerle ilgili genel esas

lar 
«MADDE 1. — Çizilmiş «veya çizillmemiş haşhaş 

kapsülleri ile, ham afyon, tıbbî afyon ve morfin ev
safını haiz afyon alkaloidleri, tuzları esterleri ve eter
leri; koka yaprağı ve bunun alkaloidleri, tuzları, es
terleri ve eterleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca tayin olunacak diğer uyuşturucu maddelerin 
allımı, satımı, imali, ithali ve ihracı ile ilgili hususlar 
'Bakamlar Kurulunun tespit edeceği esaslara göre yü
rütülür. 

(Bahis konusu maddelerin elde edildiği bitkilerin 
yurt içinde ekimi ve araştırması izne tabidir. 

Kullanılması zararlı olduğu ve «Toxicommanie» 
yaptığı 'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit 
edilen diğer tabiî ve sentetik maddeler de yine bu 
Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı 
ile bu (Kanun kapsamına alınabilir.» 

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

Madde üzerinde bir önerge vardır, okutup, işle
me koyuyorum : 

TJBJMJM. Başkanlığına 
447 sıra sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili (Ka

nun Tasarısının birinci maddesiniin ilk paragrafın
daki «Bakanlar Kurulunun tespit edeceği esaslara 
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(göre yürütülür» cümlesini aşağıdaki şekilde arz ve 
teklif ederiz. 

YOSÜF DEMİR ı(Uşak) — Fare zehiriyle zehir
lenmiş, yani yanlışlık yapılmış. 

^Bakanlar Kurulunca belirlenecek kamu kuru
luşu veya kanun iktisadî teşdbbüsleri aracılığıyla yü
rütülür» 

Abdurrezak Ceylan Ahmet Sarp 
Siirt ^Diyarbakır 

Süleyman Çelebi Musa Öğün 
Mardin Kars 

ATİ Mazhar Haznedar Mahmud Altunakar 
Ordu Diyarbakır 

Nejat Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

BAŞKAN —< Önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VİE BÜTÇE KOMfSİYONU. BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYUŞLERI BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 
iBAŞKAN — Önerge sahibinin bir diyeceği var 

mı? 
MEHMET AİBDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Önergemiz açıktır, hükümet metninin aynısını teklif 
ediyoruz. 

BAİŞKAN — Peki efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul 

edenler... Katbul etmeyenler.. önerge kabul edilıme-
miiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 1 ünci 
maddeyi ika/bul edenler... Kaibul Etmeyenler... 1 indi 
madde kaibul edilmiştir. 

'M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Oktay. 
İM. SEYfFlt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan 

Anayasanın 96 ncı maddesindeki nisabın aranması
na, 1Ö1 oyun aranmasına dikkat göstermenizi istir
ham ediyorum. 

'BAŞKAN — Tereddüt olduğunda arıyoruz, dik
kat ediyoruz Sayın Oktay. 

2 noi maddeyi okutuyorum : 
Haşhaş ekilecek yerlerin tespiti, izin belgesi alma 

zorunluğu 
MADDE 2. — Haşhaş ekilecek, afyon ve kapsül 

üretilecek yerler memleketin tarımsal ve ekonomik 
durumu, yurt içi ihtiyacı, ihraç imkânları mevcut 

stok durumuna göre her yıl (Bakanlar Kurulunca tes
pit edilir ve kararname en geç 1 Temmuza kadar 
yayımlanır. 'Bu konuda yemi bir karar alınmaması 
halinde, önceki kararname hükümlerinin uygulan
masına devam olunur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilimsel araştır
malar İÇin yapılacak ekllişler hakkında birinci fıkra 
hükmü uygulanmaz. 

Tespit ve ilan edilen yerlerde haşhaş ekimi yapa
caklar ilgili kuruluştan izin belgesi almakla yüküm
lüdür. îzin 'belgeleri bir üretim yılı için geçerli olup, 
başkasına devir edilemez. 

İzin belgeleri herhangi bir sebeple iptal olunan
ların ekilmiş haşhaş tarlaları masrafı üreticiye ait ol
mak kaydıyla ilgili kuruluş adına herhangi bir bedel 
ödenmeksizin toplatılır veya imha ettürilir. 

4 üncü madde hükümlerine 'göre veya kaçakçılık 
suçlarının herhangi birlisinden veya Türk Ceza (Ka
nununun ilgili maddelerine göre kesinleşmiş mahkû
miyeti bulunanlar bu mahkûmiyetleri afla ortadan 
kalkmış olsa bile, izin belgesi verilemez; verilmiş ise 
iptal edilir. 

İzin belgesi verilmesinden sonra yukarıdaki fık
rada yazılı suçlardan biri ile mahkûm olanların bu 
mahkûmiyetleri kesinleştiğinde İzin belgeleri iptal 
edilir. 

iBAŞKAN — 2 noi madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Madde üzerinde bir önerge vardır, okutup işleme 
koyacağım : 

TB.iM.lM. Başkanlığına 
447 sıra sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Ka

nun Tasarısının 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının 
sonuna 

«(Belgeyi alan şahsın vefatı sebebiyle aynı 'belge 
kanunî mirasçıları için geçerlidir» cümlesinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Musa öğün 
Kars 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

Nejat Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılıyor mu? 

A. Mazhar Haznedar 
Ordu 

Süleyman Çelebi 
Mardin 
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nur. Ürettikleri nam afyon veya kapsülün tamamını 
teslim etmeyenler hakkında yukarıdaki cezaların ûAci 
katı uygulanır. 

•yönetmelikle veriden kontrol 'görevlerini yerine 
'getirmeyen muhtarlar ve diğer kolluk kuvvetleri hak
kında orihin liradan elli'bin liraya kadar ağır para 
cezasına hükmolunur. 

Bu maddeye göre hükmolunan para cezaları Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hü
kümlerine ĝ öre yerine 'getirilir. 

'Bu maddede 'belirtilen suçları işleyenlere yardım 
edenler hakkında asıl faillere verilecek cezaların ya
rısı hükmolunur. Bu fiillere katılan memur ve gö
revliler de asıl failler gibi ceza 'görürler. 

OBu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suçlarla 
liltgili yakalamalarda 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 60 ncı maddesi hükümleri 
uygulanmaz. 

ıBA'ŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge?.. Yok. 
Sayın 'Bakan, bu 4 üncü maddenin 3 üncü fıkra

sında, «... on bin liradan elli bin liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur.» diyor. Öyle mi oluyor? 

TARIM ORMAN VE KÖYÎ§LERİ ©AKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — öyle. 

BAŞKAN — «Ağır para cezasına mı» yoksa 
«Ağır para cezası» mı olacak efendim? Burada, «Ağır 
para cezası» olarak geçmiş. 

TARIM ORMAN VE KöYvLŞLERl BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — «Ağır para cezasına hük
molunur.» olacak. 

PLAN VE IBÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNOER '(Kayseri) — Katılmıyoruz. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen 
var mı? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
önergemiz açıktır. 

ıBA'ŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenter.. Etmeyenler... önerge feabul edilme
miştir. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 3. — Haşhaş ekimi, kontrolü, toplan

ması, değerlendirilmesi, imhası, satınahnması veya 
satılması ve 'bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer 
hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Cezaî hükümler 
MADDE 4. — Ham afyon, hazırlanmış afyon, 

tıbbî afyon ve bunların müstahzarları Türk Ceza Ka
nununun uygulanmasında uyuşturucu maddelerden 
sayılır. 

Haşhaş ekim bölgelerinde izin belgesi almadan 
veya izm belgesi almasına rağmen belgesinde belir
tilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı 
yerden başka yerde ekim yapanlar hakkında altı ay
dan üç seneye kadar hapis ve üçbin liradan onbeş-
bin feıya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

Ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlar 
hakkında 1 yıldan 5 yıla 'kadar hapis ve onbin lira
dan elibin liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur. 

•İzinsiz ham afyon üretenler hakkında Türk Ceza 
Kanununun 403 ve sonraki maddeler hükümleri uy
gulanır. 

İzin belgesinde tespit edilen miktardan az ham 
afyon veya kapsül teslim eden üreticiler hakkında, 
fiili Türk Ceza Kanununun 403 ve sonraki madde
lerinin 'kapsamına (girmediği takdirde eksik teslim 
edilen miktarların teslim anındaki baş alım fiyatı
nın üç misline kadar ağır para cezasına hükmolu-

İBAŞKAN — Madde bu şekilde düzeltilmiştir. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 'Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
»MADDE 5. — 3 Temmuz 1932 tarihli ve 2061 

sayılı Türkiye Afyon Yetiştiricileri Siatış Birliği Hak
kındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — İMadde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul 
edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

* rürlüğe ıgirer, 

: ı l -
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BAŞKAN — (Madde üzeninde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden

ler... Kalbul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kumlu yürütür. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

Etmeyenler... 7 nci madde kalbul edilmiştir. 
Tasarının tümü oylanmadan Önce, oyunun ren-

(gini açıklamak İsteyen üye?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Kalbul etmeyenler.* Tasarı kalbul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır. 

3. — 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (1/767) (S. Sayısı : 449) (1) 

BAŞKAN — «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen ıDiğer İşler» 'bölümünün üçüncü 
sırasındaki, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun 'Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
îşler Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyo
ruz : 

Komisyon ve 'hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : 'Raporun okunmasını kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Bizdeki kayıtlara göre, tasarının tümü üzerinde, 
Hür 'Demokrat Parti Gruibu adına Sayın Ayhan Sa-
kallıoğlu, Doğru Yol Partisi Gnibu adına Sayın Sü
leyman Çeleoü, Sosyaldemökrat Halkçı Parti Gruibu 
adına Sayın 'İsa Vardal, Şahsı adına da Sayın Reşlit 
Ülker söz almışlardır. Şimdi sırasıyla söz vereceğim : 

Hür Demokrat Parti Gruibu adına Sayın Ayhan 
SakaiUıoğlu; buyurun. i(HDP sıralarından alkışlar) 

HDP GRUBU ADINA AYHAN SAKALİJOĞ-
LU (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletvekillileri; 
şatosun ve Hür Demokrat Parti Grubu adına hepi
nize saygılar sunuyor ve 2822 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun bazı madde-

(1) 449 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağa Eklidir. 

ilerinin değiştirilmesine mütedair kanun tasarısı üze
rindeki grubumun görüşlerini arz ediyorum : 

Değerli milletvekillileri, toplusözleşme hakkını, grev 
ve lokavt haklarını demokrasinin temel müessesele
rinden sayan Hür 'Demokrat Parti, demokrasinin tüm 
kurumları ve müesseslerinde tam ve kâmil işleme
sinden yanadır. Çalışma bayatının istikrar içinde yü
rütülmesi, çalışma barışının sağlanarak üretim ve ve
rimin artırılması, ciddî bir sorun haline gelen işsiz
liğin önlenmesini teminen istihdamın en üst düzey
de sağlanması, Hür Demokrat Partinin sosyal poli
tikasının ana hedefleridir. İşçi ve işveren arasında 
adiıl ıbir dengeyi koruyan ve toplum yararını her tür
lü çıkarın üstünde tutan bir anlayışı da partimiz teş
vik edecektir. 

Bu görüşler içinde, Yüksek Hakem Kurulunun 
yapısını yeniden düzenlemeyen, ücretlerin tespitinde; 
adalet ve verimlilik esasını atoayan ve bu amaçla 
bütün işkollarında iş değerlendirme metotlarını ge
liştirmeyen bu değişiklik tasarısında, iktidarla birlik
te olmamız mümkün değildir. Zira, 2822 sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki kanun tasa
rısı Türk işçisinin beklentilerinin cevabı değildir. Türk 
işçisi ne istiyor ve ne 'bekliyor? İşçi hak ve hürriyet
lerinin büyük ölçüde tartışmasının yapıldığı bu gün
lerde, 2822 sayılı Yasadaki değişiklik tasarısı, Türk 
işçisine bir şey kazandırıyor mu? Toplu iş sözleş
mesinde, sendikanın, işveren karşısındaki pazarlık gü
cünü zaafa uğratan ve hak alıma yolunu engelleyen 
hükümlerini mi değiştirmektedir? Bu suallere maa
lesef müspet cevap vermek mümkün değildir. 

Bu Kanunun yapısında, grev hakkı işlerliğini ve 
etkinliğini kaybetmiştir. İşçinin emeğinin karşılığı 
işverenin insafına kalmıştır. 

Değerli milletvekilleri, ekonomik şartların, Tür
kiye gündeminin birinci sırasındaki ağırlığını koru
duğu dikkate alınırsa, yasa maddelerinin bazılarında 
yapılan restorasyon, maksada 'hizmetten uzaktır. Bu
gün, ertelenen grev kararı karşısında, kesin karar ver
me yetkisine sahip Yüksek Hakem Kurulunun top
lusözleşme hükmünde yürürlük ve geçerlilik taşıyan 
kararlarının işçiye reva gördüğü zamlar ortadadır. 
Enflasyonun yüzde 40'lar üzerinde seyrettiği bir or
tamda, işçimize yüzde 25 zam yapılması söz konusu 
olmuştur. Bu nedenlerle diyoruz ki; bu tasarı işçi dert
lerinden hiçbirinin çaresi değildir. İşçinin aldığı üc
ret gerilemiş, iktidarın tüm iddialarına rağmen, enf
lasyonun gerisinde kalmıştır, tşçi, alın terinin karşı-
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Ilığını alamaz olmuş, lişçi fakirleşmiştir. Fakir fukara 
fonuyla, 'iktidar, Türkiye'de fakirliğin, fukaralığın art
tığını ve artacağını da tescil etmiştir. 

^Değerli milletvekilleri, parasını enflasyonun üstün
de faizle koruyabilen, ürettiği mala zam yaparak, 
enflasyon karşısında tedbir alabilen ekonomik güç 
odaklarının ve oligarşisinin yanında işçinin insafa 
terk edilmesini, adil yönetimin gereği saymayız. 

'Sayın 'Başbakan, 'beş-altı gün önce verdiği bir de
meçte, toplu pazarlık konusunda hükümetin bir tel
kin ve müdahalesi olmadığına işaret etmiştir. Oysa, 
insan inaklarına dayalı sosyal hukuk devleti olan bu
günkü yapımızda, Anayasanın 49 uncu maddesinde 
zikredüdiği gibi, devletin çalışanları korumak ve ça
lışmayı desteklemek için gereken tedbirleri alma gö
revi vardır. İşte, ibu görevin ifa yeri de hükümettir. 
Hükümet, «İşçi lehine, toplusözleşmelere karışmıyo
rum» derken, anayasal görevini ihmal ediyor de
lmektir. Banka kurtarmaya karış, şirket kurtarmaya 
karış, banker kurtarmaya karış; işçi hakları gelince, 
işçiyi kurtarmaya gelince karışma; bunun mantığı 
yoktur arkadaşlarım. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — öbürün
de ortaklık var, bunda yok ki. 

AYHAN SAKALLIOÖLU (Devamla) — İktidar, 
(işçiyi, çiftçiyi gözden çıkarmıştır. İktidar, tüm feda
kârlığı orta gelirliden, işçiden istemektedir. İşçi ve 
işverenlerin güçlü sendikallar etrafında toplanarak 
hak ve menfaatlarını korumalarını, işçi-işveren müna
sebetlerinin müspet yönde gelişmesini temin etmeyen 
ıbu değişiklik tasarısında, iş kolan da yeni düzenleme 
ile 28'den 19'a indirilmiştir. Bu düzenleme, sendikal 
sürtüşmelere yol açacağı gibi, çalışma 'barışını da 
zedeleyecektir. Yıllardır yürütülen ve yerleşmiş iş 
kollan seviyesindeki yapıyı altüst etmenin hiçbir ya
rarı yoktur. 

Hükümet gerekçesini de tutarlı bulmuyoruz; güç
lü sendikacılık isteniyorsa -ki öyle deniliyor- bu sa
yısal büyüklükle değil, pazarlık gücüne dayalı bir sta
tüden geçer. Grev ve lokavtın .yasaklandığı haller
de veya ertelendiği durumlarda, ertelemenin sonun
da toplu sözleşme pazarlığı yapan sendika yerine, 
Yüksek Hakem Kurulu kararı geçerli oluyorsa, toplu 
sözleşme yapan sendikanın üye sayısının artırılması 
'hiçbir şey sağlamaz. Geçmişte, planlı dönemlerde iş
çilerin toplu sözleşmelerle mevcut ücretlerine yüzde 
50 zam sağladıkları resmî rakamlarla görülüyor. 
Plancı olan Sayın Başbakanın, plan uyguladığı ANAP 
iktidarı döneminde ise, 'bugünkü durum şudur : Türk 

işçisi bugün, reel değerlerle 1970 - 1972'lerin satın 
alma gücüne sahiptir. 1977'de işçinin eline geçen üc
ret seviyesine ulaşabilmesi için bu tempoyla, 2 000 
yılının beklenmesi lazım. Fert başına düşen gayri 
safi millî gelir 1 5ı00 dolardan, 1 000 dolar seviyesine 
indi. Düştü, düşecek denen* enflasyonun bir türlü 
normal düzeye 'inmediği, para değerinin yüzde 250 
'kaybolduğu hir dönem ve ortamda işçi haklarıyla il
gili esasa etkisi olmayan ve önem taşımayan deği
şikliklerle, isçinin avutulması asla mümkün değildir. 
Türk işçisi, Türk çiftçisi gibi, memuru gibi, emekli 
ve dar gelirli vatandaş gibi, boynu 'bükük bırakılmış
tır. ANAP iktidarı zamanında fukaralık maalesef ka
der haline getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 'propagandayla iktidar ol
mak kolaydır; ama propagandayla iktidarda kalmak 
kolay ve mümkün değildir. (ACkışlar) 

İşçi, işveren münasebetinde, taraflararasındaki 
dengeyi bozan, emeği sermayeye köle eden ve çağın 
ilkelerine aykırı, kanundaki yönleri tespit edip dü
zeltmek gerekir. Demokratik ilkeler doğrultusunda, 
çağdaş bir 'biçimde düzenleme getirilmedikçe demok
rasinin güçlenmesi ve kalıcı kılınması da mümkün 
değildir. Biz istiyoruz ki, işçi ücretlerinde adalet ve 
verimlilik esası nazara alınsın, insanca ve hakça ya
şama imkânı verilsin. Biz istiyoruz ki, işçi sendika
ları pazarlık gücüne sahip olsun. Biz istiyoruz ki; 
işsizlik sigortası artık kanunlaşsın. Biz Hür Demok
rat Parti olarak tekrar ediyoruz ki, demokrasinin tüm 
kurallarıyla işlemesi şartına ve zaruretine de 'bütün 
samimiyetimizle, bütün kalbimizle inanıyoruz ve bu
nu bekliyoruz. 

Sözlerime son veriyor hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sakallıoğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Süleyman 

Çelebi. 
Buyurun Sayın Çelebi. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ÇELEBİ 

(Mardin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
2822 sayılı Toplu iş 'Sözleşmesi Grev ve Lokavt Ka
nununun Bazı Maddderinin Değiştirilmesi Hakkın
daki Kanun Tasarısı üzerinde Doğru Yol Partisinin 
görüşlerini arz etmek 'üzere ıSöz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle yüce Meclise saygılar sunarım. 

Hükümet tarafından hazırlanıp, Sağlık Sosyal İş
ler Komisyonunca; 20.5.1986 'tarihli 21 inci birleşim
de aynen kabul edilen yasa değişikliğinin gerekçesin
de, 2822 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çı-
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kan çeşitli aksaklıkların giderilmesi için bu tasarının 
hazırlandığı, giderilmesi amaçlanan aksaklıkların 
özellikle yetkili sendikanın tayininde ortaya çt'kan 
problemler olduğu, toplu dş sözleşmelerinin bir ül
kede çalışma şartlarının tayininde önemli 'belge ol
duğu, bu nedenlerle işyerlerinde çalışma barışını işçi 
«lehine süratle temin etmek iiçin bu değişikliğin ya
pıldığı belirtilmektedir. Gerekçede belirtilen amaç ile 
yapılmak istenen derişiklik arasında konunun ciddi
yetine uygun bir ilişki görünmemektedir. Çünkü, 
yapılmak istenen 7 madde üzerindeki değişikliklerin 
hiçbirisi, ıgerekçe kısmında belirtildiği gibi yetkili 
sendikanın tayininde ortaya çıkan problemllerii gider
meye yetmeyecektir. 

Yetkili sendikanın (tayininde, objektif ölçüler ge
tirilmesi zorunludur. Yasanın uygulama döneminde 
görülmüştür ki, bakanlık politik düşünce ve istekler
le dilediği sendikayı yetkili kılabilmiş, tüm zorlama
lara rağmen yetkili kılamadığı sendikaların yetkile
rini ise, yasada belirtilen sürelerin çok üzerinde ge
cikmelerle belirlemiştir, Mevcut yasa, yetkili sendi
kanın belıirlenmesinde, 'idarenin sübjektif ölçülerle 
hareket etmesine imkân verecek bir düzenleme ge
tirmiştir. 

Yine, yapılmak istenen değişikliklerin hiçbirisi, 
-tasarının gerekçesinde (belirlenenlerin aksine- işçi-iş-
veren ilişkilerini serbestçe belirleme imkânı yaratıma-
mafctadır. 

Sayın milletvekilleri, toplusözleşmeye taraf olacak 
sendikanın tespitinde, bakanlığın tarafsız olmadığı ve 
sistemin objektif olmadığı ısayısız yargı kararlarıyla 
ortaya konulmuştur, özellikle yasa gereği yılda iki 
defa bakanlık tarafından İşçi sayısıyla sendika üye 
sayısının tespit edilip Resmî Gazetede ilan edilmesi 
işjleminin ıgerçeği yansıtmadığı, ilgililerin başvurusu 
üzerine, iş mahkemesi kararlarıyla tespit olunmuştur. 
Yapılmak istenen değişikliklerin büyük bir kısmı, 
yasanın uygplama döneminde, yargı kararlarıyla ve 
sendikalar tarafından aktedilen toplu iş sözleşmele
riyle gerçekleştirilmiş, bu yöndeki aksaklıklar ve ek
siklikler esasen giderilmiştir. 

Toplu pazarlık sistemine vücut veren 2822 sayılı 
Yasanın çağdaş ihtiyaçlara cevap vermeyen yönleri, 
herhalde değişiklik tasarısında ele alınan şu bir-iki 
küçük noktadan ibaret değildir. Yani, bu konudaki 
çıkmazlar ve problemler, değişiklik tasarısında ele alın
mış olan; 

1. Yüzde 10 üye çoğunluğunu temsil edemeyen 
sendikaların, çoğunluk itirazında bulumaımarnaları, 

2. Yetkisiz bir sendika tarafından aktolunmuş bir 
sözleşmenin, .belli bir süre içinde dava konusu edile
rek hükümsüz sayılması, 

3. Toplu görüşmelerde, ileri sürtülen tekliflerin 
pazarlık sırasında değiştirilebilmesi, 

4. Toplu görüşme çağrısının akamete uğrama
sında, yetkili makaimı harekete geçirmesi, 

5. Anlaşma sağlanamaması halinde, arabulucu ta
yinlinde zaman kazanımı hususlarından ibaret değil
dir. 

Getirilmek istenen değişiklikler, tamamen teferrua
ta 'taalluk etmekte ve gerçeklerin gizlenmesi düşünce
sini yansıtmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, hükümet gerçekten bu konu
da samimi ise ve gerçekten Türkiye'de güçsüzü koru
ma, işçiler için serbest toplu pazarlık ortamı yaratma 
ve bu konuda uluslararası ilkeleri gerçekleştirme niye
tinde ise, o zaman Türk - iş'iııi, tüm parlamenterlere 
göndermiş olduğu öneriler doğrultusunda hareket 
eder. 

Tetkik etme fırsatı bulmuş olan arkadaşlarım da 
bileceklerdir ki, Türk - İşlin bu konudaki görüş ve 
önerileri şu şekilde özetlenmiştir : 

Toplu pazarlık düzeninin üç temel kurumu : Yet
ki, arabuluculuk ve grevdir. Sözleşme düzenlinden söz 
edilebilmesi İçin, öncelikle, sözleşmeye taraf olacak 
işçi örgütünün tespitti sorusu cevaplandı alabilmelidir. 

Tasarımın getirdiği sisteme göre; bu, merkezî ola
rak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın
dan yapılır. Bakanlık, bu işlem/i her yıl iki kez çıkar
dığı istatisıtiklerk ve bunu izleyen işlemlerle yerine ge
tirdiği iddiasındadır. Oysa, herkesçe yakından bilindi
ği gibi, istatistik çalışmaları güvenıilir olmaktan uzak
tır. Bakanlık, bu alanda dilediğini yetkili, dilediğini 
yetkisiz olarak kabul etme imkânına sahiptir. Yargı 
denetimi etkin olamadığı gibi, son derece ağır işlemek
te, çoğu zaman siyasal tercihlere dayalı haksız tasar
ruflar önl enememıöktedi r. 

Yasayla getirilen sistemin bir diğer özelliği, işçi
lerin aktif çalışma döneminde sendikal tercihlerini iz
lemektir. Sendika üyeliğinden çekilme, sendika üyesi 
olma, ıbunlarıa bağlı süreler bakanlıkça anında izle
nilmek gerekirken bu yapılmamakta, bunun olumsuz 
sonuçları da etkisini, yetki kurumunlda ve toplusözleş
me düzeninde göstermektedir. 

Yasanın, uyuşmazlıkların barışçı çözüm yolu ola
rak getirdiği arabuluculuk müessesesi de işlememekte
dir. Bunda, arabuluculukların b'irkaç istisnası dışında 
hemen tümünün iş çevrelerine yakın kişiler olması 
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önemli bir rol oynamaktadır. Arabuluculuk, bugünkü 
yapısıyla, sendikalara parasal külfet getiren ve hemen 
hiç yarar sağlamlayan bir kurum durumundadır, özel
likle, az sayıda işçi çalıştıran işyerlerinin çoğunlukta 
olduğu işjkblları bakımından anaibuluouluk önemli bir 
külfet olup çıkmıştır. Külfetin ötesinde, uyuşmazlığın 
çözümünde başarı oranı da son derece düşüktür. 

Grev hakkı ise, âdeta kâğıt üzeninde kalsın, hiçbir 
şelkilde kullanılmasın düşüncesiyle düzenlenmiştir. 
Grev hakkını çerçeveleyen çıkmazlar şu şekilde özet
lenebilir : 

1. Uluslararası hukuk kuralları, sürekliliğinde 
zaruret olan bir kilsim işler için ıgrev hakkının kulla
nılmasında sınırlamalar getirilebileceğini kabul etmiş
tir. Bu istisna, 2822 Sayılı Yasayla âdeta kural halini 
almış ve son derece geniş grev yasakiarıyla getirilmiş-
ti/. 

2. Siyasal iktidara, millî güvenliği ve sağlığı teh
dit ettiği gerekçesiyle grev erteleme yetkisi tanımış
tır. Ertelemesi halinde artık sendikanın, Yükselk Ha
kem Kurulunun kararını ıbeklemekten başka imkânı 
kalmamaktadır. 

3. Grevin, kararın bildirilmesini takip eden 60 
gün içinde 6 işgünü öncesinden bildirilecek Prosedür 
tarihte başlaması önigörülmüştür. Prosedür hatası, ka
nunsuz grev, 60 gün içlinde uygulamama ve yetki kay
bıyla sonuçlanmaktadır. Hak grevi kaldırılmıştır. Grev 
sırasında, işverene stoklarımı eritme, mamul ve yarı 
mamul mallarını satma ile grevdeki iş yerine ham
madde sokma imkânı verilmiştir. Grev gözcülerinin 
yetkileri, hiç noktasına indirilmiş ve barınaksız or
tamda gözcülük yapmaları amaçlanmıştır. 

GreVin, kamuoyunun desteğini kazanmasına yara
yacak araçlardan yararlanma imkânı kaldırılmıştır. 
Pankart asamamaktan, çaldır kuramamaya kadar ge
tirilen bu kısıtlamalarla, grevin, kamuoyunun dikka
tini çökmesi ve desteğinin sağlanması imkânları ön
lenmiştir. 

Nihayet, grevde iyi niyet 'kurallarına uygun olarak 
grev yoklaması yapılması, muğlak bazı düzenlemelerle 
olumsuz etlki yapacak niteliğe dönüşmüştür. 

O halde, yapılması gereken şey, işçi ile işveren 
ilişkilerini bir 'bütün olarak ele almak; birbirinin ta
mamlayıcısı sayılan Sendikalar Kanunu ile Toplu tş 
Sözleşmesi, Grev vs Lovat Kanununu birlikte gün
deme getirmek; bu iki yasanın, taraflar arasındaki 
dengeyi bozan, emeği sermayeye köle eden ve çağdaş 
ilkelere aykırı bulunan yönlerini tespit edip, Uluslar
arası Çalışma Teşkilatının ilkelerine uygun olarak dü-
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zememek'tir. Meseleye bu ıbültünlük içerisinde bakıla
maz ise, yasaların şurasından veya burasından, şunu 
veya ibunu memnun etmek düşüncesiyle oynama yolu
na gidilir ise, Türkiye'de hiçibiir zaman çalışma barışı 
sağlanamaz. 

Çalışma 'barışının sağlanmasındaki ciddiyet, uygu
lanan rejim ile doğrudan ilgilidir ve demokrasinin ger
çekleştirilip kalıcı kılınımiaisı, çalışma hayatını düzen
leyen mevzuatın bütünüyle ele alınarak yenileştiril
mesine bağlıdır. 

Değişiklikten de anlaşılacağı üzerine, hükümet, işin 
esasına ve özüne inerek kullanılmaz halde olan işçi 
haklarını, kullanılır duruma getirmek yerine, birkaç 
madde değişikliğini gerçekleştirip, sözde, işçi hakları
na «saygılı olduğunu ispatlamak istemektedir. Oysa 
gerçek amacı, her konuda yaptığı gihi, bu konuda da 
bu kısa 'değişiklikleri propaganda malzemesi olarak 
kullanmak istemesidir. 

Bugüne fcadarkÜ uygulamasıyla, işçilerin en haklı 
isteklerine bile kulak tıkayan hükümetin, 2822 saydı 
Kamunda yapmak İstediği değişikliğin, işçilerin yıllar
dan beri biriken meselelerine olumlu hiçbir katkıda 
bulunacak nitelikte olmadığını belirtir, yüce Meclise 
saygılar sunarim. (DYP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grulbu adına Sayın 

İsa Vardal, buyurun eferidim. 
SHP GRUBU ADINA İSA VARDAL (Zongul

dak) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşla
rım; 2822 sayılı Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Ka
nununun Bazı 'Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı üzerinde grubumun görüşlerini açık
lamak için huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selam
larını. 

Sayın arkadaşlarım, görüşlerimi açıklamadan evvel, 
gerek hükümetin ve gerekse Meclis Başkanlığının ka
nun tasarı ve tekliflerini görüşme usulü ile ilgili tutum
ları üzerinde bir nebze durmakta yarar görüyorum. 

6 Kasım 'seçimlerinden hemen sonra, partimizle ait 
bazı milletvekilleri tarafından verilen, gerek Sendika
lar, gerekse Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt kanunla
rı üzerinde değişiklik isteyen kanun teklifleri, uzun sü
re Sosyal İşler Komisyonunda bekletilmiş ve sonunda 
bu komisyonda görüşülerek reddedilmiş, oradan da 
Adalet Komisyonuna gitmiş ve bu kanun teklifleri 
Adalet Komisyonunda beklerken, hükümetin hazırla
mış olduğu 2822 sayılı Kanunla ilgili değişiklik tasa
rısı Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmüş ve doğ
rudan doğruya Genel Kurula indirilmek suretiyle, mu-
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(hialefet milletvekilleri tarafından verilen kanun teklif
leri laçığa çıkarılmıştır. 

Şimdi yüce kurula şunu sormak istiyorum : Mu
halefet mıilHetveflcillerli tarafından verilen kanun teklif
ler1! Adalet Komisyonunu ilgilendiriyor, hükümetçe ve
rilen kanun tasarıları Adalet Komisyonunu ilgilendir
miyor da, onun için mi direkt olarak Sosyal işler Ko
misyonunda (görüşüldükten sonra Genel Kurula gönde
riliyor? B'u 'tenakuzu anlamak mümkün değil. Bu 
yolda hareket elden Meclis Başkanlık Divanının tutu
munu da anlamak mümkün değil. Çünkü bu hadise, 
sadece bu kanun tasarısı sebebiyle olmamıştır. 'Hatır
larsınız, bundan evvel yine aynı konuda bu kürsüden 
sizlere hitap etmiş ve benlimle ilgili 'bir kanun tek
lifinin de aynı akıbete uğratıldığını siöylemiişıtim, Bu 
suretle anamuhalefet paritisi olarak bizlerin Meclis 
Başkanlığı üzerinde yaptığımız tenkitler de haklılık ka
zanmaktadır. Meclis Başkanlığının bu tutumundan ke
sin surette vazgeçmesi tazimdir. Aksi takdirde, iktidar 
ve muhalefet arasındaki diyologun ıbu yüzden de bir 
yerde bozulalhileceği görüşündeyim. 

Geçen gün enıteresan bir olay oldu. Plan ve Büt
çe Komisyonunda -genel tabiriyle- Fakir Fukara Fo
nu Kanun Tasarısı görüşülürken, Sosyal fişler Komis
yonu Başkanımız geldiler, tasarıya girmesini istedik
leri bir konuyu 'dile getirdiler. Mîuhıalefeit milletvekil
leri olaralk, «O kanun tasarısının niçin Sosyal İşler 
Komisyonunda görüşülmediğini» sormamıza rağmen 
bize herhangi bir cevap verilmedi ve ne 'hazindir ki, 
Sosyal Komüsyonu Başkanı geldi, oradaki üye arka-
ıdaşlarımızdan önerge vermelerini rica etti. Kendisine, 
«Mademki seni ilgilendiriyor, niçin kendi komisyo
nunda görüşmek üzere talep etmiyorsun bu kanun ta
sarısını?» dediğimde, «Bu kanun tasarısının acele çık
ması gerekir, onun için işitemiyorum» demiştir. 

Bundan şu anlam çıkmaktadır : Hükümet tara
fından hazırlanan kanun tasarıları eğer acilen çıka
rılmak isteniyorsa, ilg'ili bazı komisyonlara gönderil
memekte, sadece bir komisyonda acele olarak görüşül
mek suretiyle Genel Kurula indirilmektedir; ama çık
masını istemedikleri veyahut da muhalefet milletve
killeri tarafından verilen bir kanun teklifinin çıkma
mam için gerek hükümet, gerek komisyonlar ve gerek
se Meclis Başkanlık Divanı ellerinden gelen her şeyi 
yapmaktadırlar ki, bunun Tüzük hükümlerine ve hak
kaniyete ne derece uygun olduğunu takdirlerinize bı
rakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi kanun tasarısı üzerin
de çok kısa olaralk görüşlerimi bildirmek istiyorum. 

Bu kanun tasarısı aslında tatbikattaki bazı pürüz
leri ortadan kaldırıcı niteliktedir; fakat birkaç deği
şiklikle bu kolaylığın elde edilmesi kanımca mümkün 
değildir. 

Bugün Türkiye'de, Toplu Sözleşme Grev ve Lo
kavt Kanunu olsun, Sendikalar Kanunu olsun kamuo-
yunun üzerinde en çok durduğu kanunlardır. Eğer, ça
lışma barışının tam anlamıyla teessüs etmesini istiyor
sak, ufak tefek detaylarda değişiklik yapmak suretiy
le bu barışı sağlayacağımıza kesin surette inanmıyo
rum. Eğer hükümet hakikaten çalışma barışının tesi
sini istiyorsa, Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Kanu
nu ile 'Sendikalar Kanununu yeniden' ele alır; gerekli 
düzenlemeleri yapar ve toplusözleşmeyi en kolay en 
seri ve en kısa zamanda yapmayı sağlayacak düzen
lemeleri getirir. Böylece, tarafların kanunî haklarını 
en kolay şekilde kullanmaları imkânı sağlanır. 

Bu getirilen değişikliklerle, toplusözleşmenin akde
dilmesi süreci bakımından bir kısaltma, kesin surette 
mevzubahis değildir. Ancak biritalkım teferruatlar orta
dan kaldırılmaktadır. Eğer toplu pazarlıkta herhangi 
b'ir şekilde taraflar arasında anlaşma sağlanamaz ise, 
yine normal prosedür devam etmekte ve sonunda Yük
sek Hakem Kurulu devreye girmektedir. 

Hepinizin bildiği gibi Yüksek Hakem Kurulu, 
ifikonomik işler Yüksek Kurulunun vermiş olduğu di
rektifler doğrultusunda ücret belirlemesi yapmaktadır 
ve bu da işçi kesimlirii hiçbir zaman tatmin etmemek
tedir. Onun için sayım hükümete, «Gelin çalışma ba
nisinin tam anlamıyla sağlanabilmesi için her iki ka
nunu yeniden ele alalım» diyorum. Gerekli düzenleme
leri yaparak çalışıma hayatına yepyeni bir yön verelüm 
ve ıbu konudaki tartışmalar da son bulsun. 

Bu temenna ile sözlerime s*on verir, hepinizi saygı 
ile selamlarım. ((Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Balkan, buyurun efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
'yüce Meclisin değerli üyeleri; huzurunuza geldiğimiz 
2822 sayılı Kanundaki değişiklik tekliflerimizle neyi 
amaçladık, bu ihtiyaç nereden doğmuştur, bizi huzu
runuza getiren ana sebepler neleridir; vaktinizi fazla 
israf etmeden kısaca bunları açıklamakta yarar görü
yorum. 
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Değerli milletvekilleoi, ülkemizde toplu pazarlık dü
zenine geçiş, 334 sayılı Anayasamızın ilgili hükümleri
ne dayanılarak çıkarılan 275 sayılı Toplu İş Sözleşme-
8li Gnev ve Lokavt Kanunuyla başlamıştır. Daha son
ra, 7 Kasım 1982 tarihinde kabul edilen 2709 sayılı 
Anayasamızın öngördüğü temel tercihler göz önüne 
alınarak, işçiler ve işverenlerin karşılıklı görüşleri de 
derç edilmek suretiyle yeni 2822 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çıkarılmış ve 
7.5.1983 tarihinde yürürlüğe konmuştur. 

Bu kanun 7.5.1983 tarihinlde yürürlüğe girdiği gün
den, bugüne kadar, taraflardan Ibirisi, bu kanunla top
lu iş sözleşmesi ıgrev ve lokavt meseles'iınin sağlıklı yü-

* rümedıiğini iddia etmiş, itaraflardan diğeri ise, bu ka
nunla toplu ;iş sözleşmesi grev ve lokavt meselesinin 
'Sağlıklı yürüdüğünü bildirmiş; bu üçlü yapının içinde 
yer alan hükümet tarafı da, samimî bir yaklaşımla 
şöyle bakmıştır olaya; 2822 sayılı Kanun, yaklaşık 17 
yıllık bir uygulamanın ortaya çıkardığı birtakım mah
zurları ortadan kaüdırmak, çalışma hayatındaki anarşi
yi sonuçlandırmak ve çalışma hayatını yeni nizamı 
dçinde sağlam temellere oturtmak için çıkartılmış bir 
kanundur. Bu kanunun tatbikatını görmek lazımdır. 
Aksayan herhangi hir yönü vair ise, tarafların ortak 
görüşü alınarak ve bu görüşlere üniversitenin de katkı
sı sağlanarak, çalışma hayatının dinamizmi liçerisinde 
her zaman bu değişiklikler yapılabilir. Biz hükümet 
olarak bu görüşü başıtanberi müdafaa ettik. 

Değerli milletvekilleri, <bu ısamimı arzumuzun, sa
mimî gayretimizin bir neticesidir bulgun karşınıza gel
memize sdbep olan olay. 

Bakınız, «bu kanun yürümüyor, bu kanunda ak
saklıklar var toplu, iş sözleşmeleri hür iradeyle akde
dilmiyor» şeklindeki iddialara karşılık, ben size bir
kaç rakamı vermek istiyorum. 

1984 yılında 4258 işyerini kapsayan 1185 adet top
lu iş sözleşmesi akdedilmiş ve bundan 340 095 işçi
miz faydalanmıştır. 

1985 yılında. 12 702 işyerini kapsayan 2721 toplu 
iş sözleşmesi akdedilmiş ve bundan 919 810 işçimiz 
faydalanmıştır. 

1986'nın dördüncü ayına kadar ıiıse 3653 işyerini 
kapsayan ve 157 618 işçimizin yararlandığı 574 toplu 
iş sözleşmesi serbest iradeyle akdediılmiştıir. 

Değerli miUetıvdkilleri, biz, biraz önce ifade etti
ğim genel çerçevede Türk çalışma hayatında tarafları 
teşkil eden üçlü yapının her bininin görüşlerine ehem
miyet vererek, baştan beri bu kanunla ilgili olan ve 
uygulamada karşımıza çıkan aksaklıkları dikkatle tes

pit ettik, not ettik. Bu tespitlerimiz sonrasıdır ki, üni
versite öğretim üyelleriniin de iştirakiyle yaptığımız 
muhtelif toplantılarda, gerek en büyük işçi konfede
rasyonumuzun, gerekse işveren konfederasyonumuzun 
katılımlarıyla, onların da hem sözlü, hem yazılı gö
rüşlerini alarak, kanunun özünü ive ruhunu değiştir
meden uygulamaya müteallik birtakımı düzenlemele
rin yapılabileceği fikrine vardık. Bu fikir sonrasıdır 
ki, en büyük işçi konfederasyonumuzun da bizzat ken
di talepleri olan bu değişikliklerin bir kısmını bugün 
yüce huzurlarınıza gejfcirmiş bulunuyoruz. Bu getirdi
ğimiz maddeler hazırlanırken -tekrar altını çizerek ifa
de ediyorum- hem en büyük işçi kenlfaderasyonumu-
zun, hem de Isıveren konfederasyonumuzun görüşleri 
alınmış, mutabakat sağlanmış; bu mutabakat, ayrıca 
üniversite öğrettim üyelerimizle yaptığımız toplantılar-
la da teyit edilmiştir. 

Şimdi, bu tasarı nedeniyle değerli grupların temsil
cileri arkadaşlarımızın yaptığı konuşmalarda benim 
edindiğim intiba; geliniz sayın hükümet, Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununu toptan ele ala
lım, Sendikalar Kanununu ele alalım; haltta bunun da 
ötesinde Türk çalışma hayatını ilgilendiren bütün ya
saları ele alalım ve bunları gözden geçirelim; bu fi
kirdir, saygı duyarız, ama takdir edersiniz ki, onyedii 
yıllık b'ir uygulamadan sonra ik defa değişikliğe uğra
yan bir çalışma yasasını iki yıllık bir uygulamadan son
ra tekrar baştan aşağı yaz boz tahtasına çevirmek, 
herhalde Türk çalışıma hayatına müspet puanlar ka
zandırmaz. 

'Biz samimî olarak diyoruz ki, çalışma hayatı ken
di dinamizmi içerisinde devamlı değişiklik arz eden, 
devamlı yeni meseleler üreten b'ir ortamdır: *Bu ortam
da biz her türlü değişikliği yapabileceğimizi daha ön
ce ifade ettik Meclisin 'kürsüsünden, yine bu yüce 
kürsüden bir kere daha iflalde ediyorum; ama bu de
ğişiklikler aceleye getirilecek, her 'gün, günaşırı, üç 
günde bir değiştirilecek hükümler değildir. Aksaklık
ları uygulamada mutlak, kesin ıgörmlemiz lazımdır. İş
te bugün huzurunuza getirdiğimiz maddeler gördüğü
müz aksaklıklarla ilgilidir. 

Değerli arkadaşım Sayın Sakalıoğlu, konuşma
larında işkollarına da değindiler. 

Sayın milletvekilleri, 2822 sayılı Yasa işkollarıyla 
ilgili bir hüküm taşımaz; bu hüküm, 2821 sayılı Ya
sadadır. O nedenle, bugün görüştüğümüz mevzu ara
sında işktollarıyla ilgili bir hüküm za'ten yoktur. Ar
kadaşımız belki ilişki kurmak istemişlerdir. Yetki ve 
ehliyet tespitli tamamen işkollarınım dışında olan bir 
olaydır; yetki tespiti ayrı bir olaydır. 
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Sayın Çelebi konuşmalarında, Toplu iş Sözleşme
si, Grev ve Lokavt Yasalarını ayrı ayrı yasalar ola-
Ham takdim ettiler. Biraz önce de altını çizerek ifade 
ettiğim gibi, ıbu .yada tek itik yasadır ve 2822 sayı ile 
'bugün meri mevzuatımızda yer almış olian bir yasa
dır. 

Bakanlığımız, sayın konuşmacıların da ifade etliği 
gibi, kesinlikle yetki tespitinde taraf olmamıştır. Yet-
iki tespitinin prosedürü belMr; işçi ve işverenden ge
len bildirimler kompütüre verilir ve kbmpütürden ra
kamlar çılkar. Hatta ıbakaniığıımız o kadar taraf olma
mıştır ki, kendi yetkisi olmadığı halde, sendika! çekiş
meler nedeniyle ıhir ibaşkla sendikayı, yetki almış sen
dikayı dava eden ıbiir sendika, mahkemenin verdiği 
yanlış bir kararla eğer yetkili kalbul edilmişse, bakan
lığımız bu kanun gereğince yargı karşısında buna büie 
itiraz edememektedir ve o karar kesin ollmalktadır. 

Bugüne kadarki uygulamada ortaya çıkan en bü
yük aksaklık da, Ibirtakım sendikalların kendi iç re
kabetlerinden, kendi aralarındaki çekilmelerden dolayı 
blirbirlerinıi nalhıak yere mahkeme önünde dava etme
leri olayıdır. Olaylar bunun .için uzamıştır. 

îşte getirdiğimiz hükümler, bunları bir ölçüde di
sipline ©den, bunları bir ölçüde düzelten, işçiye daha 
çabuk sözleşme yapma imkânını getiren ve işçinin alın 
terini daha çabuk değerlendirme imkânını getiren hü
kümlerdir. 

Deddikleriniz doğrudur, yasada temel bir değişik
lik yoktur. Büz ıbunu zaten lif ade ettik. Yasanın özünü 
değiştirecek temel bir değişikliğe bu aşamada karşı
yız dedik, bunu bir kere daha lifade ediyorum; uy
gulamada karşımıza çıkan aksaklıkları düzeltmek için 
yüce huzurunuza geldik. Bu değişiklik tasarısında bu
nun dışında ıbiir iddiamız da yoktur; ama, değerli ko
nuşmacıların konuşmalarında da hakkaniyetle tespit 
ettikleri gibi, hakikaten birtakım kolaylaştırıcı hüküm-
lerj/ardır. Bu tespMerinlden dolayı da kendilerine te
şekkür etmek (istiyorum. 

Uluslararası anlaşmalara da sayın konuşmacılar bu 
arada temas ettiler. Bir cümle dite ifade edeyim. Biz 
bu tasarıyı parlamentoya sunduğumuz günlerde iyi 
bir tesadüf eseri olarak, Uluslararası Çalışma Teşki
latının temsilcileri de yurdumuza bir ziyarette buliun-
muşDardı. Gerek işveren konfederasyonuyla, gerek iş
çi konfederasyonuyla, gerekse bizimle, bu konulan 
uzun uzun münakaşa ettiler ve sonuçta, Türk çalışma 
hayatında iyi niyetin bir göstergesi olarak, hükümet 
tarafından atılmış olan bu adımı gayet olumlu bul
duklarını, çok diplomatik bir lisanla b*ize ifade etti

ler. Çünkü bizim bazı kuruluşlarımız her zamian ifade 
ediyorlar; çifte standart kullanıma vardır; işimize 
geldiği zaman uluslararası kuruluşlardan medet uma
rız, işimize gelmediği zaman «uluslararası kuruluşlar 
bizim işimize karışmasın» deriz. Gayet diplomatik bir 
lisanla lifade ettiler cümlesini bu nedenle kullandım. 

Yaptığımız ıbu değişiklikler, Uluslararası Çalışma 
Teşkilatının normlarına ve prensiplerine son derece 
uygun olan değişikliklerdir; onu da arz etmek işitenim. 

Biraz önce ıbu yüce kürsüden, değerli arkadaşla
rım tarafımdan Yüksek Hakem Kurulundan da bah
sedildi. Yüksek Halkam Kurulunun hangi noktalarda 
devreye gireceği, hangi noktalarda giıtaesi gerektiği, 
kanunda çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Bir nokta
nın altını çizerek ifade edeyim; Yüksek Hakem Ku
rulundan şikâyetçi olan taraflar -yani işçi işveren ta
rafları- çoğu defa kendi arallarında anlaşarak, anlaş
mazlığa ığirmiiş toplusözleşmelerinin halli için, özel 
ıhakem olarak bizzat Yüksek Hakem Kurulunu seç
mektedirler. O zaman, Yüksek Hakem Kuruluna, bir
takım eleştiriler yapılırken, bu hakikat de göz önün
de bulundurularak daha insaflı eleştiri yapılmasını is
temek hakkı doğar. 

O 'bakımdan, yüce Meclise bir kere daha ifade et
mek işitiyorum ki, değişiklik teklifleriyle karşınıza, gel
diğimiz, 2822 sayılı Yasada iyileştirme maksadına dö
nük gayretlerimiz, yasanın özünü, esasını değiştirme
den, işçi sendikallarımızın ve lişvereh sendikallarımızın, 
işçimizin hakkını bir an önce teslim etmek için, toplu
sözleşme düzeninde, kendilerine kolaylık sağlayacak 
•bükümleri ihtiva etmektedir. 

Karar yüce Meclisinldir. 
Hepimizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından 

alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Reşit Ülker söz istemişlerdi. Sayın Ülker?.. 

Yoklar. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, «taslarının tümü üzerindletkİ gö

rüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kalbül edenler... 
M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — 101 oyu mutla

kla arıyoruz Sayın Başkan; Anayasanın amiir hükmü
dür. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Anayasanın ara
dığı çoğunluk (karar çoğunluğu) sağlanamamıştır, oy
lamayı yeniilemek durutoıunidayız. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) - - Sayın Başkan, bu
luncaya kadar yenileyecek imisiniz? Evlerdeklini da
vet edince olacak mı efendim? 

IBAŞKAN — Sayın Kushan... • 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, İçtü

zük ve Anayasa çok açıktır, oylamaya yetecek sayı 
yoksa, Başkanvekili resen iradesini (kullanır. 

İM. SEYFİ OKTAY .(Ankara) — Gerekli çoğunluk 
yoksa zımnen ret sayılmaz mı? 

EROL AĞAGÎL ı(KırklareLi) — Aynı konu iki 
kiere oylanmaz ki efendim. 

'BAŞKAN — Oylamayı tekrarlıyorum : 
Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturunuz. 
Tasarının rnıaddelterıine geçilmesini kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, önce tasarının başlığını oku
tuyorum : 

«2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun Bazı Maddelerimin Değişitkimesli Hak
kında Kanun» 

BAŞKAN •— Şimdi, 1 incd maddeyi okutmadan 
evvel, yemi bir 1 inci madde eklenmesine dair önerge 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki metnin görüşülmekte olan kanun tasa

rısına 1 inci madde olarak eklenerek diğer madde nu
maralarının buna göre değiştirimesini arz ve teklif ede
riz. 

Yavuz Köymen Mehmet Kocabaş 
Giresun İçel 

Alpaslan Pehlivanlı Talat Zengin 
Ankara Mialatya 

İlhan Aşkın Mahmut Karabulut 
Bursa Sivas 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Madde 1. — 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesü, Grev 
ve Lokavt Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fık-
Hası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir gerçek ve tüzelkişiye veya bir kamu kurum 
ve kuruluşunıa ait aynı işkolunda birden çok işyerine 
sabiip bir işletmede ancak bir toplu iş sözleşmesi ya-
pılaMMr. Bu kanun anlamında bu sözleşmeye işletme 
toplu iş sözleşmesi denir. Ancak, kamu kurum ve ku
ruluşlarına ait müessese ve işyerleri ayrı tüzelkişiliğe 

sahip olsalar dahi, bu kurum ve kuruluşlar içirt tek 
bir işletme toplu üş 'Sözleşmesi yapılır» 

Madde gerekçesi i 
Toplu İş Hukukuna yeni sfetem ve muhteva geti

ren 2822 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, bir top
lu üş sözleşmesinin, aynı işkolunda bir veya birden 
çok işyerlerini kapsayabileceği hüküm altına alındıktan 
sonra, aynı maddenin 2 nci fıkrasında «bir tüzelkişi
ye veya bir kamu kurumu veya kuruluşuna alit aynı 
işkolunda birden çok işyerine ısahip bir işletmede, iş
çilerin bir işyerlinden diğerine naklinin, işletmenin ni
teliği icabı olduğu hallerde, bu işyerlerinin tümü için 
ancak bir toplu iş sözleşmesi yapılabileceği vurgu
lanmıştır. 

Ancak, uygulamada tüzelkişiliğe sahip kamu ku
rum ve kuruluşlarının kendi aralarında da değişik mü
esseseler şekifinde teşkilatlandırılarak kendi alanların
da sınırlandırılmış üretim faaliyetlerinde bulunmaları 
ve bunun sonucunda toplu pazarlık düzeni içerisinde 
farklı tüzelkişilikler oluşturdukları görülmektediir. Bu 
durum 2822 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tarif 
edilen işletme kavramı üzerinde birtakım etkilerde bu
lunmakta ve tek bir işletmeye bağlı oklukları halde 
birden çok sözüeşmederlin yapılmasına sebep olmak-
tiadır. 

Bu konuda ortaya çıklan yargı kararları da deği-
ş'ükllik göstermekte, ve uygulamada farklılıklar yarat
maktadır. 

IBu sebeple, durumları (itibariyle farklı sonuçlar dü-
ğuuran bu fıkranın yargı kararları da dikkate alına
rak değiştirilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağ
lanması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunan öner
geyle değiştirilmek istenen madde, Başkanlıkça ko
misyona havale edilen ve komlisyonda görüşülen tasa
rıda bulunmamaktadır ve yeni bir teklif mahiyetinde
dir. Esasen bu önergeyi işleme koymak mümkün de
ğildir'. 

Ancak, komisyon bu önergeye, yetersayıdaki üye 
sayısıyla katılırsa, üzerinde yeni bir madde gibi gö
rüşme açacağım. Ayrıca, komisyon bu önergenin ko
misyona ver'lmesinü isteyebilir ve görüşerek bir ra
porla genel kurula getirebilir. Şayet komisyon öner
geye katılmazsa veya önergenin komlisyona veriılme-
sini istemezse o zaman önergeyi işleme koymayaca
ğım, -

Komisyonun yeter sayısı var mı ve bu önergeye 
katılıyor mu? 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKAM MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Komisyonda yetersayımız var eferidim; katılıyoruz, 

HÜSEYİN AVNt SAÖBSEN (Ordu) — Ne za
man müzakere letttler Sayın Başkan, ne çabuk katılı
yorlar? 

(BAŞKAN — Komisyon katılıyor; karlar için yeter
sayı vardır. 

Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılıyoruz 
efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Yetersayı kaç ki
şi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Üzal, yetersayı Başkanlıkça 
tespit ddllmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, ne zaman istişarede bulundular? 

IBAŞKAN — önergeyi yeni bir madde olarak işle
me koyacağım. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞIflSEN ,(Ordu) — Telsizle 
falan mı anlaşıyorlar Sayın Başkan? 

BAŞKAN — önergeyi yeni bir rmadlde olarak iş
leme koyacağım. Bu yeni 1 indi madde üzerünldle söz 
ırsteyen var mı? Yok. 

önergeyi /Cetonar okutuyorum... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Şekil şartları meyda

na gelince her şey tamamlanıyor, ne sözü isteyece
ğiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, usul ıhakkında 
söz isteyen varsa görüşebiliriz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben söz işitiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen söz istemeden, Başkanlıkça 
yapılan işlemlere yerlinizden müdahale etmeyin. Usul 
hakkında söz isteyen varsa, hangi konuda söz istedi
ğimi belirtsin, takdir edelim. 

Buyurun Sayın Kuşhan, yerimizden, usulün nesi 
halklkınlda söz istedi ğiaıiai belirHiın. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, defa
larca aynı şey ikaz edlildi ve Başkanlık Divanı ile mil
letvekilleri arasında ddMarüa sürtüşmeye varacak şek
le, artık ıblir noktiaida ısaygıiyı ıda halelidar edecek du
ruma gelindi. İçtüzük ve Anayasa, Başkanlık Diva
nınca ıresen uygulanır. Binaenaleyh, biraz önce uygu
lamış olduğunuz slistem, parlamento tarihinde görül
memiş bir uygulamadır. 

[BAŞKAN — Hangi sistem Sayın Kuşhan? 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biraz önce yetersa
yı ydkitu Sayın Başkan. Başkanlık Divanında... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Lütfen müdahale et
meyin sayın milletvekilleri. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bu önerge hakkında 
mı konuşuyorsunuz? 

ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Hayır efendim, bi
raz önce uyguladığınız sliı&temfe ilgili konuşuyorum. 

BAŞKAN — O ayrı hır olaydır, o konuda... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bununla önergeye 

geleceğim efendim. 
Biraz önce oyladığınızda yetersayı yoktu. Anaya

sanın ülgfili maddesi gereğince... 
BAŞKAN -r- Sayın Kuşhan, o başka bir usulî iş

lemdir; önerigeye gelielüm lütfen. 
ÖMIER KUŞHAN (Kars) — Müsaade buyurun 

efendim, önergeyle geliyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, ıbdkliyorum. 
ÖİMER KUŞHAN '(Kars) — Dolayısıyla, arkasın

dan, bekleyip, kulistekileri toplayıp, ekseriyetli sağla
dım diye devam etmek, bugüne kadark'i Başkanlık Di
vanının uyguladığı İçtüzük ve Anayasa anlayışı çerçe
vesindeki uygulamaların dışında. Buna itirazımız var. 

Diğer taraftan, şu anda ver/ilimfiş olan, bir madde 
(ilavesi mahiyetindeki önergeyi, Sayın Komisyonun, 
şeikıil şartını yerine getürmdk suretiyle kabul ediyoruz 
demesi veya sayıyı tamamlaması yeterli değildir. Çün
kü, zatı âlimizin hîraz önce okuduğunuz veya ifade 
ettfiğimJiz gibi, komisyonun bu konuyu tartışması ve 
'dolayısıyla onun muhteva şartını Ida yerine getirmesi 
gerekir. Halbuki, zatı âliniz de tespit ettiniz ki, bu ye
rine gelmemiştir, Yalnız şekil şartıyla bir madde ila-. 
vesi mümkün değildir, Anayasa ve içtüzük bu sekil
ideki uygulamayı amir değildir. Binaenaleyh, Başkan
lık Divanının buna resen müdahale etmesi gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kuşihan, anlaşılmıştır. 
Belirttiğiniz, komisyonun görüşüp görüşemediği 

veya ne zaman görüştüğü kbmiisyonıun iç meselesi-
Idir. Komisyon, iradesini «^katılıyorum» biiçiminide ye
terli sayı ile Başkanlığa bildirmiştir; bu yeterlidir. Uy
gulamanın aksayan yanı yoktur Sayın Kuşhan. 

Teşekkür ederim. 
önergeyi tdkrar okutuyorum ve demin belirttiğim 

ıgiibi görüşmeye açıyorum. 
Giresun MiHetivekili Yavuz Koytmen ve arkadaş

larının önergesi : 
Miadde 1. — 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev 

ve Lokavt Kanununun 3 üncü malddbslih'in ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Bir gerçek ve tüzelkişiye veya bir kamu kurum 
ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerine 
sahlip bıir işletmede ancak Ibir toplu iş sözleşmesi ya
pılabilir. Bu kanun anlamında bu sözleşmeye «İşlet
me toplu iş sözleşmesi» denir. Ancıak, kamu kurum 
ve kurutuştaruna ait müessıese ve işyerleri ayrı tüzel
kişiliğe sahip olsalar dahi, bu kurum ve kuruluşlar 
için tek bir işletme toplu iş sözleşmesi yapılır.» 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen var mı? 
Yük. 

Sorusu olan?.. Ydk. 
önengeyİ 1 indi madde olanak oyluyorum : Kaibul 

edenler... Kaibul etmeyenler... önerge, 1 inci madde 
olarak kaibul edilmiştir. 

Simidi, tasarıdaki 1 inc'i maiddeyli 2 nci madde ola
nak okutuyartuim : 

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve JLokavt 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 
iMADDE 2. — 2822 sayılı Kanunun 12 nci mad

desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişttinilmiş-
liir. 

«Bir işkolunda çalıştan işçilerin yüzde onunun tes
pitinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her 
yıl ocalk ve temmuz aylarında yayımlanacak istatis
tikler esas 'alınır. IBu isitatöiistilklende tbelintiilecek işko-
lundaki bütün işçi sayısı ile bu işkolundaki (sendikala
ra mensup üy|e sayısı toplu sözleşme ve diğer işlemler 
için istatistik yayımlanıncaya kadar (geçerlidir. Yetki 
ıbelgesii atamak üzere müradaat eden veya yetki belgesi 
alan işçi sendikasının yetkisini daha sonra yayımla
nacak istatistikler etikilemez.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde ısöz isteyen?.. Ydk. 
Soru sormaik isteyen?.. Sayın üzel. 
'Başka, soru sormaik isteyen?.. Yok. 
'Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

maddenin orta kısımlarına doğru «diğer işlemler» ifa
desi geçiyor; yani madde methinde, «Bu istatistiklerde 
belirtilecek işkolundaki bütün işçi sayısı ile bu işko
lundaki ısendlkalana mensup üye sayısı toplu sözleş
me ve diğer [işlemler için istatistik yayıımlanıncatya ka
dar geçeredir» deniliyor. Buradaki «diğer, işlemler» 
(ifadesinden ne anlaşılmaktadır, diğer işlemler nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendini, «di
ğer işlemler» deyiminden, yetikli belgesi, toplu iş söz

leşmesi, görüşmeye çağırma ve ondan sonraki işlem
leri kastediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Bakan. 
Madde üzeninde bir önerge vardır, okutup işleme 

koyuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 449 sına sayılı Kanun tasa
rısının, daha önce verilen önergenin kalbulünden son
ra 2 nci madde haline gelen 1 indi maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yavuz Köymen Mehmet Kooaibaş 
Giresun İçel 

Alpaslan Pehlivanlı Talat Zengin 
Ankara Mialatya 

İlhan Aşkın Mahmut Karabulut 
Bursla Sivas 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Maldde 2. — 2822 sayılı Kanunun 12 nci miadde-
siinin üçüncü ve dördüncü fıkınaları aşağıdaki şekilde 
değiiştiirilmiiştiiır. 

Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzide onunun tes
pitinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her 
yıl ocak ve temmuz aylarında yayımlanacak istatis
tikler esas alınır. Bu istatistiklerde belirtilecek işko-
lundakli ıbiütün işçi sayısı ile bu işkolundakıi sendika
lara mensup üye sayısı toplusözleşme ve diğer işlem
ler için istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir. 
Yetlki belgesi allmalk üzere müınacaat eden veya yetki 
ıbelgesi alan işçi sendikasının yetkisini daha sonra 
yayımlanacak istatistikler etkilemez. 

Yayımından itibaren 15 gün içinde itiraz ediime-
ylen istaiâstıikler kesinDeşir. Anoalk, istaJCisıtiiğin gerçe
ğe uymadığı gerekçesiyle bu süre içinde Ankara İş 
Mahkemesine 'başvurulabilir. Mahkeme bu itirazı 15 
gün içinde sonuçlandırır. IMiaihıkemece verilen karar il
gililerce veya Çalışımla ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın
ca temyiz ediielbiilir. Yangıtayca bu temyiz talebi 15 
gün içinde kesin karara bağların". 

Gerekçe : IBu maddenin uygulanmasında mahke
meler, yaslanın amir hülkmü yenine birçok kanarlarında 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Devlet IstatüSitik Ensti
tüsü istatistiklerini esas almıştır. İstatistiklerin genel 

.nitelikli öllması ve geniş kitleyi ilgilendirmesi, mahke
melerce verilen kararların değiş/ilk ve farklı olması se
bebiyle uygulamada binlik ve ahengin sağlanması için 
mahkemelerce verilen kararların Yargıtayca 'incelen
mesi zorunlu görülmüştür. 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMÜSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Katılıyoruz Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Yeterli sayı var. 
Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul ddi'llmişitıiır. 

2 nci maddleyii, önerigeylıe kalbuil edilten değişlik şek
liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıdaki 2 nci maddeyii 3 üncü madde olarak 
okultuyoram : 

'MADDE 3. — 2822 sayılı Kanunun 15 inci mad
desinin birinai fılknası aşağıdaki şekilde değiştiirilimlş-
tiir. 

«Kendilerine 13 ve 14 üncü maddeler uyarınca 
ıgöndertilen tespit yazısını alan lişçti veya işveren sen
dikalları veya sendika üyesi olmayan işveren, taraf
lardan bininin veya her ikisinin gerekli yetkiyi haliz 
olmadıkları veya kendisinin çoğunluğu bulunduğu yo-
lunldakli itirazını, sebeplerim' de göstererek yazının 
kendilerine ftöblliğ talihimden itibaren altı iş günü 
içlinde işyerinlin bağlı olduğu ibölge müdürlüğünün 
bulunduğu yendeki iş davalarına bakmakla görevli 
mahkemeye yapabilir. Toplu iş ısözleşmesi binden fazla 
bölge müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini 
kapsadığı hallilerde litüraz Ankana'dak'i iş mahkemesi
ne yapılır. İtiraz dilekçesi Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığına veya igiii ibölıge müdürlüğüne kayıt 
ettiirildİkten sonra mahkemeye verilir. Kurulu bulun
duğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde onunu temısfil 
edemeyen sendika yetki Mnazında bulunamaz.» 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Soru sormak 'is

tiyorum efendim. 

'BAŞKAN — Buyurun Saıym Üzei. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Maddede «Toplu 

iş sözleşmesi birden fazla ıbölge müdürlüğünün yetki 
alanına giren iş yenlerini kapsadığı hallerde itiraz An-
kara'daki iş mahkemesine yapılır. İtiraz dilekçesinin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına veya ilgili ,, 

bölge müdürlüğüne kayıt ettirildikten sonra mahke
meye verileceği» bildiriliyor. Bu kaydın formei veya 
hukukî değeri nedir? Sonucu veya öngörülen husus 
nedir? Arada 'bölge çalışma müdürlüğüne veya Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına kayıt ettirili
yor, bunun hukukî değeri nedir? 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın üzei. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA

NI MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, bu hüküm eski kanunda olduğu gibidir; hiç de
ğiştirilmemiştir. İtirazın zamanında yapılıp yapılma
dığını tespit bakımından bu hüküm konmuştur. Biz 
de burada bir değişiklik yapmadık. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 3 üncü 

maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

Tasarıdaki 3 üncü maddeyi 4 üncü madde ola
rak okutuyorum : 

MADDE 4. — 2822 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

«Yetki ibelgesi alınmadan yapılan bir toplu iş söz
leşmesinde taraflardan ibirinin veya ikisinin yetkili 
olmadığı ve bu sebeple sözleşmenin hükümsüzlüğü, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca durumun 
tespitinden itibaren 45 gün içinde ilgililerce veya Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca dava yolu 
ile ileri sürülebilir.» 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza isunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
Tasarıdaki 4 üncü maddeyi 5 inci madde olarak 

okutuyorum : 
MADDE 5. — 2822 sayılı Kanunun 17 nci mad

desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. -

«Toplu görüşme çağrısına, çağrıyı yapan taraf 
toplu görüşmede ileri süreceği tekliflerin bütününü 
eklemek zorundadır. Ancak, tarafların toplu görüş
me gereği ileri sürecekleri tekliflerde değişiklik yap
ma hakları saklıdır.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul 
edilmiştir, 
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Tasarıdaki 5 inci maddeyi 6 ncı madde olarak 
okutuyorum : 

MADDE 6. — 2822 sayılı Kanunun 21 inci.mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Toplu görüşme için tespit edilen yer, gün ve sa
atte taraflardan biri toplantıya gelmezse veya top
lantıya geldiği thaılde görüşmeye 'başlamazsa ya da 
toplu görüşmeye başlandıktan ısonra taraflardan biri 
toplantıya devam etmezse, toplantıya gelen taraf, du
rumu görevli makama alltı iş günü içerisinde yazı ile 
bildirir,» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarıdaki 6 ncı maddeyi 7 nci madde olarak oku
tuyorum : 

MADDE 7, — 2822 sayılı Kanunun 22 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren 
otuz gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamış-
sa, taraflardan, her biri görüşmelere 59 uncu mad
deye göre düzenlenen resmî listeden veya liste dışın
dan bir arabulucunun katılmasını görevli makamdan 
isteyebilir. Başvuruyu alan görevli makamı arabulu
cu tayini için tarafları altı iş günü içinde toplantıya 
çağırır. Taraflardan biri veya her ikisi bu toplantıya 
katdrnazsa veya toplantıda arabulucu tayini hususun
da aralarında anlaşma sağlanamazsa, görevli makam 
resmî listeden bir arabulucuyu taraflardan en az biri
nin huzurunda ad çekmek: suretiyle tespit eder. Bi
rinci fıkraya göre arabulucu tayini yoluna gidilme
miş ve toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren 
altmış gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanama-
mışsa, görevli makam, başvuru üzerine veya resen altı 
iş günü içinde 15 inci maddede öngörülen mahkeme
ye başvurulmak suretiyle resmî listeden bir arabulu
cunun tayinini talep eder. Birinci fıkra uyarınca ara
bulucu tayini yoluna gidilmiş olup da anlaşma sağ
lanamamış ise,, uyuşmazlığın tespiti bakımından 60 
günlük sürenin geçmesi beklenilmez ve tekrar resmî 
arabulucu tayininde zorunluluk yoktur. 

Resmî arabulucunun görevi mahkemece kendisi
ne yapılacak duyurudan itibaren başlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutup, işleme 

koyuyorum.: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 449 esas sayılı kanun tasarısı

nın 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Osman Işık 
Zonguldak Ankara 

Osman Doğan Orhan Ergüder 
Şanlıurfa İstanbul 

A. .Remzi Çerçi 
Adana 

MADDE 7. — 2822 sayılı Kanunun 22 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 22. — Toplu görüşmenin başladığı tarih
ten itibaren otuz gün geçmesine rağmen anlaşma sağ-
lanamamışsa, taraflardan her biri görüşmelere 59 un
cu maddeye göre düzenlenen resmî listeden bir arabu
lucunun katılmasını görevli makamdan isteyebilir. Baş
vuruyu alan görevli makam arabulucu tayini için ta
rafları altı iş günü içinde toplantıya çağırır. Taraflar
dan biri bu toplantıya katılmazsa veya toplantıda ara
bulucu tayini hususunda aralarında anlaşma sağlana
mazsa, görevli makam, resmî listeden bir arabulucu
yu taraflardan en az birinin huzurunda ad çekmek su
retiyle tespit eder. Arabulucu tayini yoluna gidilmiş 
ve anlaşma sağlanamamışsa, uyuşmazlığın tespiti bakı
mından altmış günlük sürenin geçmesi beklenilmez ve
ya ayrıca resmî arabulucu tayin edilmez. Bu takdir
de, arabulucunun düzenleyip, görevli makama tevdi 
edeceği tutanak, 23 üncü maddede belirtilen resmî ara
bulucu tutanağı mahiyetindedir. 

Birinci fıkraya göre, arabulucu tayini yoluna gidil
memiş ve toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren 
altmış gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamış
sa, görevli makam» başvuru üzerine veya resen altı iş 
günü içinde 15 inci maddede öngörülen mahkemeye 
baş vurmak suretiyle resmî listeden bir arabulucunun 
tayinini talep eder. 

Resmî arabulucunun görevi mahkemece kendisine 
yapılacak duyurudan itibaren başlar.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yeter üye sayısıyla katılmıştır. 
Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılıyoruz 
efendim. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir, 

7 nci maddeyi, kabul edileli öriergedeki değişik şek
liyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıdaki 7 nci maddeyi 8 inci madde olarak oku
tuyorum : 

MADDE 8. — 2822 sayılı Kanunun 43 üncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıda'ki şekilde değiştiril
miştir. 

«İşveren, kanunî bir grevin veya lokavtın süresi 
içinde, 42 nci madde hükmü gereğince hizmet akit-
lerinden doğan hak ve borçları askıda kalmış olan 
işçilerin yerine, hiçbir surette daimî veya geçici ola
rak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz. 
39 uncu madde uyarınca grev ve lokavta katılama
yacak işçilerden, haklı sebeple hizmet akti feshedilen
lerin yerine yeni işçi alınması imkânı saklıdır. İşvere
nin bu yasağa aykırı hareketi, grev gözcülerinin ya 
da taraf sendikanın yazılı başvurusu halinde ilgili böl
ge müdürlüğünce denetlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarıdaki 8 inci maddeyi 9 uncu madde olarak 
okutuyorum: 

MADDE 9. — 2822 sayılı Kanuna aşağıdaki mad
de eklenmiştir. 

«Ek Madde — Bu Kanunda geçen Çalışma Ba
kanlığı ismi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 
Bölge Çalışma Müdürlüğü de Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü olarak değiştiril
miştir.» 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarıdaki 9 uncu maddeyi 10 uncu madde olarak 

okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıdaki 10 uncu maddeyi 11 inci madde olarak 
okutuyorum: 

Yürütme 
MADDE 11. — Bu Kanurtu Bakanlar Kurulu yü

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylamadan önce, oyunun rengini 

belirtmek için söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

4. — 9.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (1/775). (S. Sayısı: 450) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklif
leri» ile ilgili bölümünün 4 üncü sırasında bulunan, 
9.7.1945 tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal .Sigortalar Ku
rumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Rapo
runun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerindedir. 
Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması 
kabul edilmemiştir. 

Bizdeki kayıtlara göre, tasarı üzerinde söz isteyen
leri sırasıyla okuyorum: Hür Demokrat Parti Grubu 
adına Sayın Ayhan Sakallıoğlu, Doğru Yol Partisi Gru
bu adına Sayın Süleyman Çelebi, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın İsa Vardal, Anava
tan Partisi Grubu adına Sayın Talât Sargın ve şahsı 
adına da Sayın Nuri Üzel. 

Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Ayhan 
Sakallıoğlu'na söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Sakallıoğlu. (HDP sıralarından 
alkışlar) 

HDP GRUBU ADINA AYHAN SAKALLIOĞ-
LU (Sakarya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; konuşmama başlamadan evvel Hür De
mokrat Parti Grubu adına hepinize en derin saygıları
mı sunuyorum. 

4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda 
değişiklik yapılması ile ilgili tasarı üzerinde Hür De
mokrat Parti Grubunun görüşlerini arz ediyorum : 

(1) 450 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Kurulu, halen yürürlükteki yasal düzenlemeye 
göre her yıl toplanırken, getirilen hükümet tasarısı ile 
bu, üç yıla çıkarılmaktadır. Yılda bir kez yapılan ge
nel kurul toplantıları, basınımızın da haklı olarak 
değerlendirdiği gibi, her yıl âdeta bir ağlama duvarı 
olmaktadır. Hükümet, buna çare bulup, genel kuru
lun etkinliğini artıracağına, bu durumdan rahatsız ol
malı ki, çareyi bu süreyi üç yıla çıkarmakta bulmuş
tur. 

Genel kurulda, işçi ve işveren kesimi temsilcileri, 
kurumun bir yıllık uygulamalarını değerlendirip eleş
tirmekte, aksaklıkları gösterip, düzeltilmesini istedik
leri uygulamaları da belirtmekteydiler. Emekli olmak 
isteyen işçinin emeklilik işlemlerinin daha kısa sürede 
sonuçlanması, sağlık hizmetlerinin daha etkin verilebil
mesi, kurum çalışmalarının hızlandırılması gibi ku
rum çalışmalarını denetleyecek olan genel kurulun üç 
yılda bir. yapılmasıyla, kurum âdeta denetimden ka
çırılmıştır. 

Bu hükümet döneminde, örneğin, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Meslek Hastalıkları Hastanesi kapatılmıştır. 
Çağımızın gereklerine, sorunlarına cevap verebilecek 
yeni hizmet birimlerinin oluşturulması gerekirken,- bu 
tür uygulamaların eleştirilebildiği, önerilerin yapılabil
diği genel kurul çalışmalarını etkisiz hale getirmek, de
netimden kaçınılmâktan başka bir şey değildir. 

Her genel kurul, kendi müessesesinin gerçek hâki
midir, en yetkili organıdır. Bu tasarıda ne oluyor? Ge
nel kurulun mevcut olan karar verme yetkisi, görüş 
bildirme şekline dönüştürülmüş oluyor. İbra etme 
fonksiyonunu, ortadan kaldırarak, sadece görüş bildi
ren; etkisiz, seyirci bir kurul haline getiriliyor. 

Yine, tasarının 5 inci maddesiyle de diğer bir deği
şiklik getirilmiş; kurumun sigortalılara konut yapımı 
için verdiği kredi kaldırılmıştır. 1987 yılının Dünya 
Konut Yıllı olması değerlendirildiğinde, kurumun ko
nut 'kredisi verme işlevinin sigortalı işçi .bakımından 
hayatî önemi göz ardı edilemez. Kurumun, bugüne 
kadar konut -kredisi verme faaliyetinden bir zararı 
olmamıştır. Hızlı kredi verme faaliyeti sonucu da, 
yüzjbMerce sigortalı bildiğiniz gibi, konut sahibi ola
bilmişlerdir. 

Kurumun sağlık kuruluşlarının, sağlık tesislerinin 
çıkariilacak 'bir yönetmelikle teşkilatlandırılması, de
netimi esasları da (tasarıda getMlmektedir. Sağlık ku
ruluşları, işçinin malıdır. Bu tesislerin dünya stan
dartlarına uygun hizmet düzenlemesi gerekirken, si
gortalılara gerekli hizmeti veremeyecek durumda olan 

ve kuruma hiçbir katkısı olmayan kimselere hizmet 
verdirilmesi, kurum bünyesinden çıkarılması bence 
doğru değildir. 

Değerli millet vekillileri, sosyal güvenlik müessesesi 
olarak kurulan ve çalışmalarının ıbir bölümü sigorta 
haklarını düzenleyen büyük ıbir kurutluşumuzun, yer
leşmiş, ahenkli çalışma düzeni mevcutken, bunun ye
ni baştan karmaşık hale getiriLmesinde anlamlı bir 
yan bulamıyoruz, tşçi, işveren, memur, hükümet tem
silcilerinin seçim tarzlarının, yetki ve görevleriyle 
ilgili hususların değiştirilmesinin de yarar yerine za
rar getireceği aşikârdır. 'Hele, kurumun doğrudan 
yapısıyla ilgili olmayan, kurum dışı kuruluşların mü
dahalesini öngören değişiklik, ibize göre tam bir al
datmacadır. Bu suretle, iş yapmak değil, yapıyor gö-
rünımek heveslinden öteye 'bir adım atıılmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan iktidarının en 
'bariz vasfı hususîyesi, acelecilik, fonculuk ve karma-
karışıkçılıktır. Yeni düzenlemelerle, birbiri peşi sıra 
çıkarılan kanunlar veya kanun kuvvetinde kararna-
melerie, her konu değişe değişe daha da karmaka
rışık hale getiriliyor, vatandaşın güven duygusu ze
deleniyor. Her kanun (tasarısında mutlaka birkaç 
yönetmeliğe atıf yapılarak, bu yönetmeliklerin tan
zimine de işin en önemli kısımları bırakılıyor. Ka
nunu ibiıknemek evet mazeret sayılmaz, fakat vatandaş 
yönetmeliği bilemez. İşte, «Bürokrasiyi kaldıracağız» 
diyenler her kanunla 'birlikte vatandaşı bürokrasiye 
mahkûm ediyor. 

Hiçbir demokratik ülkede bir genel seçim dev
resinin tümünde kanun kuvvetinde kararname ile 
idare yoktur; 'bunun tek istisnası Türkiye'dir. Karar
namelerle idare edilmeyi Türk Milleti hak etmemiş
tir. Demokrasiye inanan insanlar millet iradesini 
hâkim kılanlardır. İktidar, alışkanlık haline getirdiği 
bu antidemokratik davranıştan ve hir-iki maddeyle 
gelen bu Kanun- değışiMiklerinden -ki ben ona eşan
tiyon kanunlar diyorum- eşantiyon kanunlar getirme 
hevesinden vazgeçmelidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (HDP ve DYP sıra
larından 'alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sakallıoğlu. 
'Doğru Yol Partisi Grubu adına, bujyurun Sayın 

Süleyman Çelebi. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ÇELEBİ 

(Mardin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
4792 sayılı- Kanunda değişiklik öngören tasarı üze
rinde Doğru Yol Partisi Gruibunun görüşlerini arz 
etmek üzere söz almış 'bulunuyorum. Bu vesileyle 
yüce Meclise saygılar sunarım. 
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Sayın milletvekilleri, 4792 sayılı Kanuna göre kırk 
yıldan beri, (her yıl toplanan Sosyal 'Sigortalar Kuru
mu Genel Kurudu bu tasarı (kabul edildiği takdirde 
üç yida bir defa toplanacaktır. Bu değişikliği haklı 
»kılacak hiçbir sdbep yoktur. Yıllardır devam eden 
tatbikatı değiştirmenin tek sebebi, 'hükümetin, işçi
lerden kaçması, sıkıntılarını dinlemeye tahammül ede-
memesidir. işbaşına geldiği günden beri işçilerin 'hiç
bir meselesine olumlu 'bir çözüm getirmeyen bu hü
kümet, sıkıntılardan kurtulmanın yolunu kanun deği
şikliğinde aramaktadır; işçilere «3 yıl bekle, sonra da 
gel1 şikâyetlerini dile getir» demek istemektedir. Di
kensiz gül bahçesi istemenin bundan daha güzel yo
lu olamaz. 

Sayın milletvekilleri, işçi, işveren ve öteki kesim
lerin seçtikleri delegelerden meydana gelen Sosyal Si
gortalar Kurumu Genel Kurulu, genel olarak çalışma 
hayatında geçmiş yıla ait çalışmalara değinerek çok 
önemli bir görev ifa eder. Bu genel kurulda işçi 
sağlığı, iş güvenliği, konut, çalışma hayatını ilgilen
diren 'bütün mevzuatın uygulanmasından doğan ak
saklıklar, işçilerin reel gelirleri, emekli işçilerin ıstı
rapları ele alınır ve çözüm yolları gösterilir. Görü
nüşte, istişarî nitelikte olsa 'bile, genel kuruldaki gö
rüşmeler çalışma hayatımızı ve SSK Genel Müdür
lüğü çalışmalarını olumlu yönde etkiler. 

İşçi kesiminin meselelerine çözüm bulmamakta 
direnen ve yok sayan hükümet, şikâyetlerin dile ge
tirildiği en önemli yer olan SSK Genel Kurulu ça-
lışımalarını 3 yılda bir defaya çıkartarak, kurtuluşu, 
bu kesimlerden kaçmakta aramaktadır. İşsizliğe olum
lu 've kalıcı bir çözüm getiremeyen, toplu iş söz
leşmesi ve grev haklarının kullanılmasırm imkân ta
nımayan, işçilerin sendikalar etrafında teşkilatlanma
sını teşvik edeceği yerde, anlaşmalı personel uygula
masıyla, sendikaları ıgüçsüzleştirmeyıi amaçlayan, dev-" 
leti ibakarilar kurulu kararlarıyla kamu işverenleri 
sendikası olarak teşkilatlandırıp işçi sendikalarının 
karşısına diken, işçi ücretlerine getirdiği haksız sı
nırlamayla, onların eş ve çocuklarının mağduriyet
lerine sebep olan ve daha birçok haksızlığı ve _ıada-
'letsizlıiği milliyetçi, vatansever Türk işçisine reva gö
ren bu hükümet, bu Kanun değişikliği ile de onları 
susturmaya çalışmıakıtadır. 

Doğru Yol Partisi olarak, bu nevi tasarılara kar
şı mücadele edeceğimizi bildirir, yüce Meclise say
gılar sunarım. (DYP ve HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

tsa Vardal, buyurun efendim. 

I SHP GRUBU ADINA tSA VARDAL (Zongul
dak) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşla
rım; 4792 sayılı Soısyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 'Mad
delerinin 'Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve Geçi
ci Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı hak
kında grubumun görüşünü bildirmek üzere huzuru
nuzdayım. 

Sayın milletvekilleri, tasarının 1 inci maddesıiy-
I le, 4792 sayılı Yasanın 12 nci maddesi yeniden dü-
1 zenlenmiş ve kurul, sayısal yönden büyütülmüştür. 

Eskiden, SSK Genel Kurulu, 15 işveren, 15 işçi, 5 
hükümet, bir veya iki kişi üniversitelerden, 10 da 
emekli işçilerden olmak üzere, kırkaltı, kırkyedi ki
şiden teşekkül ederken; yeni düzenlemede, işçi ve 
işveren kesiminden 50'şer, emekli işçi kesiminden 10, 
üniversitelerden 5 ve hükümet kanadından da 9 kişi 
olmak üzere, 124 üyeden oluşacak bir kurul mey
dana gelmiştir. 

Burada dikkati çeken konu şudur : Mevcut dü-
I zenlemede, işveren, hükümet ve üniversitelerden ge

len üyelerin torüaımı ile işçi, emekli ve malullük ay
lığı almakta olan kesimden gelen 10 üye arasında 4 
fark varken, aynı fark yeni düzenlemede de korun-

{ muştur. 
I Şimdi, burada enteresan olan nedir? Eski düzen

lemede çalışma şekli kanunda belirtilmişken, bu se
fer »bütün fonksiyonlar yönetmeliğe bırakılmıştır. Ya
ni hükümet, yönetmeliği nasıl hazırlarsa, kurulun 
çalışma fonksiyonu da ıbu şekilde gerçekleşecektir. 
Halıbuki kurum genel kurulu, sigortalı işçiye götürü-

I lecek hizmetlerin belirlenip, çalışmalara yön veril
diği, Sosyal Sigortalar yönetimine 'belirli hedeflerin 
gösterildiği ve çalışmaların izlenip sonuçiandırıidığı 
önemli bir organdır. Bu sebeple, gerek teşekkül tar
zının, gerekse çalışma esaslarının doğrudan doğruya 

I kanun metninde düzenlenmesi, esaslı noktaların po
litik tercihlere 'imkân veren yönetmelik düzenlemesi
ne bırakılmaması gerekirdi. Aksi takdirde, kurumun 

I işleyişinde istikrar sağlanamayacağı ve temel hedef-
I lerin sık sik değiştirilmesine yol açacağı için, sosyal 
I politikalarda sapmalara zemin hazırlanmış olacaktır., 

Bu yönetmeliğin hazıırlanmasında en çok üyeyi 
temsil eden işçi ve işveren konfederasyonlarının gö-

j rüşlerinin alınıp alınmadığı da 'bizce bilinmemekte
dir. 

I Tasarının 2 nci maddesiyle, ilgii yasanın 13 üncü 
maddesi değiştirilerek, genel kurul süresi bir yıldan 

j > üç yıla çıkarılmaktadır. Tasarının madde gerekçeleri 
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bölümünde, 2 nci maddenin hangi nedenlerle değiş
tirildiği açıklanmamış ve bu konuda tatmin edici her
hangi bir görüş todirtilmerniıştir. 

Yukarıda' ıbdlirttİğimı üzere, kurum genel kumlu, 
tüm hizmet ve çalışmaların gözden geçirilip izlendi
ği, mevcut aksama ve eksikliklerin belirlenip, hiz
mette amaç uygunluğu sağlıadığı önemli bir organ
dır. 

4792 sayıilı Kanunun yürürlüğe girdiği 1945 yılın
dan ıbu yana, 41 yıldan beri geneli kurulların her yıl 
toplanmasının herhangi bir sakıncası görülmediği 
hailde; durup dururken, toplantı süresinin üç yıla çı-
karıtaıasında inandırıcı ve yararlı bir neden görül
memektedir. Bunu anlamak zordur. Tasarının met
ninde açıklanmamış olmasına rağmen, bundaki amaç, 
kurum çalışmalarının yakından izlenmesine ve kamu
oyuna açıklanmasına, dolayısıyla da denetimine engel 
olunmak lise, 'böyle bir düşünce, kuruma gelecek ba
kımdan sağlıklı bir sonuç vermekten uzak kalacaktır. 

İşçilerin ve belli oranda işverenlerin primleriyle 
Oluşan kurum, her türlü işlem ve faaliyetlerinin, baş
ta kurumu oluşturan .işçi ve işverenlerin iştirakiyle, 
en az her yul yapılacak genel kurulda incelenmesi, 
kurumun varlık sebebinin gereğidir. 

Kurum çalışmalarının, doğrudan ilgili bulunan 
kuruluşların denetim ve gözetiminden uzaklaştırılma
sı 'ile hiçbir verimli noktaya ulaşılamayacağı bilinme
lidir. 

Grubumuz, genel kurul süresinin bir yıldan üç 
yıla çıkarılmasına kesin olarak karşıdır. 

Tasarının 3 üncü maddesiyle, yasanın 14 üncü 
maddesi değiştirilmiş ve genel kumlun mevcut olan 
karar verme yetkisi, görüş bildirme şekline dönüş
türülmüştür. Kurumun en yetkili organı bulunan ge
nel kurulun, bugüne kadar kullandığı bilanço ve ya
pılan işler raporuyla, hesap denetimi sonuçlarını 
gösteren raporlar üzerine karar verme yetkisi ve bu 
yetkinin tabiî sonucu olan, ilgililerin ibra edilmesi 
fonksiyonu ortadan kaldırılarak, kurumun genel ku
mlu, sadece görüş bildiren ve esaslı noktalarda ka
rar verme yetkisi bulunmayan herhangi bir devlet 
dairesi haline getirilmiştir. 

Tasarının bu maddeyle ilgili gerekçesinde, yapıl
mak istenen değişikliğin nedeni açıklanmamış ve de
ğişiklikten umulan faydalar belirtilmemiştir. Amaç, 
kurumun denetiminin, mevcut iç denetim organının 
elinden alınıp Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
ruluna verilmesi ise, bunun için mevcut işleyişi de
ğiştirmeye hiç gerek yoktur. Kurumun iç denetim 

organı, eskiden olduğu gibi, denetim görevini yerine 
getirir, genel kurul sonuçları, yine Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kuruluna gönderilebilirdi. 

Sosyal Sigortalar Kurumu herhangi bir kamu ku
mlusu da değildir. Oluşumu ve verdiği hizmet bakı
mından özellik taşıyan, her kademesinde işçi ve işve
renin temsilinde zaruret görülen bir kuruluştur. Bu 
bakımdan, kummun iç denetiminden uzaklaştırılması 
doğru değildir. 

Tasarının 4 üncü maddesiyle kanunun 20 nci mad
desi değiştirilmiş ve kurumun sigortalılara konut ya
pımı için verdiği kredi, kaldırılmıştır. 1987 yılının 
«Dünya Konut Yılı» olması da dikkate alındığında, 
kummun konut kredisi verme işlevinin, sigortalı ve 
emekli işçiler bakımından taşıdığı hayatî önem gözar-
dı edilmektedir. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin olu
şumu ve amaçları bellidir. Kummun, konut kredisi 
verme konusundaki sosyal amacında hiçbir değişik
lik yapılmamıştır. Kummun bu faaliyetinden ötürü 
hiçbir kaybı olmadığı gibi, hızlı işleyen kredi verme 
faaliyeti sonucu, yüzbinlerce sigortalı konut sahibi 
olabilmiştir. Grubumuz olarak, kummun konut kre
disi verme görevine devam etmesini, ülkemiz geleceği 
ve işçi yararı açısından zomnlu görmekteyiz. 

öte yandan, bu yıl işletileceği kuşkulu olan r 750 
bin liralık faizsiz kredi uygulaması hâlâ başlamamış
tır. Bu uygulamanın en kısa zamanda başlatılması 
gerekir. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı üzerindeki görüşle
rimiz bundan ibarettir. Hepinizi tekrar saygıyla se
lamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Anavatan Partisi Gmbu adına Sayın Talât Sar

gın, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA TALÂT SARGIN (To

kat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ana
vatan Partisi Grubu adına, Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu hakkında görüşlerimizi arz ederken, he
pinize saygılarımı sunarım. 

Bilindiği üzere, 4792 sayılı Yasa 45 yıldır uygu
lanmaktadır ve bu uygulamanın sonucunda ülkemiz
de devasa bir kuruluş ortaya çıkmıştır. Bu kuruluş, 
bugüne kadar işçi kesimine ve ülkemize büyük hiz
metlerde bulunmuştur ve halen de Türkiye'nin en bü
yük kumlusu dummundadır. Bu 45 yıllık süre için
de bu kurumun kanununda 12 değişiklik yapılmış, 
13 üncüsü küçük değişikliklerle huzurunuza gelmiştir. 
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Bu kurumun en yüksek organlarından birisi olan 
genel kurul, istişarî bir organ vasfını taşımaktadır ve 
45 yıldır da bu vasıf değişmemiştir. Bu, oldukça 
önemli bir husustur. Bu arada, yönetime katılma, öz 
yönetim gibi bazı görüşler de ileri sürülmüştür; fakat 
burada hassasiyetle korunması ve gözetilmesi gereken 
husus, zorunlu sosyal güvenlik kuruluşlarının yasal 
düzenlemelerle hak ve vecibelerini yerine getirmeleri 
zorunda olduklarıdır. Yönetime herhangi bir şekilde 
müdahale ettiğiniz ve vecibeleri karşılayamadığınız 
takdirde, Hazine olarak bunları yapmak mecburiye
tindesiniz. Şu halde bu, yasa yapıcısının öngördüğü 
hedefler doğrultusunda çalışmak zorunda olan bir 
kurumdur. Bu, yönetimde bir ana ilke olarak muha
faza edilmelidir. 

Bu genel kurul, istişarî organ vasfını muhafaza 
etmiş olmakla birlikte, onun yapmış olduğu önemler 
de daima dikkate alınmıştır. Nitekim, teşekkül tarzı
na dikkat edildiğinde, bünyesinde üniversite, işçi, 
işveren, hükümet ve bilhassa kurumdan emeklilik, 
yaşlılık ve malullük aylığı alanları ihtiva ettiği görül
mektedir. Genel Kurulun bu ana vasfı, bu değişiklik 
tasarısında da muhafaza edilmiştir. Sistemde yapılan 
değişiklik şudur İşçi ve işveren kesiminin miktarı 
artırılmış ve işkollarından eşit sayıda temsil yetkisi 
getirilmiştir. Muhalefet grup sözcüleri, belki, işkol
larındaki federasyonlar kalktı; ama konfederasyon
ların ağırlılıkları ölçüsünde temsilini isteyebilirlerdi; 
fakat demokraside çoğunluk sistemi uygulanacağı 
için, kargaşaya meydan verilmemesi de iktiza ederdi. 

Tabiî, kamu kesiminde yapılan reorganizasyon 
sonucunda bakanlıkların isimleri elbette değiştiril
miş, Devlet Planlama Teşkilatı kurumda temsil edil
miş ve Başbakanlık Murakabe Heyetinin de eskiden 
olduğu gibi kurumda temsiline devam edilmiştir. İşçi 
ve işveren kesimi 50'şer üye ile temsil edilmekte ve 
bunlar kendi konfederasyonlarınca seçilmektedirler. 
Ayrıca^ emekli, yaşlılık ve devamlı işgörmezlik ay
lığı alanların bugün iki üç cemiyetleri olduğu için, 
çoğunluğu temsil eden cemiyetin tespiti bakanlığa 
bırakılmıştır. 

Yasa değişikliğinde, diğer grup sözcüsü arkadaş
larımızın kabulüne yanaşmadıkları diğer bir husus 
da, genel kurulun üç yılda bir toplanması keyfiyeti
dir. Bilindiği üzere, genel kurul, bilançoları denetler, 
faaliyet raporunu inceler, önümüzdeki yıl faaliyet
leri hakkında direktifler verir veya bu çalışmaları 
yönlendirir. 

Mücerret bir misalle bu konuyu incelediğimizde; 
örneğin, Haziran 1986'da genel kurul toplanmış ol
sa, 1985'in geçmiş faaliyet raporunu inceleyecek, 
1986 yılı için direktif verecek; ama 1986 yılının ilk 
altı ayı uygulanmış olacaktır. Bu direktifleri, yöne
tim dikkate alacak, 1986 yılı hedefleri uygulanmış ol
duğu için ele alamayacak, 1987 yılının Haziran ayın
da genel kurul bir daha toplanacaktır. Dikkat bu-
yurulursa, diğer genel kurullarda da, bir faaliyet tam 
yılının bir genel kurulu içinde, hem program hedef
lerini alma ve hem de uygulama sonuçlarının ince
lenmesi yönünden üç yılda bir toplanma süresi içe
risinde tam bir faaliyet raporu muhafaza edilmek
tedir. 

Bir arkadaşımın söylediği gibi, bu yüksek organ 
bir ağlama duvarı niteliğinde görünür ise de, genel 
kurulda tebellür edilen fikirler daima dikkate alın
mıştır ve alınması da gerekmektedir. Üç yılda bir 
toplanarak yapılan etkin faaliyetlerin uygulama so
nuçlarıyla beraber dikkate alınması sonucunda, kanı
mızca daha verimli ve somut neticeler elde edilecek
tir, genel kurul da neticeye götürdüğü hususların 
irdelemesini daha kolaylıkla ve daha somut bir şe
kilde yapmış olabilecektir. Olağanüstü hallerde genel 
kurulun tekrar toplantıya çağrılması keyfiyeti de mu
hafaza edilmiştir. 

Genel kurulun görevleri keyfiyetine gelince : Ge
nel kurul, esasen istişarî mahiyetteki durumunu mu
hafaza etmektedir; kendi bünyesi içerisinde istişarî 
görüşlerini bildirmek için de, artık karara varması 
gerekir, bu karar kendi bünyesi içinde mündemiçtir. 

Yine, 20 nci maddede yapılması istenen değişik
lik, bizim çok önem verdiğimiz değişikliklerden biri
sidir. Bilindiği üzere, SSK varlığının büyük kısmı, 
bugüne kadar devlete ucuz finansman olarak kul
lanılmaktaydı. Bu kaynak, çok düşük faizli devlet 
tahvillerinde; yüzde 7, yüzde 10, yüzde 14 ve 1980'de 
yüzde 30'a bağlı kalmıştı. Şimdi yapılan değişiklik
le, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurumunun çı
karttığı hisse senetlerini de alma imkânı kuruma 
sağlanmıştır. Bilindiği üzere bu, bugünkü banka faiz
lerinden daha fazla bir nema sağlamaktadır. Bu şe
kilde kurumun fonlarını daha iyi şekilde değerlen
dirme imkânı sağlanmaktadır. 

Diğer bir husus; kurum, üyelerine, çalışanlara ve
ya yaşlılık aylığı alanlara, toplu konut kredisi ikra
zında bulunmaktaydı ve yine bildiğiniz gibi, kurum, 
aktüeryal dengesini de muhafaza etmek zorundaydı. 
En son konut kredisi 900 bin liraya çıkmıştı. Bugün 
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kurulu ve genel müdürlük teşkilat sistemi içerisinde 
idare edilmektedir. Bakanlığımızın bağlı kuruluşu 
olan Sosyal Sigortalar Kurumu, malî bakımdan muh
tardır ve özel hukuk hükümlerine tabidir. Biraz ön
ce de arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, genel kurul, 
devlet, üniversite, işçi ve işveren teşekkülleriyle, işçi 
emeklilerinin temsilcilerinden müteşekkil olup, isti-
şarî bir organdır. Yönetim Kurulu ise; devlet, işçi 
ve işveren temsilcilerinden meydana gelen kurumun 
en yüksek karar organıdır. Genel Müdürlük Teşki
latı, merkez ve taşra üniteleri olarak sigorta ünite
leri ve sağlık tesislerinden oluşmaktadır. 

Biz rakamları biraz seviyoruz; müsaade ederse
niz birkaç rakam vermek istiyorum, 

Kurumda 16 daire başkanlığımız var. 24 bölge, 
58 sigorta müdürlüğünden müteşekkil taşra teşkilatı
mız halen hizmette. Kurum, bu teşkilatı ile 2 650 000 
aktif sigortalı, 1 150 000 emekli, dul ve yetimine, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen kısa 
ve uzun vadeli sosyal sigorta haklarını temine çalış
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, diğer ana bir hizmet ala
nımız da sağlık meselesidir. 68 hastane, 4 doğumevi, 
7 özel dal hastanesi, 8 diş tedavi protez merkezi, 96 
dispanser, 142 sağlık istasyonu ile toplam 326 sağlık 
tesisine sahibiz ve bu sağlık tesislerimizde 20.414 ya
tak kapasitesiyle kurum, 16,5 milyon kişiye hastalık 
sigortası kapsamında sağlık hizmeti vermektedir. 

Değerli milletvekilleri, bunları, kurumun size hiz
met çerçevesini çizmek üzere arz ettim. Şimdi baka
lım; biz bu değişiklik tasarısıyla huzurunuza gelirken 
neyi hedeflemişiz. 2 büyük hedefimiz var : 

artık, bu miktarların ne kadar cüzi kaldığı, fakat çok 
talep karşısında da bilançoya ne kadar külfet getir
diği hepimizin malumudur; bunlar gerçeklerdir. 

Şimdi kurum, bilançosundan ayırabileceği ikraz 
fonlarını toplu konut ihtisas kuruluşuna devredecek 
ve bu ihtisas kuruluşları, daha iyi şartlarda, kendi 
gelir imkânlarını da katarak, kurum üyelerine yar
dımcı olacaktır. Bu, hem ihtisası bir elde toplaya
cak, hem de Toplu Konut Fonundan işçilerimizin 
daha iyi şartlarla yararlanması imkânını sağlayacak; 
artı, kurum gelirlerinin daha alt düzeyde, daha dü
şük gelir düzeyi ile bğlanmasını önlemiş olacaktır. 

İşte, bu arz ettiğim sebeplerle, SSK Kanununda 
yapılan değişiklikleri Anavatan Partisi olarak benim
semekte ve yararlı görmekteyiz. Bu nedenle, biz bu 
tasanyı destekliyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sargın. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Hükümet adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hemen mi? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Hükümet adına Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sayın Mustafa Kalemli,, buyurun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesiyle ilgili ve kurumun kurulduğundan bu
güne kadar 13 üncü değişiklik teklifiyle karşınıza ge
lirken, önce, yine vaktinizi fazla israf etmeden, Sos
yal Sgortalar Kurumunun genel idaresi hakkında siz
lere birkaç cümleyle kısa malumat arz etmek istiyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, Anayasamı
zın 60 inci maddesi sosyal güvenliği herkes için bir 
hak olarak tanımlamıştır, bu hakkın kulanılması ve 
yerine getirilmesi için de devlete görev vermiştir, iş
te, bu hakkın yerine getirilmesi için ülkemizde kurul
muş bulunan üç ana sosyal güvenlik kuruluşundan 
bir tanesi olan Sosyal Sigortalar Kurumu, bu dev-
letn yapısı içinde 41 yıldan beri, hakikaten örnek bir 
hizmet anlayışıyla güzel bir davranış sergilemiş ve 
kendisine has yapısıyla da, yani devlet, işçi, işveren, 
üniversite kesimlerinin ortak işbirliği ile çok güzel bir 
örnek teşkil etmiştir. Kurum; genel kurul, yönetim 

1. Kurumun idare şekli üzerinde istişarî bir or
gan olan genel kurulu tarif ediyoruz, görevlerini an
latıyoruz ve toplantı şekillerini tespit ediyoruz. 

2. Kurumun aktüeryal dengesinde, birkaç sene
dir burada bütçe müzakerelerinde ifade ettiğim, Sos
yal Sigortalar Kurumunun ilgili kanunlarında deği
şiklik yaparken ifade ettiğim, aktüeryal dengesinde 
düzenlemeler yapacak ve kurumun malî dengesini 
düzeltecek tedbirleri alıyoruz. Yani, rehabilitasyon 
planımızın bir bölümünü yine bugün karşınızda arz 
ediyoruz. 

Biraz önce arkadaşlarım ifade ettiler; «Ağlama 
duvarı» tabiri kullanıldı, bazı arkadaşlarımız bunu 
böyle ifade etti, bir arkadaşımız da, bunun böyle ol
madığını, bu genel kurulda alınan kararların mutlaka 
tatbik alanı bulduğunu ifade ettiler. Bir riıisal vere
ceğim : tşçi emeklilerimize maaşları kesilmeden ikin-
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ci bir işte çalışma hakkını bakanlığımız ve hükürne- I 
timiz yüce Meclisin huzuruna getirirken, ilk hare
ket noktası, yıllardır bu genel kurullarda ifade edi
len cümleler olmuştur. İşte, bu kurulun istişarî bir 
kurul olduğunu ve orada söylenen sözlerin havada 
kalmadığını, su üzerine yazılmadığını gösteren en 
güzel kriterlerden bir tanesi. v 

Arkadaşlarım, yine konuşmalarında, sadece genel 
kurulun neden 3 yılda bir yapıldığı konusun üzerinde 
durdular da, kanun değişiklik tasarısındaki ikinci ana 
bölüm üzerinde fazla duran olmadı. 

Muhterem arkadaşlarım, «Genel kurul istişarî bir 
organdır» dedim ve bu organda en çok konuşulan ko
nu, bizim sağlık hizmetlerimizdir. 

Sayın Sakallıoğlu, «Bu kanun tasarısında sağlık hiz
metlerinde de çok büyük değişiklikler yapacağımızı, 
hastanelerin statüsünü ve yönetimini değiştireceğimi
zi» ifade ettiler. Bu kanun tasarısında böyle bir ifade 
yok, böyle bir çalışma da yok. Her halde başka bir 
yerden, başka bir ifade kendisine aktarıldı, yanlış bilgi 
verildi; öyle kabul etmek istiyorum. 

Sağlık' konusu meselesini açtıkları- zaman bir cüm
le sarf ettiler ve dediler ki, «Sosyal Sigortalar Kuru
mu iki tane meslek hastalıkları hastanesini kapatmış
tır.» Biz, meslek hastalıkları hastanesi kapatmadık de
ğerli milletvekilleri. Ankara'daki meslek hastalıkları 
hastanesini, daha iyi çalışabileceği, işçi sağlığı, iş gü
venliği laboratuvan ile ortak görev yapabileceği bir 
binaya taşıdık; bundan başka iki tane daha yeni mes
lek. hastalıkları hastanesi açtık; iki maden bölgesin
de iki tane meslek hastalıkları hastanesi açtık, üç ta
nesinin de açılmasını planlamış bulunuyoruz. Kapat
mak şöyle dursun, yenilerini açtık. 

Yine Sayın Sakallıoğlu, konut kredisi konusuna 
şöyle bir cümle ile devam ettiler ve «Konut kredisini 
kurum kaldırdı» dediler. Konut kredisini kaldırıldı 
diye bir şey yok, başlamışlara devam ediyoruz; ama 
1986 Haziranından itibaren subasman seviyesine gel
memiş olanlara yeni uygulamada kredi vermiyoruz. 
Niye vermiyoruz; açıklıkla ifade edeyim. Sosyal Si
gortalar Kurumu, bu memlekette konut meselesine 
fevkalade önemli katkıları olmuş olan bir kurumdur; 
20 - 25 yıllık bir periyot içerisinde 229 bin konut in
şaatına yardım etmiştir, bunun için de kurumun ka
sasından 75 milyar liralık bir yatırım yapılmıştır. Sa
yın milletvekilleri, altını çizerek ifade etmek istiyo
rum; bu 75 milyar liranın 23 milyar lirası kuruma geri 

I dönmüştür, kalan miktar geri dönmemiştir. Kuruma 
geri dönen bu para hem de nasıl dönmüştür; 250 lira
lık, 350 liralık taksitlerle, en fazla 1 000 liralık taksit
lerle geri dönmütşür. 

Burada Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili kanun
lar görüşülürken muhterem milletvekilleri diyorlar ki, 
«Kurumun fonlarını çarçur etmeyiniz.» Biz de diyoruz 
ki, işte kurumun fonlarını çarçur etmemenin bir yolu 
budur; lüzumsuz yere yatırım yapılmamalıdır ve ku
rum artık sigortacılık hizmetini ifa etmelidir, birtakım 
yan hizmetlerle uğraşmamalıdır. Hükümetimiz fevka
lâde yerinde bir tedbirle, toplu konut meselesini ülke
nin gündemine getirmiş ve çok sayıda konut üretmek
tedir. , 

Şimdi ben sormak istiyorum : Sosyal Sigortalar Ku
rumunun eski uygulamasında olduğu gibi, önce 600 
bin lira; yüzde 8 faizle, sonra 900 bin lira; yüzde 15 
faizle kredi vermek mi daha iyidir, yoksa bizim getir
diğimiz şekilde, 750 bin lira kredi vererek, işçimizden 
hiç faiz almamak mı daha iyidir? Hükümet olarak, 
işçimizden, eskiden aldığımız yüzde 13 faizi almıyo
ruz, faizsiz kredi veriyoruz. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Ne zaman başlatı
yorsunuz? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Bakan, tenakuz içindesiniz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Şimdi, bunun 
neresine itiraz edeceksiniz? (ANAP sıralanndan alkış
lar) Kanunda getirdiğimiz değişikliklerden "en önemli
si budur. İşte, sosyal adalet de buradadır. Bunu bir 
tarafa bırakıyorsunuz, «Neden 3 yılda bir toplanıyor?» 
diyorsunuz. Ben de şunu sormak istiyorum: «Sosyal 
güvenlik kuruluşları arasında paralellik sağlayalım» 
diyoruz; işte Bağ-Kur Kanunu. Bağ-Kur Kanununda 
«3 yılda bir toplansın» diyorsunuz da, Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununda niye kabul etmiyorsunuz? 
Sosyal Sigortalar Kurumunun yönetim kurulu üyeleri
nin, işçi ve işveren temsilcilerinin 3 yıldan 3 yıla se
çilmesini kabul ediyorsunuz, işçi ve işveren konfede
rasyonlarının genel kurullarını 3 yılda bir yapmasını 
kabul ediyorsunuz; ama bir taraftan «Ağlama duva
rı» olarak nitelediğiniz «Sosyal Sigortalar Kurumu Ge
nel Kurulunu 1 yılda bir yapalım» diyorsunuz. Bu
nun, mantıkla izahı kabil değildir. 

Bakınız; toplantıyı yapıyoruz, karar alıyoruz, uy
gulama aşamasına getiriyoruz, 6 ay sonra ikinci toplan-
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tıya gidiyoruz... Bu kurum verimli çalışabilir mi? İki
de birde bu şekilde toplantılar yapmakla, 1 yıl önce 
aldığınız kararı ertesi yıl değiştirmekle, verimli bir ça
lışma yapmanıza imkân var mıdır? Kesinlikle imkân 
yoktur. 

Arkadaşımız «Anavatan İktidarı acelecidir» dedi. 
Evet, aceleciyiz; ama bizim aceleciliğimiz akıllı bir 
aceleciliktir, doğru bildiğimizi yapmak yolunda acele
ciliktir; yanlış karar almak yolunda acelecilik değil
dir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Allah sizi doğru yoldan ayırmasın. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Anlat, heyecanlı olu
yor. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Genel kurulun 
ibra yetkisinden bahsedildi. Ben burada altını çizerek, 
genel kurulun istişarî bir kurul olduğunu söyledim. 
Ayrıca, genel kurulun ibra yetkisi, 1960 yılında çıkarı
lan 23 sayılı Kanunla zaten kaldırılmıştır. Genel kuru
lun böyle bir yetkisi yoktur; artı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hü
kümlerine göre, Yüksek Denetleme Kurulunca dene
timi yapılan bir kurumdur; artı, 468 sayı'ı Kanuna 
göre ibra yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine ait
tir. Bunlar ortada iken, şimdi «Genel kurulun ibra 
yetkisini kaldırdık» diye bir şeyi burada söylersek, ya 
yanlış biliyoruz demektir yahutta bunu maksatlı söy
lüyoruz demektir. 

Değerli milletvekilleri, bir arkadaşımız da burada 
bize, «Bu kanun görüşülürken işçi ve işveren konfede
rasyonlarının görüşünün alınıp alınmadığını bilmedik
lerini» ifade ettiler. İşçi ve İşveren Konfederasyonla
rının görüşleri alınmıştır, hatta bu kanunun komis
yonda görüşülmesi sırasında, işçi ve işveren konfede
rasyonlarının temsilcileri de hazır bulunmuştur; onlar 
da görüşlerini komisyonda açık bir şekilde belirtmiş
lerdir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi huzurunuza gelirken 
bu iki ana yönde değişiklik yaptık. Bir noktamız daha 
var; yine Sosyal Sigortalar Kurumunun aktüeryal den
gesini konuşurken, parasal durumunu burada kürsüye 
getirirken dedik ki, «Sosyal Sigortalar Kurumu fonla
rını devletin düşük gelir sağlayan tahvillerine yatılma
yınız.» İşte, bu kanunda bunu da getiriyoruz. Yüksek" 
gelir getiren Hazine bonoları almaya imkân tanıyoruz; 
bunu da burada getirdik. Ben isterdim ki, arkadaşla
rımın bu konuda da vurgulamaları olsun, bu konuyu 
da kürsüye getirsinler. Her halde gözden kaçan bir ko

nu oldu, Yüce Meclisin bilgilerine bunu da sunmayı 
kendime bir görev addettim. 

Değerli milletvekilleri, biz, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun daha verimli çalışabilmesi, işçimize, işveren
lerimize daha faydalı olabilmesi için bu değişiklikler
le karşınıza geldik. Eğer tenkitten kaçıyor olsaydık, her 
gün değerli basınımızda yapılan tenkitleri görmemez-
likten gelirdik. Ayrıca, eğer Sosyal Sigortalar Kuru
munun görevleri, eğer aksaklıkları gündeme gelecek
se, çalışma meclisimizi her zaman bu özel gündemle 
toplayabiliriz; imkânımız vardır. Hatta senede iki defa 
da toplarız, bir defa da değil. Ayrıca, yine bakanlığın 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulunu olağanüstü 
toplantıya çağırmaya da yetkisi vardır. 

Bütün bu hususları da bilgilerinize arz eder, kanu
nun kabulü hususunda yardımlarınızı tekrar rica eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ihlal 

etmeden bir soru sormak istiyorum? 
BAŞKAN — Görüşmeler bitmedi, sonra soruları

nızı alacağım. 
Şahsı adına Sayın Nuri Üzel, buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 

bakan kürsüden inmeden bir şey sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, biliyorsunuz soruları 

görüşmelerin bitiminde alıyorum. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yeni sistemler geliş

tiriyorsunuz Sayın Başkan. Sayın bakanın biraz ön
ceki konuşmasında... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen söz almadan 
konuşmayınız. 

Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununda değişiklik yapan bu tasarının belli-
başlı iki ana konusu var. Birisi, Sosyal Sigortalar Ku
rumu Genel Kurulunun yeniden düzenlenmesi ve ça
lışma şekillerine, yetki ve görevleriyle sorumlulukla
rına ait olan kısım; bir de, kurumun fonlarının iş
letilmesi esaslarını belirleyen maddelerde yapılan de
ğişiklikler. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulunun te
şekkül tarzı ve çalışma tarzı üzerinde arkadaşlarımın 
pek çok söyledikleri hususları, zaman kaybına neden 
olmamak ve vaktinizi işgal etmemek için tekrar etme
yeceğim. Bunların söylenebilir tarafları da var, kabul 
edilmeyecek tarafları da var. «Kabul edilmeyecek ta-
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rafları» derken, arkadaşlarım lütfen alınmasınlar; çün
kü kabul edilmeyecek taraflarını, seneler evvel bu ku
rumun başında uzun yıllar bizzat bulunmuş ve idare 
etmiş bir kimse olmak dolayısıyla bildiğim için arz 
ediyorum. 

Bunlardan bir tanesi; genel kurulun 3 yılda bir se
çilmesi esasının buraya getirilmesi, kanımca doğru
dur. Bir yılda olduğu takdirde, kurumun bir yıllık bi
lançosunun ortaya çıkması ertesi senenin dördüncü, 
beşinci ayına kadar uzamaktadır. Aslında, bazı dü
zenlemelerle genel kurulun bilançosunun 1,5 ayda çık
ması bir defa sağlanmıştır, yine de sağlanabilir. Onun 
için, genel kurulun Haziran ayına kadar toplanması
nı, bilançonun çıkmasına bağlamak pek o kadar uy
gun bir sebep değil; ama genel kurulun toplanmasını 
Haziran diye kabul etmişiz, o da olur. 

«Genel kurulun her yıl toplanması alacağı kararlar 
ve görüşler bakımından istenilen sonuçları doğurma-
maktadır.» diye belirtilen gerekçedeki ifâdeye de ka
tılmaktayım. Genel kurulun her yıl yapılmasının, he
deflenen politikaların ve amaçların gerçekleşmesine ye
terli bir çalışma ortamı yaratmadığı, bizim zamanımız
da da doğruydu arkadaşlarım. O itibarla, üç yıllık ko
nu hususunda hükümetin getirdiği tasarının uygun ol
duğu görüşündeyim. Nihayet bu, bu nevi diğer kurul
ların da çalışmalarında belirtilen esaslarda tesanüt ve 
uygunluk sağlamak bakımından da bir genelleme ge
tirmiş oluyor; bu genellemeye de iştirak ediliyor. 

Şimdi, kurumun fonlarının işletilmesi esaslarını 
belirleyen asıl diğer önemli ikinci konuya geçmeden 
önce, bu genel kurulun tarzı teşekkülü üzerinde gö
zümüzden kaçan bir hususu etraflıca arz etmeye ça
lışacağım. 

Bu konu, en fazla n'şçiyi ve işvereni temsil eden 
işçi ve işveren konfederasyonları tarafından iş kol
larına göre eşit sayıda seçiılecdk en az 5ö'şer işçi ve 
işveren temsilcilerinden oluşacağına dair hükümdür. 
Gayet Ikusa, gayet masum, o tadar uygun gibi gö
rülen bir hüküm ki, «Bunu derhal (kabul etmekte 
herhalde Ihiçbiır beis yok» diyeceksiniz; fakat 'bakı
mız, şimdi iarz edeceğim hususlarla, bu işçi ve işve
ren temsilcilerinin 'konfederasyonları tarafından -işçi
lerin işçi konfederasyonları tarafından, işveren tem
silcililerinin da işveren konfederasyonları üarafından-
seçiilmeleırinin geneli kuru/lda getireceği 'birtakım ak
saklıklarını, hatta politikalara kaçan aksaklıklarını 
izah etmeye çalışacağım. 

Bu nevi genel kurulların toplanmalarında, 1946 
yılından beri gelen çalışmalarında, genel kurullara 
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'başkanlık eden ve genel kurulların toplantılarında, 
sosyal politikanın hedeflerine 'büyük ışıklar tutan ki
şileri de borada hürmetle yâd etmek istiyoıruım. Bun
lardan birini, Çalışma Bakanlığını ve 'Sosyal Sigor
talar Kurumu •Kanununu ve çalışma yasalarıyla sos
yal sigortalar kanunlarını çıkaran ve bu 'konuda bü
yük emekleri olan muhterem Sadi Irmak Beyi 'bura
da hürmetle anma!k bir vazifem oluyor. Çünkü ken
disi, 'bu nevi gendi 'kurullara başkanlık ettiği vakit, 
'kendisinin getirdiği sosyal politikanın Türkiye'deki 
'istikametlerinin, her yıl genel (kurulları takip etmek 
suretiyle, nasıl bir inkişaf göstermekte olduğunu çok 
iyi tespit etmiş ve ço'k iyi tenkit de etmişti. O iti
barla, sayın bakanın pek tabiîdir ki bu çalışmaların
da, sosyali politikaya 'hizmetleri, hükümet programı
nın gereği olarak, hu bakanlığı işgal etmekten dola
yı, mecburen sosyal politikada inkişaf sağlaması cl-
betteki lazımdır ve ibunu da kendisinin burada pek 
fazla abartarak, kendisine bir pay çıkartmasını bi
raz fazla buluyorum. O itibarla, kendilerinin çalış
malarından önceki .zamanlardaki çalışanları, çalışma
ları ve o hükümetlerin politikalarını da 'burada anmak 
'bir vazife oluyor. 

Türkiye sosyal politikasında, sosyal politikanın 
inkişafına dair tedbirlerin en fazla alındığı devreyi, 
kuruluş zamanı, olan 1945-1950 yılları arasını, ilk 
zamanlan olmak 'itibariyle, >bk 'tarafa bırakırsak, 
1960 ve 1970 yılları arasındaki devre olarak gör-
ırnekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, daha fazla uzatmayayım. 
Şimdi, konfederasyonla'r ©sasından seçilen temsilcile
rin, genel kurulda yaratacağı 'bazı aksaklıklar ı izaha 
çalışayım. 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci madde
sine göre, İşçi ve işveren konfederasyonları, deği
şik işkollarında, en az beş sendikanın bir araya gel-
ımesinden oluşurlar. Gene aynı kanunun, 2821 sayılı 
Sendikallar Kanununun 3 üncü maddesindeki esasla
ra göre, İşçi sendikaları işkolu esasına göre, bir iş
kolunda Türkiye çapında faaliyet amacıyla, bu iş-
kolundaki İşyerlerinde çalışan işçiler tarafından ku
rulur. İşveren sendikaları ise, yine işkolu esasına gö
re, Türkiye çapında faaliyet amacıyla, bu Iş'kolun-
daki işverenler tarafından kurulur; 'bir -işkolunda bir
den fazıla sendika kurulabilir. Dikkatinizi çekerim 
muhterem arkadaşlarım. Meslek veya işyeri esasına 
göre de sendika kurulamaz. 

Gene, Sendikalar Kanununun 22 nci maddesine 
göre, işçiler veya işverenler, aynı zamanda, aynı iş-
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kolunda bir sendikaya üye olabilir, birden çok sen
dikaya üye olamazlar. Bir işyerindeki işçiler, ancak 
işyerinin !bağlı olduğu işkolunda kurulu sendikaya 
üye alabilirler. Bunlar, sonradan dile getireceğim ak
saklıklara dair esas kanunlardaki, şimdi meri ve yü
rürlükte olan maddelerdir. 

Sendikaların konfederasyonlara girip çıkmaları, 
kendi genel kurul karadıarına 'bağlıdır ve birden faz
la konfederasyona 'bağlı olunamaz. Bunlar, genel ku
rula seçilecek işçi ve işveren temsilcilerinin seçile
ceği konfederasyonlar açısından önemli oluyor. 

Yine aynı kanunun 60 inci ve 4 üncü maddele
rine göre, işçi ve işveren sendikalarının kurul ab ile
cekleri belirtilen işikoiları halen 28'dir. Son zaman
larda bu «28» in değiştirilmesine dair gazetelere in
tikal etmiş olan ve bakanla TÜRK-İŞ Başkanının 
arasında !bazı tatsız hadiselerin olduğu ifade edilen 
birtakım şeyler ortaya çıktı; bu, tabiî 'buradaki ko
nu değil. Halen 28 işkolu var ve bir işyerinin 'hangi 
işkoluna girdiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığınca itespit edilmektedir. Bu tespite itiraz usulleri 
de ayrıca vardır ve bu İşlemektedir. 

Bir işkoluna giren işlerin neler 'Olacağı, işçi ve 
işveren konfederasyonlarının hepsinin görüşü alına
rak, uluslararası normlar göz önünde bulundurula
rak, 'bir tüzükle tespit edilmektedir. Böylece, her iş
kolunda çalışan, sendikallara üye olan ve dolayısıy
la Olmayan .işçilerin sendikallara dağılımı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her yıl ocak ve tem
muz aylarında çıkarılan istatistiklerde gösterilmekte
dir. Dikkatinizi çekerim, bu istatistiklere göre, han
gi konfederasyonun, kendisine 'bağlı hangi sendikalar 
ve hangi işkolları ve hatta hangi işyerleri itibariyle 
ne kadar işçiyi bünyesinde topladığı ortaya çıkarıla-
b ilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Üzetl, toparlayalım. . 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Sayın Başkan, 

maalesef fazla toparlayamayacağım; çünkü çok 
önemli bir konudur. Konfederasyonların temsilci seç
mesi gibi bir konuda Türkiye'de büyük olaylar ol
muştur. O itibarla, bu 'konuyu maalesef hemen to-
parlayamayaoağıım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyle ilgili olarak da 
söz isteme (talebiniz var. Süreniz doldu, hemen to
parlayalım, lütfen bitirelim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — 2821 sayılı Sen
dikalar Kanununun 33 üncü maddesıinin ikinci fık
rasında, konfederasyonların kanun ve uluslararası 
antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara tem

silci göndermeleri, sosyal faaliyetlerinden biri olarak 
tanınmıştır ve tespit edilmiştir. Şu halde, uluslarara
sı normlara •istinaden tüzükle tespit edilen İşlerin ve 
dolayısıyla, gereğine göre bakanlıkça da işyerlerinin 
içinde tasnif edildiği, halen 28 adet muhtelif işkal
larında ıkuruilu sendikalardan, değişik işkolundan en 
az 5'inin genel kurul kararları ile bir araya gelme
sinden ve böylece en az 5 değişik Işkollarını kapsa
yan bir konfederasyon kurulabilecektir. 'Bu hesapla, 
halen Türkiye'de en fazıla 5 konfederasyon kurula-
ibilmesi kanunen mümkündür. Nitekim, halen 28 iş
kolunda toplam 97 işçi sendikası ve 4 işçi konfede
rasyonu vardır. Bu 4 konfederasyona bağlı işçi sen
dikaları sayısı 52'dir. Bağımsız işçi sendikalları sayısı 
da 47'dlr. Yani, hiçbir konfederasyona 'bağlı olma
yan sendikaların sayısı 47'dlr. Gene, halen 28 işko
lunda toplam 49 işveren sendikası vardır; bunun 15' 
inin bağlı olduğu tek bir işveren sendikası vardır, 
teik bir işveren konfederasyonu vardır, 34 işveren sen
dikası da 'bağımsızdır. Bu dağılımı, işkollarına göre, 
sendikaların ve konfederasyonların 'bağımlı, bağım
sız üye ve sendikalı işçi sayılarını tahlil etmek uzun 
zaman alacaktır. Bu sayıları, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı, Sendikalar Kanunu gereği de ola
rak, her yıl ocak ve temmuz aylarında toplu söz
leşme yetkileri bakımından neşretmektedir. Burada 
kısaca şu kadarını ifade edeyim ki... 

BAŞKAN — Sayın Üzel, bağlayın, süreniz geçti. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Evet Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Süreniz geçti, hemen bağlayın efen

dim. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — 1986 Ocak ista

tistiklerine göre, 28 işkolunda çalışan toplam 3 038 619 
milyon 937 bin İşçiden 1 937 12Q'si, yani yüzde 63,75'i, 
kurulu 97 sendikadan 85 sendikaya üyedir, 12 sen
dikanın da üyesi yoktur. Bu duruma göre, bir kon
federasyona bağlı sendika adedi ve dolayısıyla tem
sil edilen işkolu ve üyesi fazla görüldüğü halde, di
ğer toir konfederasyona az sayıda bağlı sendikaların 
veya birinin temsil ettiği işkolundaki işçi üye adedi, 
diğerinden fazla olabilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın 'Üzel, süremiz geçti, lütfen 
bağlayalım. 

HAKKI. ARTUKARSLAN (Bingöl) — Yarım 
saat geçti Sayın Başkan. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — 1 inci maddede 
bunun daiha önemli kısmına devam etmek üzere, 
şimdilik saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
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Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Kuşhan. 
'Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Kus/han. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 

bakan biraz önce konuşmalarında SSK'nm sağlık ku
ruluşlarını sayanken «96 ıtane dal hastanesi» dedi
ler. Demin bunu öğrenmek dıstiyordurn; bilımedıiğirn 
bir hastane türü. Acaba neyi 'kastettiler? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
ben sayarken, «68 hastane, 4 doğumevi, 7 özel dal 
hastanesi, 96 dispanser» dedim. Sayın Kuşhan her
halde dikkatli takip etaemişiler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan-

mıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Tasarının maddelerine geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1 inai maddeyi okutuyorum : 

9.7.1945 TariMi ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun 
iMADDE 1. — 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Ku

rumu Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

^Madde 1'2. — Gendi (Kurul; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanının veya (görevlendireceği kimsenin 
'başkan!ığında, Maliye ve Gümrük, Sağlık ve Sosyal 
Yardıım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ti
caret 'Bakanlıkları, Hazine ve 'Dış Ticaret 'Müsteşar
lığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı İle Baş- • 
bakanlık Yüksek Denetleme 'Kurulundan iştirak ede
cek 'birer temsilciden; 

Yüksek 'öğretim Kurulunca görevlendirilecek sos
yal güvenlik, sosyal politika ve ekonomi, iş hukuku, 
tıp dallılarında uzman ıbeş öğretim üyesinden; 

En fazıla işçiyi ve işvereni temsil eden işçi ve iş
veren konfederasyonu tarafından iş kollarına göre 
eşit sayıda seçilecek en az 50'şer işçi ve işveren tem
silcilerinden; 

'Kurlumdan yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ile sü
rekli lişigöremezlik geliri almakta olanlardan en faz
la üyeyi temslil ettiği Bakanlıkça 'belirlenen kuruluş 
tarafından seçilerek on temsilciden, 

Meydana gelir. 
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Genel (Kurulun çalışma usul ve esasları; Çalışma 
ve 'Sosyali Güvenlik IBakarilığınoa hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir.» 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen?.. 
" İM. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Söz istiyorum 

Sayın (Başkan. 

BAŞKAN — Şahsı adına .konuşmak üzere, bu
yurun Sayın Üzel. 

KALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa
yın Başkan, şu saate biraz ehemmiyet verelim. 

BAŞKAN — Veriliyor Sayın Engüder. 
'M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; bu madde üzerinde parti grup
ları söz almadığına göre, onların söz sürelerini belki 
şimdi adıma kullanmak kısmet olacak; 'gerçi gecenin 
hu saatinde fazla konuşmak da sıkacak elbette, ama 
ne yapalım ki, memleket meselelerine karşı göster-
diğiımiiz hassasiyeti de herhalde uygun karşılayacak
sınız. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Konuşun, konuşun, 
saat 02.30'a kadar uzatmak hüner değil, mühim olan 
o zamanın değenini bilmek. 

M. NURİ ÜZEL '(Devamla) — Muhterem arka
daşım, kısa konuşacak kadar mahir değilim, o ka
dar söz marifetim yok. 

Şjimdi, demin bahsettiğimiz işçi ve 'İşveren tem
silcilerinin seçilmelerine dalir olan hususta sayın ba
kanın izahı oldu; işçi ve İşveren .sendikalarının görüş-
lerüni alarak hu tasarıyı (getirmiş olduklarını ifade 
ettiler. Teşekkür ederiz, gayet doğrudur, iyidir; ama 
bir de, uygulamada geçen 'birtakım hadiseleri, poli
tik açıdan da seyretmek ve ona göre de görmek la
zım. DtS'K Konfederasyonunu hatırlayınız, Türk -
îşrin mücadelelerini hatırlayınız, MıtÖK'in durumunu 
hatırlayınız ve DİSKIn Ibu memlekete getirdiği bir
takım açmaz durumları da hatırlayınız; konfederas
yon! arın İşçi temsilcisini seçmeleri hususunda ne de
rece hassas olmaları lazım geldiğini de bu suretle 
anlamış oluruz. 

^İkalılarının ekonomide ve çalışma hayatında 
önem ağırlık derecelemeleri yapılmamıştır. Mesela, ül
kenin ekonomisinde ve İş hayatında en çok ağırlığı 
ve önemli genellikle Ibiilinen,mesela 8 değişik işkolun
da kurulu 10 adet sendikanın 'bağlı olduğu (bir kon
federasyon 25 bin işçiyi ihtiva ederken, daha az 
önemli 5 değişik işkolunda kurulu 5 adet sendika
nın bağlı olduğu bir diğer konfederasyonun 75 kişiyi 
lih'tiva etmesi mümkündür. Bu değişkenler, kuruluşta 
olduğu kadar, sonradan kendi genel kurul kararla-
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nyla vaki olacak 'katılmalarla birleşmelerle ayrıl-
malarla, fesihlerle, faaliyetten kalmalarla da vukua 
gelebilir ve Tüılk sendikacılığında bu değişmeler vaki 
Olmuştur. Konfederasyonlara, 'bağımsız olan sendi
kalılar ve işkotları işçi üyeleri, bağımlıları da adetler 
bakımından geçebiliriier. Aynı lişkolunda kurulduğu 
halde, sendikalardan bıir kısmının bir konfederasyo
na, diğerlerimin başka bir konfederasyona bağlanabil-
mderi mümkündür veya herhangi Ibir işkolunda hat
ta tek (başına bulunan bir sendika, 'hiçbir konfederas
yona bağlanmamış olabilir. 

(Bütün bu vakti ve muhtemel 'haller, Sosyal Sigor
talara, tabi olsun veya olamasın, bütün çalışanların 
bulundukları lişk olların m özellıikleriime göre de sosyal 
sigorta ve diğer güvenlik sorunlarının görüşülebileceği 
•genel kurula gelecek ve üstelik, sadece sendikalı tem
silcilerin, sendikalarının bağlı olduğu konfederasyon
lardan en fazla üyeyi temsil eden konfederasyon 'ta
rafımdan; yani, konfederasyon bazında ve platfor
munda seçilmelerinden doğan temsil haksızlıklarını 
ve boşluklarını açıkça ortaya koyagelmiştlr ve koya-
geleeektir. 

ıBu kanunî esaslara göre, izanlarımız altında geti
rilen tasarıda 1 inci maddeyle, 4792 sayılı Kanunun 
bu suretle değiştirilen 12 nci maddesinin birindi ve 
üçüncü fıkrasında, Sağlık ve Sosyal 'İşler Komisyo
nunun kabul ettiği şekildeki metnin anlaşılması ve 
uygulaması tereddütler doğurmaktadır. 

Bu tasarıda, Sosyal Sigortalar Kurumunun istıi-
şarî organı olan genel kurulunu meydarua getirecek-
ler arasında işçi ve işveren temsilcilerinin en fazla 
işçi ve işvereni temsil eden işçi ve işveren konfede
rasyon tarafından, iş kollarına göre eşit sayıda se
çilecek en az 50 şer iş'çi ve işveren temsilcisi olması 
kaydedilmektedir. Bu ifadede, konfederasyonu mey
dana getiren sendikalların, mensup oldukları fiş kol
larının ekonomik (önem ve ağırlıkları bir yana, kon
federasyondaki sayıları yanında, bunların mensup ol
dukları iş kollan itibariyle ne dereceye kadar yaygın 
bir temsil suretiyle sendikalı ve sendikasız lişçi ve si
gortalı kesimlerinin davalarını genel kurula, üstelıik 
de istişarî mahiyette ne !kadar intikal ettirebilecekleri 
önemli 'bir sorum olarak açıkça ortaya çıkmaktadır. 

IBAŞKA'N — Sayın Üzel, süreniz doldu, hemen 
bağlayın efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Çok az kaildi 
Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın Üzel, biliyorsunuz süreniz 5 
dakikaydı ve bu süreyi genişletmemiz mümkün de
ğildir efendim. 

İM. NURİ ÜZEL (Davamla) — Genel kurulda 
temsilde, konfederasyonlara bağlı sendikalar ve do
layısıyla tiş kolları ve sendikalı üye sayıları en 'geniş 
kesimlerle temsil edilmek üzere nazara alınmak ve 
genel kurulun teşkilinin, esas demokratik doğası iti
bariyle şarttır. 

Fıkrada bir diğer anlayış ikilemi de şudur : En 
fazla işçi ve işvereni temsil eden işçi ve işveren kon- -
federasyonu tarafından iş kollarına ıgöre eşit sayıda 
en az 50'şer işçi ve işveren temsilcisinin seçileceği iş 
kolları, o konfederasyona üye olan sendikaların men
sup oldukları iş kollan mıdır; yoksa o konfederas
yon en fazla lişçi ve işverenin temsil * ettiği -bakanlık 
istatistiklerinde tespit edilmiş olma niteliğine daya
narak- kendisine sendikası bağlı olsun veya olmasın, 
en geniş-temsild sağlamak üzere alelıtlak, tüm ve ha
len tespit edilmiş 28 iş koluna göre mi seçim yapı
lacaktır? 

BA$KAN — Sayın Üzel, hemen bağlayın efen
dim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Tasarının ifa
desi de bu ikilemi taşımaktadır. Efendim zamanın 
durumuna göre sendikalar arası bir temsil ve reka
bet siyaseti ortaya çıkaracaktır, bu "hususta tam bir 
açıklık getirtmek şarttır. 'Bu suretle, tüm sendikaların 
kanunî sosyal faaliyetlerinden olarak, istişarî genel 
kurula temsilci gönderme haklarının kısıtlanmadan 
ve' politikaya dökülmeden sağlanması, sosyal adalet
çi, katılımcı, barışçı, demokratik olmanın gereğidir. 
Tasarı metnindeki küçücük, önemsiz gibi geçilivere-
cek bir fıkra, -tasarı metni, bu görüşlere göre yeni- • 

V den düzenlenmediği ve tam bir açıklığa kavuşturul- 'v 

ımadığı takdirde, konunun önemine uygum bir isaibet 
ve genişlik sağlanatmayacaktır. Bu yönde bir öneri
miz vardır. 

Zannediyorum ki konumum önemli 'gereğince -bu 
lilerlemiş saatte- arz etmeye çalıştım; biraz komplike 
ve teknik btir konuyu izaha çalışabildim. Eğer bu 
istikamette bir düşünceniz olursa ve verdiğimiz 'öner
ge bu istikamette kabul edilecek olursa, inamıyorum 
ki genel kurulum çalışma tarzında, sendika bazında 
temsil, en fazla demokratik bir hal olarak gerçek
leşerek ve sosyal konularımızı geniş şekilde üç yılda 
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ibiir iştişârî olarak ve en iyi şekilde müzakere ve ifa
de etmek imkânına kavuşulacaktır. 

Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Hükümet adıma, Sayın Bakan, 'buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA İKALEML't (Kütahya) — Sayın (Baş
kan, İbir açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Kısa ise yerimizden yapabilirsiniz 
Sayın Bakan. ' 

ÇALIŞMA VıE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MUSTAFA KALEMLİ «(Kütahya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; çalışma 'hayatımızla ilgili 
kanunların ve yönetmeliklerin 'hepsinde «Bünyesin
de en çok işçi ve işveren, (bulunduran kuruluşlar» iba
resi yer alır. Ayrıca 'biz, hükümet olarak, kanun ge
reği çalışma hayatında işçi ve İşveren kuruluşları ara
sında ayrım yapamayız, taraf da olamayız. 

'Diğer 'taraftan, 4792 sayılı kanun 1946 yıkında. 
yürürlüğe girmiştir. Bu, üzerinde konuşulan madde, 
ültkemizde isendikall faaliyetlerden önce düzenlenen 
ibir maddedir. Kamun tasarısımda, 1980'li yılların sen
dikal organizasyonuma uygun olarak bir düzenleme 
yapılmıştır ve ibu şekilde uygulanmaktadır, İşçi ve 

'işveren temsilcilerinin seçimi, tamamen kemdi en üst 
organlarına 'tanınmıştır. Bu husus, sanıyorum ki en 
demokratik bir sistemdir. .Genel Kurulda temsil edi
lecek işçi ve işveren temsilcilerinin işkollarına göre 
seçiim esası, ayrıca yönetmelikle tespit edilecektir. 
'Burada «eşit sayıda» 'ibaresinden kasıt, işçi ve işve
ren arasındaki eşitliktir. Zabıtlara geçmesi bakımım
dan saygıyla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
'Madde üzerinde 'verilmiş bir önerge vardır, oku

tup işleme koyacağım : 

TJBJMJM. Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 450 sıra sayılı kamum tasarı

sının '1. maddesiyle değişik şekilde görülen, 4792 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kamununum 12. mad
desinin 1. bendimde, «(En fazıla işçiyi ve işvereni tem
sil eden...) ifadesiyle başlayan 3. fıkrasının, aşağı
daki şekilde deği'şıtlrilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nuri Üzel Şükrü Yüzbaşıoğlu 
Eskişehir Afyon 

Kemâl Gökçora Hayruillah Olca 
Bursa 'izmir 

Hüseyin Aydemir 
(izmir 

Gerekçeleri şifahen arz edilen, 
Teklif edlen metin : 
e) Sendikallar Kanunumda tespit edilmiş işkol

larında ':' 
a) Kurudu ve faaliyet halinde bulunan^ her bir 

işçi ve işveren sendikası tarafımdan, 
b) (Birden fazla kurulu ve faaliyet halinde işçi 

ve işveren .sendikaları var ise (bunlardan en fazla 
üyesi olduğu Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğımca' çıkartılan en son istatistiklerden anlaşılan sen
dika tarafından, 

c) Kurulu ve faaliyet halinde İşçi ve işveren sen
dikası bulunmayan, hallerde, bu lişkoülarının her biri 
İçin bunlara en yakım .'mahiyetteki iş kolunda kuru
lu ve faaliyet hallinde bulunduğu Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek birer işçi -ve iş
veren sendikası tarafımdan, 

Kendi usullerine göre ve eşi; .sayıda olmak üzere 
seçilecek en az ikişer işçi ve İşveren temsilcilerinden; 

IBAŞKAN — Önerge komisyon katılıyor mu? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞIMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA

NI MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılmı
yoruz efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Üzel, önerg3 üzorunde bir 
.açiklamıanız olacak mı efendim? 

(M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarımıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
mi şiir. 

'1 inci maddeyi oylamadan önce bir hususu dü-
zeltımemiz gerekiyor : 1 'imci maddenin «.Korumdan 
yaşlılık, rnaluMük, ölüm aylığı» ile başlayan fıkra
sının son cümlesinde «bakanlıkça belirllenen kuru
luş tarafımdan seçilerek on tems ilci den» denilmiş; 
«seçilecek on temsilciden» olarak düzeltilmesi daha 
uygun olacaktır. 

Bu düzeltmeye komisyon da Ikaıtılıyor mu? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI 'MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
İKatılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — «... seçilecek om temsilciden» ola
rak düzeltiyorum ve böylece oylarımıza sunuyorum : 
1 inci maddeyi kalbul edenler... Etmeyenler... 1 inci 
madde kbaul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MAIDDE 2. — 4792 sayılı Sosyal 'Sigortalar Ku

rumu IKam'ununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

•«'Madde '13. — Geneli Kuru1!; üç yılda bir en geç 
haziran ayı sonuma kadar Çalışma !ve Sosyal Gü
venlik Babanınım çağrısı üzerime toplanır. Çalışma v\ 
Sosyal Güvenlik Bakanı gerekli görürse KuruÜn ola
ğanüstü 'toplantıya, da çağırabilir. Toplantı için ye
ter sayı üye tamsayısının salt çoğunluğudur.» 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Önerge?.. Yok. 
2 n.ci maddeyi oylarınıza sunuyorum : K:.bul 

edenler... Etmeyenler.... 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
(MADDE 3. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku

rumu Kamununum 14 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştidlm iştir. 

«Madde 14. — Genel (Kurulum görevleri.; 
a) Kurulun bilanço ve faaliyet raporları üze

rimde görüş, bildirmek, 
Ib) Genel Kurula sunulan ve Kurumun çalışma

larını ilgilendiren komisyon raporları hakkında gö
rüş 'bildirmek, 

e) Sosyal Sigortalar konularında düşünce ve di
leklerini 'bildirmek veya Çallısına ve Sosyal Güven
lik Bakanlığımın isteği üzerine istişârî mahiyette ka
rarlar almak, 

d) Yönetim Kurulunum seçimle gelecek üyeleri
ni ve yedeklerimi 10 uncu maddedeki esaslar dahi
linde seçmek. 

Genel Kurul görüşmelerinin sonuçları raporla 
tespit edilir, hu raporlar Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığına ve Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kuruluna gönderilir.» 

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

Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum •: 
M ADİDE 4. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku

rumu Kanununun 20 nci maddesinin (b) ve (d) fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«ib) Devlel)in çıkardığı tahviller ile Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı idaresince çıkarılan gelir 
ortaklığı ve hisse senetlerine yatırmak.» 

d) Sigortalılar ile Kurumdan malullük ve yaş
lılık aylığı veya sürkeli tam işgöremezlik geliri al

makta olanlara Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresi kanalı ile konut yapımı İçim yönetmelikle 
belirlenecek esaslar dahilinde ikrazda bulunmak.» 

B AÇIK AN — Madde üzerimde sö isteyen?.. 
ÜUKÜ SÖYIJEMEZOtfLU (Kahramanmaraş) — 

Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurum Sayın SÖylemezoğlu. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli milletvekillileri; 
aslında hu madde ile ilgili sayın (frakana bazı soru
larım var, o sebeple söz almış bulunuyorum. 

iMıilletvekillerinim hepsi, Sayın Kuşhan gibi sesini 
her yerden duyurması mümkün değil; oradan -bağı-
ramıyoruz, mikrofon imkânımız da yok, büyük zor
luk. 

Değerli milletvekilleri, bu madde ile ilgili gruplar 
adına yapılan konuşmalar dan, Anavatan 'Partisi Gru
bu adına konuşan değerli arkadaşımızın ve Sayın 
Bakanın açıklamalarından net bir sonuç elde edeme
diğim için bu hususları sormak ihtiyacını hissediyo
rum : 

1. 20 nci maddenin (d) fıkrasını değiştiren hü
kümde, yine kurumun İkrazda bulunması söz ko
nusu. Buradan (benim anladığım; 20 nci maddenin 
son bendinde, bu iş için yedek akçenin yüzde 25'inün 
ayrılacağı hükmü de kaldığına göre, Sosyal Sigor
talar Kurumu yedek lalkçeleriimden belli bir para ay
rılacak, Toplu Konut İdaresine verilecek ve oranım 
kanalıyla yine işçiye kredi kullandırtıiacak mı, bu 
hükmünden bunu mu anlamak gerekir? Eğer böyle ise, 
kurum kaynaklarından verilen bu paranın kullanılış 
biçimi, işçi lehine Konut Fonu kredilerimden daha 
ucuz ve daha uygun vadeli mi olacak? 

2. Sayın bakam, geçmiş uygulamayla İlgili ola
rak, dediler ki; «Bu kaynak yedek akçedir ve kanu
num 20 nci maddesi, yedek akçenin gelir amacı ile 
değil, daha çok sağlam kaynaklarda bekletilmesi ve 
birtakım sosyal faaliyetler (için kulılanı İm asını düşün
müştür.» Sayın Bakan konuşmasında, «Daha önce bu 
kaynaktan 75 milyar lira kredi verilmiştir. Bunun 
ancak 23 milyar lirası geri dönmüştür. Çünkü veri
len kredi, 600 bin lira iken yüzde 9 faizli İdi. 900 
bin liraya çıkarılınca yüzde 15 faizli oldu, yani çok 
ucuz ve uzun vadeli bir kredi idi; geni dönüşü de 
ağırdı. Aslında bu kaynakları, böyle yan hizmetlere 
kullanmamak lazım, daha faydalı alanlarda kullan
mak gerekir. Bu kredi sistemi, bu şekli ile kuruma 
fayda getirmemiştir» dediler ve daha sonra da, «Fa
izsiz kredi vereceğiz» diye övündüler; bu bir çelişki 
değil midir? 
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3. Sosyal Sigortalar 'Kurumu gibi, 'bir sosyal 
ıgüvenılilk müessesesinin, işçinin 'birçok sosyal prob
lemlerini çözmeyi düşünmesi öncelik alır ve bizim 
kanaa'tımıza göre, işçinin konut sorununun çözümü 
önemli bir 'hadisedir, talî bir' konu değildir, isçinin 
Ibuigünikü gelir seviyesi ile Toplu Konut Fonundan 
aldığı kredi ille Ihem konutunu yaptırtması, hem de o 
vade ve faizlerle aylık taksitleri ödemesi mümkün 
değildir. Nitekim, Ibu sebeple faizsiz kredi sistemine 
kısmen dönülmüştür. Sosyal Sigortalar (Kurumumun, 
işçinin konut ihtiyacını karşılama konusunu öncelikli 
bir mesele olarak ele almasını ve Ibu konuda kaynak 
ayırmada hasis davranmamasını, (bunu tali bir konu 
saymamasını da temenni ©diyor, sorduğum soruların 
net 'bir biçimde cevaplandırılmasını istirham, ediyo
rum. 

Saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemez-
oğlu. 

Buyurum Sayın Bakan. 
ÇALÎŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA

NI MUSTAFA KALEMLİ -(Kütahya)"•— Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sayın Söylemezoğlu'num 
sorularına cevap vermeye çalışayım. Talbiî, genel 
konuşma sırasında Ibelki detaylı olarak anlatama
dım, arkadaşımız 'haklıdırlar. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun kredi verdiği koo-
pera'tüf sayısı 4 505, konut sayısı 232 722, tamamla
nan konut sayısı 204 096, inşaatı devam eden konut 
sayısı 28 626, açılan kredi tutan 78 417 608 477 lira, 
ödeme tutarı '64 768 131 '628 lira, 1986 yılı kredi 
finansmanı 1'2 milyar lira, 1984 yılı tahsilatı 3 mil
yar 678 milyon lira 1985 yılı tahsilatı 5 milyar 592 
milyon lira. 

Sayın Başkan, gendi konuşmam şurasında şun
dan vurgulamak istemiştim : Önce 600 'bin lira kredi * 
veren Sosyal Sigortalar Kurumu, (bumu yüzde '8 faizle 
veriyordu, Sonra bir karada -ıgörev süremizin ilk 
'günlerinde- kredi miktarı 900 'bin Maya ve faiz de 
yüzde 13*© çıkarıldı. Takdir edersiniz ki, 'bu kadar 
küçük 'bir parayla 'bir işçinin konut 'sahibi olmasına, 
imkân yoktur. Bunun paçal faizi de aşağı yukarı 
yüzde 10 ilâ yüzde 11,5 arasındadır. 

iŞimdii biz, işçimize daiha az (bir yük taihmil et
mek 'bakımından ve Toplu Konut hadisesi de yürür
lükte olması ihaseibiylıe yine Toplu Konut Fonundan 
ödenmek üzere -memurlara verdiğimiz gibi, işçi ve 
memur arasında adaleti sağlamak (için- 750 'bin lira 

kredi veriyoruz; ama bu verilecek dlan kredi Toplu 
Konut Fonundan önce ödenecek, sonra Toplu Ko
nut Fonu sonra «bizden isteyecektir. 
- Ayırdığımız miktar belidir; projeksiyonlarımız 
var, her yıl ne kadar kredi vermişiz 'bellidir. Geçen 
yıl aşağı yukarı 6 milyarlık İbiir kredi akışımız olmuş, 
'bu senede 5 milyar olanak ayırdık. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun Ibu işte zarar gör
memesi için -yani tenakuza düşmemek için söylü
yorum- Toplu Konut Fonu 'bize yüzde 10 faiz öde
yecek. Yani işçiden aldığımız faizi 'biz 'bu defa Top
lu Konut Fonundan alıyoruz; ama bunu işçimizin 
üzerine bindirmiyoruz. 

Saygıyla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
4 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul editaiştir. 
5 inci madde çerçeve maddedir. Geçici 1 ünci 

maddeyle 'birlikte 5 ünci ımaddeyi okutuyorum : 
'MADDE 5. — 4792 sayılı Sosyal Siigortalar Ku

rumu Kanununa aşağıdaki Geçici Maddeler eklen
miştir. 

«Geçici Madde 1. — Bu Kanunun 28.6.1978 ta
rih ve 2158 •sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi
nin '(d) fıkrasına göre sigortalılar ile Kurum dam ma
lullük ve yaşlılık aylığı veya-sürekli işigöremezük ge
liri almakta olanlara tafhsis edilmiş 'bulunan konut 
kredisi işlemleri ile konut kredisi tahsilatı eski hü
kümlere göre yapılır ve tasfiye edilir.» 

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

Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçidi 2 nci maddeyi okutuyorum- : 
«Geçici İMadde 2. — Bu Kanun yürürlüğe gir

dikten sonraki ilk Genel Kuırull '1988 yılının en geç 
'Haziran ayı içinde yapılır. 

Yönetim Kurulumun seçimle ıgden üyelerinin gö
revleri Genel Kurul yapılıncaya kadar devam eder.» 

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

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 5 inci maddeyi; kabul edilen Geçici 1 ve 
Geçici 2 nci madde İlle birlikte oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul 
ed'j'imişfciır. 
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6 ncı maddeyi «kutluyorum : 
MADDE 6. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku

rumu Kanununun 15, 16 ve 26 ncı maddeleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : 'Kaibul 

edenler... Etmeyenler... Kaibul edillmiştiir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 'Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
İÖAŞKA'N. — Madde üzerinde ısöz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler...7 nci madde kaibul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanun (hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 

Etmeyenler... 8 linoi madde ka'buıl edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylamadan önce, oyunun rargi-

,ni 'belirtmek üzere s'öz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kaibul 

edenler... Etmeyenler... Tasarınım tümü kabul edil
miş ve kanıunlaşimrştır. 

5. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/768) (S. Sayısı : 451) (1) 

BAŞKAN — Sayım miletvekiıüeri, gündemin «Ka
nun Tasaırı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer îşller» Ibolümünün 'beşime! sırasında yer alan 
2872 sayılı Çevre Kanununun IBazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere başlı
yoruz. 

Komisyon ve ıhükümet yerlerini aldılar. 
'Komisyon 'raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : .Okunmasını kaibul edenler... 
Kabul etmeyenler... Komisyon raporumun okunması 
kabul edilîmemişltir. 

(Bizdeki kayıtlara göre 'tasarı üzerinde Hür De
mokrat 'Parti Grulbu adıma Sayın İsmail Şenğün, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parüi Grulbu adıma Sayın İdris 
Gürpınar, şahsı adına Sayın Hüseyin Aydemir söz 
istemiışılerdir. 

Hür Demokrat Panti Grulbu adına Sayın ismail 
Şengün, Ibuyurun efendim. 

(1) 451 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

HDP GRUlBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De-
ııizlli) — Sayın ©aşlkan, yüce Meclisin değerli üyeler/.; 
2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerimin De-
gtfştifitaeai Halklkındakli Kanun Tasarısı üzerinde Hür 
Demokrat 'Parti Grulbunum görüşlerini arz ediyorum. 

İzninizle önce kanun tasarısının genel gerekçesi 
üzerinde durmak listerim. Kanun tasarısının kısa İbir 
genel gerekçesi var. Ancak, 'bu gerekçe tatminkar ol
maktan fevkalade uzak; 'hatta genel gerekçe olması 
itibarıyla, ilgilendirdiği, maddelere değinen kısımları 
hemen Ihemen hiç yok ve maalesef Türkçesi itibariy
le de zayıf "bıir 'gerekçe. Ayrıca, 'baskı hataları olan 
'bir genel gerekçe. 

Bakınız Sayın Bakan, genel gerekçenin ikinci pa
ragrafında «komşuluk ilişkileri içinde duman, toz ve 
gürültü çıkarmama gibi tabirler» denilmektedir ki, 
buradaki «tabirler» sözünün, herhalde «tedbirler» şek
linde olacağını sanıyorum. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Bu hata Meclisteki baskı sırasında olacak 
herhalde. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sonra, «çevreyi 
koruyan mevzuat kadar, eğitim ve devlet denetimi 
de gereklidir» denmektedir; öznesi olmayan bir cüm
le. Devam ediyoruz okumaya ve «çevre korunması
nın bu önemi ve son yıllarda kazandığı boyutlar, 
ferde, devlete karşı dengeli ve sağlıklı çevrede yaşa
ma yolunda bir sosyal hak tanınmasını zorunlu kıl
maktadır» şeklinde bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Ora
dan, «devlete karşı» ibaresini çıkartınız, o zaman; 
«ferde dengeli ve sağlıklı çevrede yaşama yolunda bir 
sosyal hak tanınmasını zorunlu kılmaktadır» şekline 
bürünen ifadeyle, ne söylemek istediğiniz açıkça an
laşılacaktır; öyle değil mi Sayın Bakanım? Tabiî yü
ce Meclise sunulan ve Sayın Başbakanın da imzası* 
nı taşıyan bir kanun tasarısının, genel gerekçesinin 
daha bir ciddiyetle ve dikkatle yazılması gerekir ka
nısındayım. 

Değerli milletvekilleri, genel gerekçede çevre kir
liliğinin önlenmesi üzerinde durularak» komşular ara
sında duman, toz ve gürültü çıkarmama gibi tedbir
lerin yanısıra, Umumî Hıfzıssıhha Kanunu tedbirle
rinin de yetmediğinden bahsedilmekte ve devletin et
kili tedbirler alması gerekliliği vurgulanmaktadır. 
Ayrıca gerekçede, çevre kirliliğinin önlenmesi için 
mevzuatın yanısıra, eğitim ve devlet denetiminin de 
gerekli olduğu belirtilmektedir. Nihayet suların te
mizlenmesi, artıkların değerlendirilmesi, örtülmesi, 
hava kirliliğini önlemek için filtreleme, süzme ve 
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ağaçlandırma gibi fiilî tedbir ve faaliyetlerden bahse
dilmekte, dengeli ve sağlıklı çevrede yaşamanın, her
kesin sosyal hakkı olduğu kanısına da varılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 1982 Anayasamızın 56 ncı 
maddesine bakarsanız, aslında varılan bu kanaata, 
Anayasamızın dör yıl önce varmış olduğunu rahat
lıkla görürsünüz. 

Genel gerekçede, «Bu sebeple devlet, hem kirlen
meyi önlemek, hem de tabiî çevrenin korunması ve 
geliştirilmesi, bu arada ağaçlandırılması için gereken 
tedbirleri almalıdır» denilmektedir. Bu gerekçeden 
sonra, mantıkî olarak beklenilen, 11 Ağustos 1983 
tarihinde yayımlanan, yani yaklaşık üç yıl önce çı
kan kanuna, son üç yılda çevre ve koruma konula
rında meydana gelen gelişmeler de göz önüne alına
rak yeni tedbirler ekleneceği şeklinde olup, varılan 
ve beklenilen mantıkî sonuç ve yaklaşım bu olması 
gerekirken, durum hiç de, o mantığın gerektirdiği gi
bi değildir. 

Tasarının 1 inci maddesini incelediğinizde görü
yorsunuz ki, çevreyi kirletenlerin, Çevre Kirliliğini 
Önleme Fonuna katılma paylarının artırıldığı ifade 
edilmektedir. 

2, 3 ve 4 üncü maddeler incelendiğinde de, ceza 
miktarlarıyla ilgili büyükşehir belediyeleri paylarının 
artırıldığını görmektesiniz. 

Tasarının son maddesi ile de, Bakanlar Kurulu
na, ceza veya fona katılmayı on katına kadar artır
ma yetkisi verilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü üzere hükümete 
göre, çevre kirliliğini önlemek için, cezalan artırmak 
gerekmektedir ve çevre kirliliği sadece cezaları ar
tırmak suretiyle önlenebilecektir. Hükümetin konuya 
yaklaşımı bu. Gerekçede ise, ceza artırımı suretiyle 
çevre kirliliğinin önleneceğine dair hiçbir söz, hiçbir 
ifade yer almamaktadır. Genel gerekçede, değişiklik 
yapılması istenen maddeleri kapsamamakta ve baş
ka tellerden çalmaktadır. Değiştirilen beş maddenin 
dördü - biraz önce söylediğim gibi - sdece ve sadece 
cezalarla ilgilidir. 

Tasarının 5 inci maddesinde - 2872 sayılı Çevre 
Kanununun 24 üncü maddesi - büyükşehir belediye 
hudutları içindeki idarî cezalarda, yetkinin büyükşe
hir belediyelerine bırakıldığı ifade edilmektedir. Hal
buki belediyeler, - hepimizin bildiği gibi - siyasî mev- i 
kilerdir. Kişilerin ve işletme sahiplerinin siyasî görüş
leri dolayısıyla, ceza uygulamalarında belediyelerin 
tarafsız davranmaları ihtimali azdır. Ceza yetkisinin 
mülkî idare amirinde kalması, bize göre daha uygun 
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I olurdu. Ayrıca tasarıyla, büyükşehir belediyeleri ta-
| rafından verilen para cezalarının, makbuz karşılı

ğında tahsili öngörülmektedir. Bu ise, kişileri şaibe 
I altında bırakır. 

Bilindiği üzere trafik cezaları makbuz kesilerek 
alınıyordu. Son trafik kanununda bu uygulamanın 
sakıncalı olduğu görülmüş ve bu uygulama kaldırıl
mıştır. Trafikte, kesilen cezalar maliyeye veya banka
lara yatırılmaktadır. Burada buna benzer bir uygu-

! lama düşünülseydi, sanıyorum daha yerinde olurdu. 
Değişiklik tasarısında belirtilen cezaların hepsi 

adî para cezasıdır. Yani, para yatırılır, sonra aynı 
ceza yine işlenir İşlenilen suç, çevreyi kirletmektir. 
Kirlettiği ortamı temizlemek ise, bazen hiç mümkün 
değildir. Halbuki, verilen cezanın caydırıcı olması 
ve tekerrür etmemesi gerekir. Bu nedenle, «ezanın 
kişinin siciline işlenmesi ve tekerrüründe daha fazla 
cezaya çarptırılması» şeklinde bir hükme kanunda 
yer verilmeliydi. 

Madde 6'da da «Ek Madde» ile Bakanlar Kuru
luna para cezalarını 10 katına kadar artırma yetkisi 
verilmektedir. Değerli arkadaşlarım, tabiî bize göre 
böyle bir yetki, Anayasamızın 38 inci maddesine ay
kırı düşmektedir. Anayasa, ceza ile ilgili - artırma, 
eksiltme gibi - her türlü tedbirin ancak kanunla ola
bileceğini ifade etmektedir; Bakanlar Kurulu karar
larıyla değil. 

Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan 2872 sayılı 
Kanunun yaklaşık 10 ayrı maddesi birtakım yönet
meliklerden bahsetmektedir; buna »burada değinmek 
zorundayım. Bu yönetmelikler kanunun yayımlan
masından itibaren en geç bir yıl içinde çıkartılması 
gerekirken, aradan üç yıl geçmiştir, hâlâ çıkartılma
mıştır, çıkartılamamıştır. Dolayısıyla da kanuna bağlı 
yönetmelikler çıkarılmadığı için veyahut belki şöyle 
ifade edelim; kanun yönetmeliklerin hepsi çıkartıl
madığı için istenilen oranda ve şekilde işlememekte
dir. 

Özetle söylemek gerekirse; cezaları artırmak için 
4 madde ile getirilen bu tasarının ülkeye ve topluma, 
çevre kirlenmesinin önlenmesi yönünden ve yarar 
getireceği şüphelidir. Bize göre asıl yarar, çıkarılma
yan yönetmeliklerin bir an önce düzenlenmesi ve ka
nunda belirtilen süre içinde çıkartılmasıyla mümkün 
olur. Umarız bu ifadelerimizden sonra, eksik olan 
yönetmelikler bir an Önce tamamlanır ve hakikaten 
2872 sayılı Kanun gibi modern görüşlere yer veren 
ve etkinliği ancak uygulamayla sağlanabilecek olan, 
samimî bir uygulamayla sağlanabilecek olan kanun 



T. B. M. M. B: 114 3 . 6 . 1 9 8 6 O: 2 

yürürlüğe girer ve biz bu dönemin insanları olarak ı 
bundan sonraki nesillere itinalı ve temiz bir çevre 
bırakarak, onların daha sonra hakkımızda herhangi 
bir şekilde ithamda bulunmalarını şimdiden önlemiş 
oluruz. 

Grubum ve şahsım adına yüce Meclise derin say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

tdris Gürpınar. 
Buyurun Sayın Gürpınar. (SHP sıralarından al

kışlar) 
SHP GRUBU ADINA İDR1S GÜRPINAR (Muğ

la) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı vesilesiyle çev
re konusunda grubumuzun görüşlerini bilgilerinize 
arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Türkiye'de birinci derecede önem taşıyan çevre 
sornu toprak erozyonudur, Maalesef mevcut Çevre 
Kanunu, çok önerjli olan erozyon konusunu içerme
mektedir. Erozyon; bitki örtüsünün tahribi sonucu, t 
toprak - su - bitki üçlü dengesinin bozulması sure
tiyle ortaya çıkan bir hadisedir. Bu olay, halen Tür
kiye'nin geleceğini büyük oranda etkisi altına alabi
lecek bir boyuttadır ve insanı korkutmakta, endişe
lendirmektedir. 

Ülkemizde su akışları tamamen düzensiz bir hale 
gelmiş olup, yüzeysel akışlar yüzde 80'e ulaşmıştır. 
Bu sebeple taşkınlar, seylaplar maddî hasara yol aç
tığı gibi, milyonlarca lira sarfedilerek yapılan baraj
ların da planlanan süreden çok daha önce dolması
na sebep olmaktadır. Ankara'ya su veren Çubuk Ba
rajında bu dolmayı gözle görmek mümkündür. Bu 
gidişle, gelecekte büyük ihtiyacımız olan endüstri, 
kullanma ve sulama suyunu, istenilen oranda bulma
mız mümkün olmayacaktır. Yüzeysel akışların çoğal
ması nedeniyle toprak altı su rezervleri de azalmak
ta ve dolayısıyla Türkiye'de yağışlardan meydana 
gelen yıllık su kapasitesinin büyük bir kısmı, istifade 
edilmeden denizlere akmaktadır, Erozyon sorunu, 
Çevre Kanunu kapsamına vakit geçirilmeden alınma
lıdır. 

Ülkemizin ikinci derecede önemli çevre sorunu, 
ormanlarımızın her geçen gün artan nüfus ve ihtiyaç 
karşısında yetersiz kalmasıdır. Orman içinde veya ci
varında yaşayan yaklaşık 11 milyon orman köylüsü- I 
nün, yapacak ve yakacak ihtiyaçları için, kendilerine I 

i tahsis edilen miktarın dışında izinsiz kesim yaptık
ları da görülmektedir. Bu köylerin sosyo - ekonomik 
sorunları çözümlenememiştir. Böylece meyilli arazi
lerimizde, tabiatın bize bahşettiği bitki örtüsünün tah
ribi ve ormanların tüketilmesi yoluyla, kırsal kesim
de yaşayan vatandaşın da çevre sorunu yarattığını 
ifade etmek gerekir. Senede 20 milyon ton kaçak veya 
normal kesilmiş odun yakılmaktadır. 

I Bu hadiselere ilaveten gerek meralarımızda, ge
rekse orman içerisinde otlatmalar ve meraların sürül
mesi neticesi, bitki örtüsünden yoksun kalan topra
ğın, sularla taşınmasına neden olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizdeki erozyon olayı
nın boyutlarını tespit amacıyla, bazı rakamlar ver
mek istiyorum. Yılda 400 milyon metreküp toprak 
erozyonla denizlere taşınmaktadır. Bunun her yıl 
Kıbrıs Adası büyüklüğünde bir toprağın denizlere ta
şındığı şeklinde de ifade edebiliriz. 

Türkiye'nin toprak genişliği Avrupa'nın onüçtehiri 
kadardır. Halbuki Türkiye'de her yıl erozyonla taşı
nan toprak miktarı Avrupa'da taşınan toprak mikta
rı toplamının bir buçuk katıdır. Türkiye'de bir bara-

r jın ömrü, Avrupa'ya oranla yüz misli daha kısadır. 
Türkiye'de her yıl erozyonla taşınan toprakla bera
ber, 30 milyon ton mineral madde de denize taşın
maktadır. Bu mineral maddelerin bitki bünyesindeki 
ve tarımdaki önemini izah etmeye lüzum yoktur. 

Eğer erozyonu ve orman varlığımızı, çok hayatî 
çevre sorunları olarak görmezsek, çocuklarımıza, bir 
asra vermeden bir çöl bırakmış oluruz. Türkiye'de 
son yıllarda büyük çapta çevre sorunlarının ortaya 
çıkmasının sebepleri arasında, büyük şehirlerin altya
pı hizmetlerini, yani kanalizasyonları görüyoruz. Ka
nalizasyonlar açık bir surette derelere, göllere ve de
nizlere verilmektedir. Hızlı nüfus artışı sebebiyle, mik
tarı çok artan bu kanalizasyon muhteviyatının tabiî 
olarak dezenfeksiyonu da mümkün olmamakta ve 
sağlık açısından büyük sorunlar yaratmaktadır. En
düstrinin belirli alanlarda toplanması ve artıklarının 
arıtılmadan suya ve havaya zehirli maddelerin veril
mesi sebebiyle, geniş çapta hava ve su kirlenmesi 
söz konusu olmaktadır, özellikle denizlerin körfez 
olması halinde, bu sorun çok daha büyük önem ka
zanmaktadır, tzmir Körfezi, İzmit Körfezi, Gemlik 
Körfezi ve Haliç gibi... Buralarda meydana gelen 
ağır kirlenme, durumu acil hale sokmuştur. Vaktiyle 
kirlenmesine aldırış etmediğimiz bu körfezlerin ve 

i Halic'in temizlenmesi için, bugün milyarlar sarfetmek 
I zorunda kalmış bulunuyoruz. 
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Anayasamızın 56 ncı maddesinin çevreyle ilgili 
olması, 2872 sayılı Çevre Yasasıyla, çevre sorunları
na hukukî dayanak sağlanması, sorunların çözüm
lenmesini bir derece kolaylaştıracaktır. Çevre sorun
larının her geçen gün daha önemli boyutlara ulaştığı, 
ülkemizde, yeni yeni kirlilikler ve çevre sorunları or
taya çıkıyor. Ankara'nın hava kirliliğine çare düşü
nürken, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Karabük ve 
Diyarbakır'da da hava kirliliğinin arttığını görüyo
ruz. Denizlerdeki ve iç sulardaki bilinen kirli bölge
lerimizi tartışırken, balıkların öldüğü, eko sistemin 
zedelendiği yeni bölgelerin de olduğunu görüyoruz. 
Marmara Denizinin kurtarılması için çok geç kaldı
ğımızı görüyoruz. Üstelik Marmara'yı kirleten fabri
kaların yüzde 70'inin de devlete ait olduğunu tespit 
ediyoruz. 

Bugün 50 milyonu aşmakta olan, asrın sonunda 
ise 80 milyon civarına ulaşacağı hesaplanan nüfusu
muzla, ülkemizdeki kaynak yetersizliğiyle ve artan 
çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalmamız beklene
bilir. Mevcut potansiyel kaynaklarımızı sömürme
den ve tahrip etmeden bilinçli yararlanma ve çevre 
sorunlarını azaltıcı politikalar uygulanması suretiy
le, ülkemizde mevcut olan ve gelecekte çıkması olası 
bulunan sorunları önleme olanağı bulunabilir. Aksi 
takdirde, kirlenen havası ve su kaynaklarıyla, aza-' 
lan ormanları ve tahrip edilen yeşil bitki örtüsüyle, 
erozyonla kaybolan toprakları ve kirlenen çevresiy
le, ülkemizin beklenmedik bir biçimde çevre sorun
larının kısır döngüsü içerisine girebileceği beklene
bilir. 

Bugün ülkemizde kırda, kentte, sularımızda, de
nizlerimizde ve toprağımızda, ormanlarımızda, hava
mızda görülen ve gelişen kirlenmeler ve kişiyi, top
lumu rahatsız eden gürültü ve trafik sorunlarının yer 
yer boyutlarını artırdıkları ve katlanılmaz boyutlara 
ulaştıkları gerçeğini görmekte ve yaşamaktayız. Za
man zaman tahammül sınırları dışına da çıkanlarla 
birlikte, tüm çevre sorunlarımızın önlenmeleri ya da 
azaltılmalarında benimsenmesi gereken ilkeler, uygu
lanması gereken stratejiler olmalıdır. Her ülkenin 
kendi koşullarına ve sorunlarının özelliklerine göre 
bu ilkelerin, stratejilerin ve önlemlerin geliştirilme
leri gerekmektedir, ülkemizin çevre politikasına esas 
olabilecek ilkeleri şöyle sıralayabiliriz : 

Temiz bir çevrede yaşamak kişilerin doğal ve ana
yasal hakkıdır ilkesi, temel hareket noktası olmalı
dır, | 
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Tabiî varlıkların korunmasının ye geliştirilmesi
nin, gelecek kuşaklara karşı borcumuz olduğu daima 
hatırlanmalıdır. 

Çevrenin bozulmasını ve kirlenmesini önleyici ted
birleri almanın, devletin temel görevlerinden olduğu 
kabul edilmelidir. 

Çevreyi korumanın sanayileşmeye karşı çıkmak 
olmadığı, ancak sanayi kuruluşlarının da çevreyi kir
letmeye haklarının bulunmadığı kabul edilmelidir. 

I Çevreyi korumak ve çevre sorunlarının etkilerini 
gidermek amacıyla hukukî düzenlemeler yapmanın 
ve değişen ihtiyaçlara göre bunları geliştirmenin öne
mi dikkate alınmalıdır. 

Uluslararası çalışmalara katılmanın, bunları izle
menin ve değerlendirmenin, hem ülkemizin yararla
rını korumak, hem de gelişmelere ayak uydurmak açı
sından önemi bilinmelidir. 

Okul öncesi çağdan başlayarak, her öğrenim dev
resinde, çevreyi koruma eğitimine önem verilmeli
dir. 

Türkiye'nin nüfusu artmaktadır ve artacaktır. An
cak, çevre sorunlarının önemli bir sebebini teşkil eden 
nüfus artışı hızının azaltılabilmesi ve büyük şehirlere 
akının önlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 

Modern çağın sorunları olan çevre sorunlarını bü
rokrasinin katı ve dar kalıpları arasında, daha da çö
zülmez hale getirmeden, gerekli idarî düzenleme ça
lışmaları yapılmalıdır. 

Baskı grubu olabilecek ve kamuoyu yaratabile
cek nitelikteki gönüllü kuruluşların çalışmaları des
teklenmelidir. 

2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısını incele
diğimiz zaman, Çevre Kirliliğini önleme Fonu için 
alman paraların iki, üç kat artırıldığı, cezaî hü
kümlerin de on, oniki hatta yirmi kat artırıldığını gö
rüyoruz. Çevre kirliliği sorununu, sadece fonlara alı
nan paraları ve cezaları artırmak suretiyle çözümle
mek mümkün değildir. Bu sebeple, tasarı ülke ihti
yaçlarına çözüm getirmemektedir. 

Çevre ile ilgili tüm kamu kuruluşlarının bir koor
dinasyon içinde, birbirlerinden haberli olarak çalış
maları ve bilhassa denetimin artırılması lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, size ilginç bir öykü arz et
mek istiyorum : Söke'de büyük bir fabrika çok güzel 
bir arıtma tesisi yapmış. Tesisten çıkan temizlenmiş 
suyu kullanmak bile mümkün olacak hale gelmiştir. 
Ancak, maliyeti artırıyor diye bu tesis çalıştırılmıyor; 
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fabrika yine eskisi gibi doğayı kirletmeye devam edi
yor. Yani, denetim yoktur; tesis yapılmış, fakat kul
lanılmıyor; bunu denetleyen kimse de yok. 

Bir ara Manavgat Şelalesi üzerine kâğıt fabrika
sı kurulmaya kalkışılmış, sonra büyük bir çaba har
canarak bu fabrika Dalaman'a aktarılabilmiştir. 

Antalya'ya kurulmak istenen geniş organize sana
yi bölgesi sonradan tahdit edilerek Antalya kurtarıla-
bilmiştir, yani koordinasyon yoktur. 

İş bilen ve iş bitiren Sayın Başbakan ve onun hü
kümeti Gökova Körfezinin kalbi olan Kemerköy yör 
resine Anayasayı, Çevre Yasasının ve tüm uzmanla
rı ve de kamuoyunu hiçe sayarak termik santral ku
ruyor. Bütün çabalara rağmen Muğla İli bu akıl dışı 
icraattan kurtarılamamıştır. Kemerköy'e yapılacak 
santralın getireceği büyük felaketi, iş işten geçtikten 
sonra ibretle izleyeceğiz. Çevre Yasasına uymayanla
rın cezalarını on ila yirmi kat artırarak cezalandıran 
bu hükümeti acaba kim cezalandıracaktır? Bazan sı
nır tanımayan bu hükümete dur diyecek bîr merci 
yok mudur? Elbette vardır ve ilk seçimde halk, bu 
hükümete bir Anadolu tokatı atarak, aklını başına 
getirecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP, HDP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar. 
Şahsı adına Sayın Hüseyin Aydemir, buyurun 

efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, yüce Meclisimizin pek muhterem, üyeleri; Ana
yasamızın 56 ncı maddesi, herkesin sağlıklı ve den
geli bir çevrede yaşamasının hakkı olduğuna tespit 
etmiş ve bu arada devlete ve vatandaşlara, çevrenin 
korunmasını, çevrenin geliştirilmesini, hava, toprak 
ve su kirliliğine karşı önlem alınmasını vazife olarak 
vermiştir. Bu bakımdan, Anayasamız, 56 ncı madde
siyle, bir yandan çevre sorunlarını, çevrenin korun
masını, çevre sağlığının iyileştirilmesini ve geliştiril
mesini devlete ve vatandaşlara vazife olarak verirken, 
öte yandan da herkesin dengeli ve sağlıklı bir çevre I 
içerisinde yaşamasının hakkı olduğunu kabul etmiş
tir. Bu anlayış, sadece bizim Anayasamızda değil, 
bütün dünya ülkelerinde de hâkim olmuş ve çevre 
sorunları, yurdumuzda olduğu gibi, bütün dünya ül
kelerinde de en büyük ve en önemli gündem madde
sini teşkil etmiştir. 

İki gün sonra, yani 5 Haziran'da, yurdumuzda 
ve dünyada, Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği çevre 
günü anılacaktır. Çevre sorunlarıyla ilgili bir yıl içe- | 
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I risinde yapılanlar ve yapılamayanlar bu 5 Haziran 
günü - Dünya Çevre Gününde - ortaya dökülecek, 
toplum olarak, devlet olarak, idare olarak her gün 
gittikçe büyüyen, büyük boyutlar alan çevre sorunla
rının çözümü için ne gibi olumlu çalışmalar yapıl
dığı gözden geçirilecektir. 

İktidarın, üç yıldan beri çevre sorunlarına yakla
şımı, hiç de olumlu olmamıştır. İktidara geçtiklerin
de, kendilerine verilen yetkiye istinaden yaptıkları ilk 

! iş, «Çevre Müsteşarlığını» Çevre Genel Müdürlüğü
ne çevirmek olmuştur. Ondan sonraki gelişmeler hiç 
de iç açıcı ve iktidara bu konuda olumlu puan ver
meye müsait davranışlar değildir. Ancak, bugün 
memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, iktidar, hükü
metimiz, Çevre Kanununun belirli maddelerini de
ğiştirmek vesilesiyle de olsa, bu konuya, üç yıllık bir 
aradan sonra, olumlu bir yaklaşımla ulaştığını gös
termiş ve böylece bundan sonraki çalışmalar için ümit 
verici bir ışık yakmıştır. Bu bakımdan, üç yıl aradan 
sonra Çevre Kanununa ilgi göstermesi, basit bir de
ğişiklik mahiyetinde de olsa, Çevre Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi amacıyla, esasta altı mad
delik bir tasarıyla, yüksek huzurunuza, değişiklik tek
lifiyle gelmesini, bu konuda olumlu bir adım olarak 
mütalaa ediyor, bu anlayışından dolayı, hükümeti 
tebrik ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, hızla artan endüstrileşme ve 
kentleşmenin tabiî bir neticesi olarak, belirli bölge
lerde yoğunlaşan nüfusun her gün çevre sağlığını de
ğiştirdiği, toprak, su ve hava kirliliğine sebep oldu
ğu, toplum sağlığını tehdit ettiği müşahede edilmiş; 
bununla ilgili çok yönlü, çok boyutlu tedbirler alın
masına lüzum görülmüş ve bunlar uzun vadede her 
ülke için planlama konusu olmuştur. Ancak, Orman 
Kanunundan Su Ürünleri Kanununa kadar her ka
nunda mutlaka çevre sorunlarıyla ilgili bir sorun mev
cuttur. Bütün bu sorunlara teker teker ve kendi ko
nusu içinde değil, bütün olarak ele alıp, çevre konu
larını bir bütün görüş içerisinde mütalaa edip, plan
lı ve sürekli tedbirlerini almak mutlaka gerekmekte
dir. 

Huzurunuza getirilen 'tasarıyla Çevre Fonundaki 
gelirlerin birkaç ımdali ar t ıraması ve ayrıca çevre so
runlarıyla ilgili yapılan fiillerden ceza alınması ko
nusundaki, ceza maddelerinin artırılması gibi basit 
'bir değişikliğin ötesinde, anlayış olarak, bu konula
ra yeni bir istikamet verilmesi gerekmektedir. 

3 yıl evvel çıkartılan Çevre Kanunu bıir çerçe
ve kanundur, mülkî amirlere çok büyük yoiikiler ver-
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iniştir; anoalk 'bu Kanunun' uygulanabilmesi için, bu 
Kanuna göre lüzumlu olan 20 tane yönetmdİğin dü
zenlenerek uygulamaya ̂ konulması gerekmektedir. Bu 
20 yönetaıdiklerden, kanunla verilen bir yıllık 'müd
det dolmasına ve ilaveten iki sene müddet geçmesine 
rağmen hükümet tarafından ancak bir tanesi çıkar-
tılabilmliştir. O 'yönetmelik de Çevre Kirliliğini Ön
leme Fonuyla ilgilidir. 'Bu fondan da bir yıl İçeri-
slmde bugüne kadar elde edilen gelir, nihayet, 25-30 
milyon lira gibi bir düzeye ulaşmış ve böylece bu 
alanda 3 yıl 'heba edilmiş, (kanuna bir İşlerlik ka-
zandınılaımıamıştır. 

Sadece yönetmdıikılerin çıkartılmamasıyla yapılan 
hata, teşkilat kurulamaması suretiyle de büyütülmüş
tür. Vilayetlerde mülkî idare amirlerime, çevre koru
tması konusunda verilen yetkilerin (kullanılması için 
dillerde bu teşkilatın kurulması, 'teknisyenlerin bulun
ması, ımücadele birim ve ünitelerinin gdiştirilımesi 
gerökımektedir. Bu da, kamun gücünde kararnameyle 
verilmiş olan yetkilerin kullanılmaısı, sadece mer
kezde değil taşrada da -İllerde de- Çevre Genel Mü
dürlüğünün teşkilatını kurmakla mümkün olabilir. 
Bir taraftan, illerde teşkilatı kurmamak, diğer ta
raftan lüzumlu yönetmelikleri çıkarmamak suretiyle; 
1983 yılında çıkmış olan Çevre Kanunu, üç yıldır 
hayatiyet ve uygulanma imkânı bulamamış ve böy
lece pek çok sorunlar askıda kalmış, fon iışlıetileme-
miiş, cezalar alınamamış ve çevre sağlığına, çevre ko
runmasına karşı olan gayretler askıda kalmıştır. 

Hükümetin bu konuya bakış açısının ne kadar 
mahzurlu olduğunu göstermek 'bakımından, müsaade 
ederseniz bir iki misali takdirlerinize arz etmek isti
yorum ;:. Bundan 15 - 20 gün evvel buraya Su Ürün
leri Kanunu tasarısı gddi, çıkarıldı. Su Ürünleri Ka
nunu çıkarılırken iki büyük hata bilerek yapıldı. 
Birincisii, kanallar denizi devamlı olarak kirletirken 
ve kanalların sorumlusu belediyeler olmasına rağmen; 
özeli sektörü denizleri kirletmemekle mesul ve so
rumlu tutarken, belediyeiter bu sorumluluğun dışında 
tutuldu. Halbuki Anayasa, sadece vatandaşları değil, 
idareyi de çevre sağlığını önleyecek, çevre korunma
sını sağlayacak tedbirleri almakla mecbur ve vazifeli 
kılmıştır. Bu biline biline, bir taraftan müeyyidesi 
yoktur diye 'belediyeleri sorumluluktan uzaklaştırıp, 
kanalı denize akıtmaktan men etmekten vazgeçip -es
kiden hüküm olmasına rağmen- hu mecburiyeti be
lediyelerin üzerinden alarak, sadece vatandaşları de

nizi kirletmemeye mecbur tutmak bir çelişkidir ve 
böylece çevre sorunlarına karşı duyarlığı körletmek-
tedir. 

Bunun yanında yine, yıllar yılı su ürünleri tü
züğü uygulanarak deniz kirlenmesine, su kirlenme
sine mani oilımak maksadıyla mahkemelerce verilmiş, 
men edilmiş faaliyetlere, yeniden müsade edilip, 1,5 
yıllık daha bir süre tanınmış ve böylece eskiden va
tandaş sağlığı için, toplum sağlığı için, çevre sağlığı 
için mahzurlu görülen, ımaıhikeme kararlarıyla telafi 
edilen durumlar, yeni baştan bozularak, birer buçuk 
yıllık daha, süre verilerek af yoluna gidilmiştir. Bu 
iki davranış, yine bu anlayışın bugüne kadar noksan 
olduğunun ifadesidir. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen bağlayalım 
efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Bunun yanında, gemilerden ceza. alınma keyfi
yet iyle ilgili olarak; cezaların tespiti, (kontrolü ve tah
sil! bakımından belirli bir yönetmeliğin yapıüması 
ve uygulamaya konulması lazımıdır. Bugün huzu
rumuza getirilen maddede, gemilerin denizleri kir
letmesine karşı 5 milyondan aşağı olmamak üzere 
büyük miktarda cezalandırılmasını 'mümkün kılacak 
(müeyyideler değişik surette sağlanmaktadır; ama ev
velemirde bu yönetmeliğin çıkarılıp mevcut cezaların 
işletilmesini -temin etmek lazımdır. Eski 5 milyonluk 
cezayı dahi tahsil edemeyen bir iktidarın, yönetmeliği 
değiştirip uygulamaya koyacağı yerde, bu tasarıyla 
cezaları daha da artırmak ihtiyacını duyması her ne ka
dar çelişki ise de, bundan sonraki çalışmalar için bi
ze yeni bir ümit vermiştir. Heyecanımız ümidimiz 
bu noktadadır. 

Gökova'daki santraldan Haliç'deki temizliğe ka
dar, bir tarafta iki-üç yıldır toplumu İşgal eden so
runlar, Halic'in temizlenmesi, çevre sağlığı konusun
da atılmış olumlu, hepimizin yüreklerini ferahlatan 
bir adımdır. Binaenaleyh, bu kürsüden İstanbul Be
lediye Başkanınıa çevre sorunlarına karşı gösterdiği 
büyük anlayış, gayret ve başarılı çal ışımalarından do
layı takdlrierıimizi arz ediyorum. (ANAP sıralarım
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) aynı anlayışın bundan 
sonra da hükümetin, bu değişiklik vesilesiyle ve ka
rarname gereğince büyük vilayetlerde süratle çevre 
genel müdürlüğü teşkilatını kurarak, merkezde ol
duğu gibi, taşrada da işler hale getirmek için tek-

— 244 - r 



T. B. M. M. B : 114 3 . 6 . 1986 O : 2 

nisyenler tayin etmesi, diğer taraftan Çevre Kanu
nunun amıir hükmü olan yönetmelilkîeri çıkararak, 
çevre sağlığını korumaya biır işlerlik getirmesini, çev
re sağlığını geliştirmesini ve böylece toplum sağlığı
nı korumasını hükümetten ümitle bekliyoruz. 

Bundan sonra bu konuda gerek vatandaşların, 
gerek idare teşkilatının çalışmalarını hepimizin 'birin
ci derecede takip edeceğini, kaderimizi ve sağlığımızı 
yakından 'ilgilendiren bu konuları dikkatle izleyece
ğimizi 'huzurunuzda ifade ediyorum. 

Yüce Meclise saygılarımı arz ederim. (A»lkışıla,r) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Şahsı adına Sayın Türkân Arıkan, buyurunuz 

'efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe görüşme
leri şurasında Sayın Bakana,« Kirleten öder» ilkesi
ne uygun olarak, cezaların normal haile getirilmesi 
konusunda görüşlerini sormuştum, Buraya memnuni
yetle karşıladığım bir yasa getiriliyor, 'huzurunuzda 
kendilerini kuıtı'aımak istiyorum, çünkü «bütün dünya
da, «K'inleten öder» ilkesi,' uyguüanmaya başlanmıştır. 
Ama, her şeyden evvel kirletmeden önce tedbirinin 
alınması gerekiyor. Çünkü, yapılan araştırmalara gö
re çevre kirlendikten sonra, onu temizlemek için 
katlanılan maiyet, onun kirlenmesini önlemek için 
yapılan maliyetten en az beş attı kat daha fazla ölü
yor. Bu bakımdan, biraz sonra değineceğim eğitim 
konusu çok önem taşıyor. 

Yasada bir iki ufak nokta var, o konulara de-
gunımek istiyorum, maddeler geldiği zaman da tekrar 
üzerinde durabiliriz, bunun üzerinde bir önerge de 
hazurladıım. 

Bininci maddede; fabrika, işyeri, eğlence yeri ve 
atölyelerden, gelir vergisinin binde 3'ü oranında ce
za alınacağı belirtiliyor. Yalnız burada işyeri dedi
ğimiz zaman, bu çok geniş kapsamlı oluyor, çünkü 
işyerinin içine mesela avukatlık büroları girer, dok
torların büroları girer, berberler girer, bu çok geniş 
kapsaımlıdır, işyerleri fabrikalar gibi değildir, çevreyi 
kirletme ölçüleri de aynı nitelikte değildir. 

İkincisi, eğlence 'yeni kapsamının içine ise, tiyat
rolar, sinemalar, çocuk parkları, - lunaparklar girer. 
Kanımca, kültür faaliyetleriyle ilgili olanları bunun 
dışında tutmak gerekir; sinema, tiyatro, çocuk park
ları ve lunaparkları bunun dışına çıkarmak gerekir; 
nitekim önergemizde de bunu getiriyoruz. 

Üçüncü bir nokta; idarî cezalarda yetki, en bü
yük mülkî amire ve büyükşehir belediye başkanına 

veriliyor. 'Para 'bakımından uygun olabilir; ama faa
liyetten men etme ımeseiesi var, faaliyetten men et
me meselesi, hürriyeti kısıtlayıcı. bir unsur okuyor. 
Hukukçu değilıim; ama izlenebildiğim kadarıyla bu 
yönüyle metnin o bölümünün Anayasaya aykırı ol
duğu kanısındayım, bunun hiç değilse ya mahkeme 
kararıyla veyahut da belediye encümenleri kararıyla 
yapılmasında, tek kişiye bıırakılmamasında yarar gör
mekteyim. 

Değinmek istediğim diğer bir konu da eğitim ko
nusudur. Biraz önce bahsettiğim gibi, çevre kirlen
dikten sonra, katlanılan maliyet çok büyük boyutlara 
ulaşıyor. «Siz bunu nereden biliyorsunuz» diyecek
siniz. Ben, 1973 yıllında İstanbul'da Türkiye Çevre 
Koruma Derneğinin yönetim kurulunda iki sene ka
dar görev yapmıştım. Önada görev yaparken, bir se
miner için bir bildir hazırlamıştım. Bildiri, çevre kir
lendikten sonra onu temizlemenin ekonomik maliye
tini kapsıyordu. Bütün dünyadaki sonuçları ele ala
rak, Türkiye'de de küçük çapta bir araştırma yap
mak suretiyle, gerçekten, çevre kirlendikten sonra 
temizleme maliyetlerinin çok büyük boyutlara ulaş
tığını gördük. Bu nedenle 'ilkokllarda ve 'televizyonda 
eğitim programlarına ağırlık verilmesi gerekir. Nite
kim, toplanan fondan eğitim programlarının giderleri 
karşılanabilir. Yurt dışında bu konuda hazırlanmış 
filmler vardır; bu f.iılımıleri alıp, Türkçeye tercüme et
mek suretiyle, ilk ok ularda ve televizyonda gösterip, 
toplumu ve ilkokul öğrencilerini eğitmek mümkündür. 
Nitekim, biz dernek olarak bunu, Shell'ie işbirliği 
yapmak suretiyle, birtakım okullarda gerçekleştir
miştik. 

Diğer bir konu; hatırladığım kadarıyla fondan, 
arıtma tesisi yapmak isteyen istetmelere kredi sağ
lanacak. 'Ben burada diyorum ki, artık işletmeleri 
bu kadar teşvik etmekten vazgeçelim. Omlara kredi 

ı 
i verelim; ama faizleri hiç değilse normal piyasa faizi 
i 

olsun. Çünkü, topluma ait birtakım kaynakları kul
lanmakla onlar zaten yararlanmaktadırlar. Kinlettik
lerinin karşılığını biç değilse kendileri ödemek zorun
da kaılsınıkr. 

'Bakanı, bu tasarıyı getirdiği için tekrar kutlamak 
istiyorum. Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Hükümet adına buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te

kirdağ) — Sayın Başkan, değerli rrtillfeıtivekilleri; 2872 
sayılı Kanunun bazı maddeteriinlde değişiklik yapmak
la ilgil'i bu tasarıdan maksat, ısadeoe geçmüiş konun-
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dalkii ceza hükümlerini arttırmaya yöneM'ktir; yoksa, 
kanunun özünde bir 'değişiklik yapmıyoruz,- onu ifade 
ediyoruz. 

Bir de burada arkadaşlıar konuşurlarken yönetme
liklere değindiler. Ben onları kısaca (Söyleyeyim; 20 
yönetmelik değildir. Biz, bu kanunda öngörülen yö
netmeliklerin hazırlanmasına gerçekten çok önem 
verdik; birçok özer ve kamu kuruluşlarıyla çok görüş
meler yapıladı. Şu an!da şunu mutlulukla ifade ediyo
ruz ki, bütün bu yönetmelikleri 5 yönetlmelikte top-
layabiliyoruz : Hava Kirliliğini Kontrol Yönetmeliği 
Elaşlbakanilığa verilımiiştir. Su Kirliliğini Kontrol Yö
netmeliği bugün yarın basılmak üzeredir, yani sıraya 
glirmiştir. Toprak ve Katı Atıklar Kontrol Yönetme
liği de hazırlanması son safhadadır, en geç bu ay so
nunda bitecektir. Gürültü Kontrol Yönetmölliği de 
yüne baskıdadır. Yanii bunlar, tahmin edKyoruım ki, 
şu kanundaki değişliktik onaylandıktan sonra, bu ka
nunun caydırıcılık vasfıma uygun olarak ve o yönet
meliklere dayanarak uygulamaya geçecekleridir. Ay
rıca, Çevresel Btkîi Değedendlirtmesi Yönetmeliğli diye, 
gerçekten ileri ülkelerde bile ele alınması zor olan 
ve hazırlanamayan bir yönetmelik hususu vardır ki, 
'bu konuda yine uluslararası kuruluşlarla dıa temas edi
lerek bir yönetmeüik hazırlığına girişilmiştir. Yani, 
yönetmeliilkler konusunda kanunun öngördüğü bütün 
(hususlar yenine getirilmek üzeredir diyorum. 

Burada belediyelerfe ilgili konulara değindiler. Baz 
sadece büyük ş&liîr belediyelerine yetkiyi verliyoruz. 
Bumdan da maksat, büyük şehir heliediyeleriinin imkân
ları takiıbaıtı yapmaya dalha müsaittir. Mesela bugün
lerde Marmara Denlizi üzerimden helikopter veya baş
ka ıbir vasıtayla gidenler, kirlenmemin had safhada ol
duğunu görüyorlar. Burada şunu da ısıöyfemek u'istliyo-
ruım : Bu işi yapanlar,, yerli genlerimizden ziiyade, 
yabancı bandralı gemiler olduğu tespit edilmiştür. 
Ayrıca, bunda 'bazı kasıtlar olduğu hile iddia edileblil-
:mefcted'ir. -

Onun için biz, uluslararası camüada bu işin en 
azından seviyeigîne gelmek istedik. Bu konuda size hdir 
misali vermek isterim : 1983 yılında, Sosyetlter Biirliiğin-
Ide biziim bir gem'imiz bu sintine ve balast suyu yü-
zünlden 160 bin dolar ceza ödemiştir. Bliz ise, bumda 
bu işi beş 'ila elli milyon Türk Llirası gibi bir mik
tara getirdik, yarii Bakanlar Kuruluna on katına kadar 
tartırma yatk'isi verdik. Böylielilkle, o tür bir haıdlise 
meydana geldiği zaman, cezanın ağırlığı en- azından 
bumdan sonra caydırıcılık vasfını korusun ya da cay
dırıcı olsun diye. Onun için kanunda da görüldüğü 

gilbi, bu kontrolü yaparken, 'belediyenin yapacağı mas
rafa da belli bir miktar ayırmış bulunuyoruz. Yoksa 
yine mülkî amirlerin diğer yerlerdeki yetkileri devam 
ediyor. 

Sayın Gürpınar güzel konulara değindi; ama so
nunda kürsüden inerken «Anadolu tokadı» diye ters 
bir söz söyledi. O tokat 1 Haziiran'da atıldı ve kime 
atıldığı da malumdur, onun için o konuya hiç değin-
mliyoruim. 

Ayrıca, «Marmara Denizliınnn kurtarılması» diye 
bir tabir kullanıldı. Biz iktidara geldikten sonra, ma
hallî idarelere verdiğimiz önem sonucudur bu, -Bele
diye başkanları demiyorum- her belediyeye verilen im
kânlar 1983 yılına göre tam yedi mislidir. Bunların, 
bütçeden aldıkları nektarlar ise, 148 milyar liradan 
972 milyar liraya çıkmıştır. Bu paraların usulüne gö
re verildiği de herkesçe malumdur. O bakımdan Mar
mara Denizine ve özellikle Halic'e el atıldığı ve so
mut sonuçlar alındığı şu günlerde, yapılanın korun
ması bakımından bu kanunun çıkması ve değişiklik
lerin yapılması gerekiyordu, bu yönetmeüik konusu
nu o yüzden özelDikle belirtmek istedim. 

IBİr de Sayın Şemgün'ün gerekçedeki hatanın dü-
zeltlilmesi ile ilgili. önerisine teşekkür ed'iyoruim. Ora
daki baskı ve İfade hatası «Devletin ferde dengeli ve 
sağlıklı çevrede yaşama yolunda bir sosyal hak ta
nımasını zorunlu kılmaktadır.» diye düzeltiyor, ka
nun kabulünde göstereceğiniz destek için şıiınd'den 
teşekkür ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Balkan. 
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Tasarının maddelerinle geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Tasarının maddelerine geçilmesini kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Tasarının maddelerine 
geçlilmeısti kabul edilmiştir. 

1 tinoi maddeyi okutuyorum : 

2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değitirilmesi Hakkında Kanun 

MADDE 1. •— 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Ka
nunun 18 inci maddösimin (a), (b), (c), (d) fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmlişltiir. 

«a) Motorlu taşıt araçlarının fennî muayeneleri 
sırasında ayrıca alınacak fennî muayene ücretiiniin on
da likisi oranında, 

Ib) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ge
mi siciMnıe tescil edilen her türlü deniz aracından 
gros ton başına her yıl alınacak bin lira, 
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c) Hava taşıt araçlarından yurt içi taşımaları iiçin 
ayrıca alınacak yoiîcu başına 'bilet beddlinlin blinde 
beşi ile taşıman yük üçin ton başına yılda beşyüz li
ra, 

d) Fabrika, işyeri, eğlence yerli, atölyelerden, ay
rıca alınacak gelir verigMnlin h'iındie üçü oranında,» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, bir sorum vardı. 

BAŞKAN — Bask'a soru sormak isteyen var mı? 
Yok. 

'Buyurun Sayın Sadıklar. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Sayın Bakandan öğrenmek listâyorum. 
Bu fona gelecek gelirler toplamında yapıilacak artır
malar sonucu ne kadar gelir bekliyorlar, bir tahmin
leri var mı efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te

kirdağ) — İlk hesaplamalara göre, 12 milyar lira ci
varında olacaktır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku

tup işleme 'koyuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
451 ısıra sayılı kanun tasarlısında 1 inci madde

nin (d) fıkrasında dşyeri» ibaresinin metinden çıka
rılmasını, «eğlence yeri» ibaresinden ısonra (sinema, 
tiyatro, lunapark, çocuk parkları hariç) ibaresinin ek
lenmesini arz ve ıteklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Arık an Kemâl Gökçora 
Edirne Bursa 

Yılmaz Hastürk Selçuk Akıncı 
İstanbul Tek/irdağ 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

'BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te

kirdağ) — Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, açıklamanız olacak 
mı?.. 

Buyurun Sayın Arılkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli millet!vekillileri; 1 ineli maddenin 
(d) fıkrasındai «Falbrika, işyeri, eğlence yeri vesaire» 
var. Fabrikayla, işyerini bir tutmamak lazım. Çün
kü, fabrikanın havayı ve toprağı, denizi kirletme du
rumuyla, herhangi bir büronun kirleftime durumu aynı 
değilıdir. Bunlardan aynı şekilde para alınması hem 
eşitlik dlkesline, hem de kürtetenleye uygun değildir. 
(Bu açıdan, «işyeri» tabiririin metlinden çıkartılmasını 
öngördük. «İşyeri» talbiri çok geniş kapsamlı bir ta
biridir. Bir avukat bürosu -demlin de arz ettiğıim gilbü-
'bir doktor bürosu (Blir lokanta da olabilir) fabrika 

, ile bir değildir. Bu açıdan çıkarlfallmaısmı öngördük. 
ilkindisÜ : Eğilence yeri dendiği zaman, bunun içli

ne tiyatro, sinema da giriyor. Halbuki toplumumuz 
kültür ıbaikımınıdan teşvik edilmesi gerek/iyor. Bu ne
denle, sinema, tiyaltro ve çocuklarımıza yönelik luna
parkların metlinden çıkarılmasını öngördük; takdir 
yüce MecUis'indür. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teş'ekkür ederim Sayın Arıkan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge ka'bul edİlmemüştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Maddeyi 

kabul edenler... Etmeyenler... 1 indi madde kabul edil-
miştür. 

2 nci maddeyi okultuyoruim : 
MADDE 2. — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Ka

nunun 20 nci maddesüniin (a), (b), (c), (d) fıkraları 
aşağıdakii şekilde değişitMlimişttr. 

«a) 8 inci maddeslinin birinci fıkrasındaki yasa
ğa uymayanlara 100 bin lira; aynı maddenin likiind 
fıkrasındaki yükümHülüğü, ydtSdili mercilerce usulü
ne göre yapılan bildirime rağmen yerine getirmeyen
lere 500 ib/în lira, 

b) Yönetmelikte gösterilen koruma ve kullanım 
esaslarına aykırı davranmak sureliiyle 9 uncu mad
desinin iiklinoi' fıkrasındalkli yasaklara uymayanlara 
100 bin lira, 

c) Yönetaıeflitole belirtilen sınırlamalara uymamak 
suretiyle 13 üncü malddesline aykırı davranışita bulu
nanlara 1 milyon lira, 

d) 14 üncü maddesine aykırı davranışta bulunan 
ve önlemleri almayanlara 50 bin lira,» 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
2 ncü maddeyi oylarınıza sunuiyorum : Kaibul eden

ler... Etmeyenler... 2 noi madde kaibul ediilimiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 9.8.1983 .tarihli ve 2872 sayılı Ka
nunun 21 inci maddeslinlin (a), ı(b), (c) fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değişltkimişt'ir. 

«a) 11 inci maddesinin .birindi fıkrasındaki yü
kümlülüğü yerine ıgetinmeyien kuruluş ve işletmelere 
1 mlilyon lira, aynı maldderiin üçüncü fıkrasındaki ön
lemleri almayan kuruluş ve istenmelere 500 bin li
ra, 

b) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirti
len haber verme yiüküımlliüliüğünü yerine getirmeyen 
kuruluş ve istetmelere 300 bin lira, 

c) 12 nöi maddesinin ikindi fiknasında belirtilen 
yükümlülüklerle uymayan kuruluş ve işletmelere 500 
bin lira,» 

BAŞKAN — 3 ündü madde üzerinde söz listleyen?.. 
Yok. 

Önerge?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kaibul edilmiş-
ıflir. 

4 üncü m'alddeyii olkutuyorum : 

MADDE 4. — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Ka
nunun 22 nci mialddösıinin (a), (b) ve (c) fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değişitiriilm'iştür. 

«a) Balast tahliyesi yapan -tanlkierleıiden, 1 000 
(dahil) gros tona kadar olanlara 5 milyon lira, 1 000 
ila 5 000 (dahil) grıoıs ton arasındaklere 10 mlilyon Ki
ra, 5 000 gros tondan fazla olanlara 50 milyon lira, 

b) Tankerler dahil diğer gemilerden, her türlü 
atık ve arıtılk döken, sintine tahiyesii yapanlara 18 (da
hil) ila 1 000 (dahil) gros ton arasındakiilere, 5 mil
yon ira, 1 000 gros tondan fazla olanlara 10 milyon 
lira, 

c) 18 (hariç) gros tona kadar olan gem!ilere ve 
gemi tarifine uymayan denizi kirleten veya sintine 
basan (M zamanlı kıçtan taklmalı ve benzine yağ ka-
riiştırarak çalışan motorlu tekmelerin eksoz kirfetlrnie-
lıeri hariç) deniz vasıtalarıma 300 bin lira, 

iPara cezaisi verilir.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzeıtinde söz isteyen?.. 
Ydk. 

önerge?.. Yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kaibul edilmiş
tir. 

5 inci maddeyi okutuıyorum : 
MADDE 5. — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Ka

nunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
ımişıtir. 

İdarî cezalarda yetk'i 

Madde 24. — Yukarıdaki maldideterde gösterilen 
cezalar doğrudan doğruya mahalllin en (büyüik mülkî 
amîri tarafından verilir. Bu cezalar 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahstill Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre mal memuriuğunea tahsil edilir. Ancak 
22 ndi maddede gösterilen cezalar : 

a) Büyükşehir Belediye hudutları içimde kalan 
[sahilllerimiz, boğazlarımız ile liman ve körfezlerimizde; 
göl ve akarsularıımızda cezalar Büyükşıebıir Belediye 
Başkanlıkları tarafından verilir. Cezayı derhal ve defa
ten ödemeyen ve bu hususta temtinat ve kefalet gös
termeyen gerdiler, diğer deniz vasıtaları seyrüsefer ve 
faaliyetten men olunur. 

Ceza ödenmediği takdirde, bu ceza 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri gereğince tahsil edilir. 

Büyükşehİr Belediyeleri tarafından verilen para 
cezaları, makbuz karşılığında tahsil edilerek mahallin 
en büyüik mal memurluğuna yatırılır. Mal memurlu
ğuna yatırılan cezanın % 20'si Büıyükşiehâr Belediyesi
ne, % 80Ti Çevre Klirliliğini Önleme Fonıı'na gelir 
kaydedilir. 

ib) Büyükşehİr Belediyelerinin hudutları dışında 
kalan denizlerimiizde cezalar doğrudan doğruya Sahlil 
Güvenlik bot komutanlarınca verilir. Cezayı derhal 
ve defaten ödemeyen gemiler ve götürülebilen diğer 
deniz vasıtaları en yakın ve uygun limana götürüle
rek savcılığa tesDlilm edilir ve bu gerdiler hakkında (a) 
fıkrasında belirtilen hususlar uygulanır. 

Kendi makineleri ile tahrik edilemeyen deniz va
sıtaları hakkında gerekli zabıt tutularak, durum en 
yakın sabilldar il veya ilçe merkez'indeki »avcılığa in
tikal etitirilir. 

e) Büyükşehİr Belediye hudutları dışında kalan 
yenlerde yapılan kirletmeler ile, deriiz, liman, bütün 
göl ve akarsulara yapılan kirletmeler için mülkî amir
lerin ceza verme yetkileri sakilidir. Gerekli denetimi 
yukarıdaki esaslara uygun olarak yaparlar. 

Makbuz karşılığında tahs'M edilen para cezaları, 
mahallin en büyük mal memurluklarına yatırılır. 
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Gemi ve deniz aracılarına verilecek cezalarda su
çun tespitli, cezanın kesilmesi usulleri ile ceza uygu
lamasında kullanılacak makbuzların şekli, dağıtımı 
vte kontrolü hususundaki esaslar yönetmeliklerle be
lirleridir. 

'BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz-isteyen?.. 
Yok. 

Sayın öğünç ve Sayın Şengün'ün sorulan var. 
Başlka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Öğünç. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın 

Başkan, «iSirttüne» nedir? Sayın Bakandan öğrenmek 
fiıstiyorum. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın 'Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te

kirdağ) — Gemilerin dışarıya attıkları yağlı ve pis su
ları. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. 
IBuyurtun Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
okunan maddenin son paragrafında yenii bir yönetme
likten balhsediliyor. Esas kanunda da -sayın bakanın 
ifalde ettiiği gübli- 5 yönetmeliğin hazırlandığı, bM'sinin 
de Sayın Başbakanlığa sevk edildiği ifade ediliyor. 
Klonuşımanıızda da zaıtlen bu yönıetmelliklerin bir an ön
ce hazırlanıp uygulamaya konulmasını rica etmiştik. 
Acaba sayın bakanımız, bize azamî blir süre vereblir-
ler mi? 2872 sayılı Kanunla ilgilü yönetimeliiklfer en çok 
ne kadar süre içinde hazırlanıp uygulamaya konula
caktır? 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Şengün. 
Buyurun Sayın Balkan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te

kirdağ) — Sayın Başkan, konuşmamda bu konuya de-
ğinidim; esas 4 yönetmeliğin 2 tanesi baskıda, 1 tane-
ısi Başbakanlığa sunuldu. 1 tanesinin de hazırlığı de
vam ediyor. 

İSMAİL ŞENGÜN (DenizlÜ) — Belli bir süre ve
rebilir müısiniz? 

BAŞKAN -— Sayın Bakan, «beli bir süre venfle-
bilir mi?» diye soruluyor. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te
kirdağ)— Eylül ayına kadar bu 4 yönetmeliğin ta
mamı basılmış dlacak. Bu maddeyle ilgili yönetmelik 
de zaten makbuzların şekli hakkındadır. Bizim bu ko
nuda şu anda hazırlığımız var; değişiklik tasarısı çı
kar çıkmaz yayınlayacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Madde üzerinde bir önerge var; okutup işleme ko
yacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 451 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 5 inci maddesinin (a) bendinin üçüncü paragra
fının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Lütfullah Kayalar 
Yozgat 

Necip Oğuzhan Artükoğlu 
Burdur 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Talat Sargın 
Tokat 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

«Büyükşehir belediyeleri tarafından verilen para 
cezaları makbuz karşılığında tahsil edilerek mahallin 
en büyük mal memurluğuna yatırılır. Mal memurluğu
na yatırılan cezanın % 20'si Büyükşehir Belediyesine, 
% 80'i Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna aktarılır. 
Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna aktarılan miktarın 
% 50'sine kadar olan kısmı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının önerisiyle çevre sağlığı ıslah işlerinde kul
lanılır.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Yeterli sayınız var mı; yoksa katıl

mamış kabul edeceğim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

DOĞAN (Şanlıurfa) — Buradalar efendim. 
BAŞKAN — Katılmalarda malum olduğu üzere, 

belli bir çoğunluk gerekir. Aksi halde, katılmamış sa
yacağım. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Madde de
ğişikliği Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon olarak, bütün katılmalar
da belli sayı gerekiyor. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Madde ila
vesi olursa, öyle olur, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmamada, ya da komisyona geri 
almada aramıyoruz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
DOĞAN (Şanlıurfa) — Yeterli sayımız var Sayın Baş
kanım; 7 kişi mevcut efendim. 

BAŞKAN — Yeterli sayıyla kabul ediyorsunuz. 
Hükümet?.. 
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DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

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

5 inci maddeyi, kabul edilen önerge değişikliğiyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Ka

nuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
«EK MADDE — Bu Kanunun 18 inci maddesinin 

(a), (b), (c) ve (d) fıkralarında öngörülen fona katıl
ma payları ile 20, 21 ve 22 nc'i maddelerinde belirti
len ceza miktarlarını on katına kadar artırmaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir.» 

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

Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

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

Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

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

Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde, oyunun rengini belirt

mek için söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edilerek 
kanunlaşmıştır. 

6. — 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyisleri Ko
misyonu Raporu (1/773) (S. Sayısı : 452) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler» bölümünün 6 ncı sırasında yer alan 
31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta-

(1) 452 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

sarısı ve Tarım Orman ve Köyisleri Komisyonu Ra
poru üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oy

larınıza sunuyorum. Komisyon raporunun okunması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon ra
porunun okunması kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bize gelen kayıtlara göre ta
sarının tümü üzerinde, Hür Demokrat Parti Grubu 
adına Ertuğrul Gökgün, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Abdurrezak Ceylan, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Yılmaz Demir, Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Erol Bülent Yalçınkaya; 
şahısları adına Sayın Reşit Ülker, Sayın Kemal Gök-
çora, Sayın Yusuf Demir, Sayın Rıfat Bayazıt ve Sa
yın Hikmet Bicentürk söz istemişlerdir. 

Şimdi sırasıyla söz vereceğim : Hürdemokrat Par
ti Grubu adına Sayın Ertuğrul Gökgün, buyurun 
efendim. 

HDP GRUBU GRUBU ADINA ERTUĞRUL 
GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı üzerin
de Hür Demokrat Parti Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Söz
lerime başlarken, şahsım ve grubum adına hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Orman Kanunu çok önemli bir kanundur. Or
man, yurdumuz için çok önemlidir. Bunu defalarca 
bu kürsüden anlattık. Mevzuat da İncelendiği zaman 
bu görülecektir. Ormanın çok önemli olduğunu, or
man içerisinde ve civarında bulunan köy sayısı da 
açıkça gösterir. Orman içinde ve civarında halen 
17 140 köy mevcuttur ve bütün nüfusumuzun yüzde 
22'si de bu orman köylerinde yaşamaktadır. 

Meclisin açıldığı günden bugüne kadar yüce Mec
lis huzurunda, orman köylerinin çektiği ıstırap ve va
tandaşların içinde bulunduğu müşkül durum defalar
ca dile getirilmiştir. Vatandaşlarımızın yüz yüzelli 
seneden bu yana dedelerinden, babalarından kalan 
bağ, bahçe, meyvelik ve arazilerinin - tapulu da ol
sa - ellerinden alınarak, ağlatılarak ıstıraba sürük
lendiklerini burada defalarca dile getirdiğimiz halde, 
kimse bu konuyla ilgilenmedi, hatta konuşmalarımız 
zaman zaman gülümsemeyle ve tebessümle karşılan
dı. Fakat şimdi bakıyoruz, Meclis tatile girecek diye, 
alelacele hazırlanmış, yanlış ve kırık dökük cümleler
den meydana getirilmiş gerekçelerle, Orman Kanunu 
değiştirilmek üzere huzurumuza getirilmiş bulunuyor. 
Bu aceleciliğin sebebi nedir acaba? 

250 — 
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Yapılan aceleciliğin boyutlarını ifade edebilmek 
için, gerekçeyi okuyarak misal vermek istiyorum. Ge
nel gerekçeyi incelediğimizde, daha birinci cümlesin
de büyük bir yanlışla karşılaşıyoruz : «Kanunlarımız, 
bir kamu malı olan devlet ormanlarının korunabil
mesi, işletilmesi ve devamı için ormanlar üzerindeki 
hukukî düzeni de kamu mülkiyeti biçiminde düzen
lemiştir» deniyor. Bundan ne anlıyorsunuz? 

Aslında bu cümlenin düzgün şekli şöyle olmalıy-' 
di : «Kanunlarımız, bir kamu malı olan devlet or
manlarının korunabilmesi, işletilmesi ve devamı için 
ormanlar üzerindeki hukukî düzeni - oradaki «de» 
kaldırılarak - kamu mülkiyeti biçiminde düzenlemiş
tir.» Kim düzenliyor bunu? Kanunlarımız düzenliyor. 

Şimdi bu cümlenin böyle yanlış olarak yüce Mec
lis huzuruna getirilmesi, aceleciliği ve acelecilik ne
ticesinde yapılan büyük hatayı açıkça ortaya çıkarıyor 
ki, bu üzülünecek bir konudur ve bunu hem üzüle
rek, hem de tebessümle karşılamamak elden gelmi
yor. 

Bağı, bahçesi ve tarlası tapulu da olsa elinden alı-, 
nıp kenara itilen ve ıstırap çeken vatandaşlarımızın 
belki bu değişiklikler ıstırabını dindirir; ama öte yan
dan da ormanların aşırı derecede tahribine, hatta or
man sahalarının daralmasına, erozyon, afet vç hasta
lığının yaygın bir şekilde vatanımızı tahrip etmesine 
neden olan sonuçlara varacak değişikliklerle huzuru
nuza çıkılmış bulunulmaktadır. 

Anayasal ifadelerle getirilen kanun tasarısının, 
nispeten mutedil olmakla beraber, tehlikeli bir şekil
de komisyonda değişikliğe uğradığını görüyoruz. 

Ormanın tarifinde değişiklik yapılmıştır. Bu deği
şikliğe neden lüzum görüldüğünü anlamak mümkün 
değildir. Ormanın tarifi daha evvel, altı yıl gibi uzun 
bir çalışma neticesinde tespit 'edilmiş ve kanuna ko
nulmuştur; bu değişikliğe neden lüzum görüldüğünü 
anlamak mümkün değildir. Bunun nedenini izah eder
lerse mutlu oluruz. 

Orman hudutlarının tespitine gelince : Ormanların 
bilim ve fen yönünden muhafazasında yarar görülme
yen ve kesin olarak tarım alanı haline getirilmesi lazım 
gelen kısımlarına ait hüküm Anayasada da belirtilmiş; 
fakat komisyonca burada değişiklik yapılarak, «Bilim 
ve fen bakımından yararı olmayan yerlerde» cümle
sinden sonra gelen «kesin» ifadesi kaldırılarak alelade 
her istenilen yerin tarım alanı haline çevrilmesi gibi 
bir konu getirilmiştir ki, çok tehlikelidir ve Anayasa
ya da aykırıdır. Anayasadaki ifade burada da bulun
malıydı; bu büyük bir hatadır. 

İkinci olarak, ormanların hudutlarının belirtilmesi 
ve orman alanı içerisinden çıkarılması konusunda da 
hatalar mevcuttur. Bir kere, Türkiye'de, Anadolu'da 
erozyon afeti mevcuttur. Erozyonun mevcut olduğu* 
nu bundan evvelki konuşmalarımızda da belirtmiştik, 
fakat özetle bir kere daha hatırlatmayı faydalı görü
yorum. Yüzde 8 meyilli arazide ilmen erozyon vardır. 
Eğer tedbir alınmazsa tehlikeli boyutlara ulaşabilir. 
Halbuki Türkiye'de arazilerin yüzde 20'si yüzde 15 
meyillidir; yani tam erozyonun ortasmdadır. Yüzde 
34'ü yüzde 15 ila 40 meyilli, yüzde 46'sı da yüzde 40 
meyilli arazilerdir. Erozyon tehlikesi Türkiye'de başlı 
başına bir sorundur ve tedbir alınmalıdır. Hatta eroz
yonu artıracak hareketlerden, tutumlardan ve uygu
lamalardan vazgeçilmelidir. Halbuki getirilen madde, 
toprak ve su dengesini bozacak tarzdadır. Aksine bo
zulmalara sebep olacak işlemlerden kaçınmalıdır. Maa
lesef Anayasa hükmüne aykırı olarak bu, maddede 
yer almıştır. 

Ormanın bütünlüğünü bozmama ilkesi: Bu mad
dedeki hükümler, ormanın bütünlüğünü bozacak ma
hiyettedir. Toprak ve su rejimini ve ormanın bütün
lüğünü bozacak bu maddenin buradan geçirilmesi, 
memleketimiz ve milletimiz için zararlıdır. Bundan ka
çınılmalıdır. 

Ziraat odaları köylü ve çiftçimizi temsil eden bü
yük kuruluşlardan biridir. Taban fiyatları tespit edilir
ken, köylü ve çiftçinin sorunları dile getirilirken zi
raat odaları hiçe sayılıyor; çeşitli kanun tasarıları ha
zırlanırken bunlara hiç sorulmuyorda şimdi nedense 
orman kadastrosu komisyonlarına bir ziraat odası tem
silcisi uygun görülüyor. Bunu da anlamak mümkün 
değil. 

Kadastro komisyonunda; belediye encümeni üyesi 
veya köy ihtiyar heyeti âzası; muhtarlıktan bir kişi, 2 
orman mühendisi ile 1 ziraat mühendisi bulunacak. 
Bunlar güya kadastro çalışmalarını hızlandıracak. Ak
sine, bu şekildeki bir kuruluş ile, komisyon işlerini ça
buklaştırmak şöyle dursun, bilakis işler gecikecektir. Bu 
husus açık seçik ortada gözükmektedir ve bunlar ara
sında ihtilaf çıkacaktır. Ormandaki kadastro işleri, tek
nik ve ihtisas işidir, ancak orman mühendisinin anla
yacağı bir iştir. Beş kişilik komisyonunda orman mü
hendisi sayısını ikiye düşürmek ihtilafları körükleye
cektir. Bu büyük bir hatadır, aceleye getirilecek bir 
konu değildir; bundan vazgeçilmelidir. 

Bunun dışında, zaten Tarım Bakanlığı, çökmüş 
bir istihdam bakanlığı haline gelmiştir, bunun başka 
türlü izahı da mümkün değildir; orman teşkilatı da 
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zaten çökmüştür. Çölde susuz kalmış insanlar gibi, 
ağaçlandırmaya ihtiyaç duyulan bu ülkede, Ağaçlan
dırma Genel Müdürlüğü ortadan kaldırılmıştır. Ondan 
sonra, 17 140 köye el uzatan ve uzun yıllar bunlara 
başarılı hizmet götüren Orköy Genel Müdürlüğü de 
kaldırılmıştır. 

Köylü, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden orta
da bırakılmış olmasına rağmen, bu sefer de bu tasarı
ya Orman Genel Müdürlüğünü dışlayıcı hükümler ge
tirilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü valiliğin emrine 
verilmiştir efendim. Ceket yerine pantolon, pantolon 
yerine ceket giyilemeyeceği gibi, bir genel müdürlük 
de, Orman Genel Müdürlüğü de bir valinin emrine ve
rilemez; şayet veriliyorsa, Orman Genel Müdürlüğü 
yok sayılıyor, hiçe sayılıyor demektir. Artık sayılsa 
da sayılmasa da demek ki, memleketin işleri Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığı olmadan da yürüyor bu 
demektir bu görülmüştür. 

Şimdi, Orman Genel Müdürlüğü neden dışlanıyor; 
kadastro komisyonları karar verecekler, ormanı hu-
dutlandıracaklar, orman sahasının dışına arazileri çı
karacaklar. Bu husustaki tutanaklar Orman Genel Mü
dürlüğüne gelecek; onlar da, hukukî ve usulü yön
den eksiklik görmezlerse, sayın valiye takdim buyura
caklar, vali de onaylayıp bu şekilde yürürlüğe girecek. 
Buyurun bakalım efendim; ceket pantolon yerine gi
yilmiş mi, giyilmemiş mi; bunun takdirini sizlere bıra
kıyorum. 

Gecenin bu geç saatinde, uyku saatlerinizden fazla 
almamak niyetiyle sözlerimi kısa kesmek istiyorum. 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 

hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in yazılı ce
vabı (7/1153) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakam tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygı
larımla arz ederim. Salim Erel 

Konya 
Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti .dışında, - kamu 

iktisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya herhan
gi bir kurum ve kuruluşlarda - görevlendirilenler, hiz-

Özet olarak şunu söylüyorum : Bu tasarıyı geri alınız 
ve Türk Milletinin ihtiyaçlarına, köylü ve çiftçimizi 
ıstıraptan kurtaracak tedbirlere gidecek şekilde, çe
şitli kuruluşlara danışarak, meslek kuruluşlarına danı
şarak, ilim müesseselerine danışarak, geniş ve kapsamlı 
bir tasarı hazırlanarak Yüce Meclis huzuruna getiril
melidir. Bu işleri çabuklaştıracak Orman Kadastrosu 
Kanunu değil, oy kadastrosu kanunu olmaktadır, bun
dan vazgeçiniz, bundan size hiçbir fayda gelmeyecek
tir. Bakıyoruz şu son günlerde, sıkışık mübarek ra
mazan günlerinde, gecenin bu saatlerine kadar yapı
lan mesai sonunda bütün kanunların istikametinin oy 
kadastrosuna doğru olduğunu, bütün yolların Roma'-
dan geçtiği gibi, bütün kanunların istikametinin de 
oya mütevakkıf olduğunu görüyor ve üzülüyoruz. İk
tidar bundan vazgeçmelidir, bundan size fayda gel
meyecektir. İktidarların daha önceki yıllarda bu gibi 
hareketlerden sonuç alamadıklarım çok gördük. Ge
çici mahallî sonuçlar sizi aldatmasın. 

Tasarının geriye alınmasını istirham eder, hepinizi 
saygı ile selamlarım. (HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çalışma süre
mizin bitimine çok az kalmıştır, o nedenle görüşme
lere kaldığımız yerden devam etmek ve gündemde bu
lunan konuları sırasıyla görüşmek üzere 4 Haziran 
1986 Çarşamba günü, yani bugün saat 14.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 02.15 

met yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin aslî 
görevleri ve isimleri nedir? 

Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde ve
rilmiştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para mik
tarı - ücret, hakkı huzur, ikramiye v.b. - nedir? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 3 . 6 . 1986 

Bakan: 666 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Ka
nunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 15 Mayıs 1986 
tarih ve 7/1153 - 6135/23374 sayılı yazınız. 

•••»—^>9*m*-' <"-

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alı
nan ve Konya Milletvekili Salim Erel'in, tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği sorunun ce
vabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. , 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 

Sayın Salim Erel 
Konya Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve yazılı olarak cevaplan
dırılmasını istediğiniz sorunun cevabı aşağıda takdim 
kılınmıştır. 

Bakanlığımda, kadrolu hizmeti dışında, kamu ikti
sadî kuruluşu, özel kuruluş veya diğer kurum ve ku
ruluşlarda ayrıca görevlendirilmiş olan herhangi bir 
personel bulunmamaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 

2. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu hiz
metleri dışında ek görev verilen personele ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
yazılı cevabı (7/1158) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygı ile arz ederim. 
Salim Erel 

Konya 

• • ^ 

Başbakanlıkta; kadrolu hizmeti dışında, - kamu 
iktisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya her
hangi bir kurum ve kuruluşlarda - görevlendirilenler, 
hizmet yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin as
lî görevleri ve isimleri nedir? 

Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde veril
miştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para mik
tarı - ücret, hakkı huzur, ikramiye v.b. - nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3 . 6 . 1986 
Sayı: 2.02.6705 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

15 Mayıs 1986 gün ve 7/1158 - 6140/23379 sayılı ya
zısı. 

Konya Milletvekili Sayın Salim Erel'in Sayın Baş
bakanımıza yönelttiği kadrolu hizmetleri dışında ek 
görev verilen personele ilişkin yazılı soru önergesine 
verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

Başbakanlıkta kadrolu hizmeti dışında Kamu İkti
sadî Kuruluşları ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Ku
rulu veya Denetim Kurulu Üyesi olarak 233 sayılı 
KHK hükümlerine göre 7 kişi görev almış bulunmak
tadır. 

Bunlara ödenen ücretler 100 000 TL. ile 140 000 
TL. arasında değişmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

im M 
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3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun, 1606 sayılı Türkiye 
Kızday Derneği, Türk Hava IKurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Yergilerden, Bütün 
Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasma Dair Kanunim 2767 ısayılı İSıtma ive Frengi İlaçlan İçin Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması jle 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkmda Kanunun Yü

rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısına Yerilen Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ledin Barlas 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet DeMceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
ismet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

Üye Sayısı : '400 

Oy 'Verenler : '. 

Kabul Edenler : 

Reddedenler : 

Çdkinserler 

Geçersiz Oylar : 

Oya Katılmayanlar : "> 
Açık Üyelikler : 

188 

m 
94 

4 
2 

öl 

11 

(Kabul edenler) 

1 ANTALYA 
Mustafa Çakal oğlu 
Sudi Neı'e Türeî 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BtLEClK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
ilhan Aşkın 
Kemal Iğrek 

1 A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabuniş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

1 Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 

Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
ihsan Tombuş 

DENÎZLl 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

EDİRNE 
tsmail Üğdül 

F*.AZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZtNCAN 
Yıldırım AMnıküt 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcdar 
Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Yavuz Köymcn 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

HATAY 
Abdurrahman Dcmirtaş 
ihsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Mustafa Kemal Togay 
İbrahim Fevzi Yaman 

ÎÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Hikmet ©icentürk 
Mehmet Kocabaş 
Rüşlrü Kâzım Yüceden 
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İSTANBUL 
Bdhiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Alkyüretk 
Yaşar Albayrafc 
İmren Aykut 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
R. Ercüment Konükman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut özaıli 
Kemal özer 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Fazıl Osman Yöney 

tZMİR 
îsmtt Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
özdemir Pehlivanoglu 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kazın* ıpeK 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Neriman Elgin 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroglu 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 

ORDU 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 

(Reddedenler) 

Halil İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Fenni Islimyeli 
Cahit Tutum 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENlZLl 
Mustafa Kani Bürke 
İsmail Şengün 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Ta^cıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demdir 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Ataaever 
Ahmet Karaevli | 

TOKAT 
Metin Gürdere. 
Selim Koçakftr 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşik 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
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GİRESUN 
Turgut Sera Tirali ı 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol I 

HATAY 1 
M. Murat Sökmenoğlu 

İÇEIİ 
Edip özaenç 

1 
İSTANBUL 

Sabit Batumlu 
I 

Ömer Necati Cengiz 
I 

Yrimaz ihsan Hastüfk 
I 

Doğan Kasaroğlu 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
İbrahim Ural î 
Reşit Ülker < 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR i 
Hüseyin Aydemir i 
Duruoan Eimirbayer i 
Fikret Ertan 1 

ANKARA. 
Ali Bozer 

ADANA 

Ahmet Akgün Albayrak 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Metin Üstüne! 

AFYON 

Metin Balıbey 

AĞRI 

Hasan Fecri Alpaslan 

Paşa Sarıoğlu 

ibrahim Taşdemir 

T. B. M. M. B : 114 

Yılmaz Önen 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS! 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan JOtağ 

KONYA! 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdilek 

3 . 6 . 1986 O : 2 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

IMANİSA 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğhı 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SİİRT 

M. Abdürrezak Ceylan 

TEKİRDAĞ 

Salih Alcan 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 

Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 

'VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 

Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

BURSA, 
M. Memduh Gökçen 
İsmet Tavgaç 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

(Çekmserler) 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 

RİZE 
T. Halit Kunter 

İSPARTA 
Fa/tona Mihriban Erden 

(Geçersiz Oylar) 

SİVAS 
Yülimaz Altuğ 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 

Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Oğan Soysal 

ANTALYA 

Ümit Halûk Bayülken 

Abdullah Cengiz Dağyar 

Ali Dizdaroğlu 

Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman E«gin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİLECİK 
Yılmaz Demin 

BİTLİS 
Rafet lbrahimoğlu 
Kâmran İnan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
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ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 
(Bşk. V.) 
Togay Gemalmaz 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldırır 

GÎRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karsh 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

tÇEL 
Aîi îhsan Elgin 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Hayrettin Elmas 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferruh llter 
Mehmet KafkaslıgU 
Akan Kavak 
Feridun Şakir öğünç 
TüJay öney 
İbrahim özdemir 
Arife Necla Tekinel 

İZMİR 
Vural Arılkan 
Işılay Saygın 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 

KARS; 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Kemal Or 

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

MALATYA 
Ahmet llhami Kösem 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Hacı Turan_öztürk 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
A. Şevket Bilgin (Bşk. V.) 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkok 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
Özer Gürlbüz (Bşk. V.) 

srvAS 
Mustafa Kemal Palaojfhı 
Ruşan Işın 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Veoihıi Ataklı 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldıran 
d. A.) 

ZONGULDAK] 
İsa Vardal 

(Açık üyelikler) 

ANKARA 
BİNGÖL 
BURDUR 
GAZİANTEP 
İSTANBUL 
İZMİR 
MANİSA 
NİĞDE 
SAMSUN 
ZONGULDAK 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

114 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

3 . 6 . 1986 Sah 
Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 10 
arkadaşının, Ege sorunu ve ülkemiz ile Amerika Bir
leşik Devletleri ve NATO arasındaki ilişkiler konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/14) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) (1) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi 
soruya çevrilmiştir* 

uyarınca sözlü 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676)(1) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı 'bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

13. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
Öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

15. — izmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 



16. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.I.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) . 

17. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

- 21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbaîcan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

22. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

23. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm ' olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

26. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun tli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilşfcin Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Bakanın
dan $özlü soru önergesi (6/614) 
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27. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve K'öyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

30. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen camlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Balkanı 
ve 'Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 

32. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

33. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

35. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
tli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

36. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak ili 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
K'öyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

37. — istanbul Milletvekilli Yılmaz ihsan Hastürk' 
ün, Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bafcanındian sözlü soru önergesi 
(6/726) (1) 
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38. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

39. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

40. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

41. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars -
İğdır - Karakalemdeki Bez ve İplik Fabrikasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) (1) 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesıine Miskin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/758) (1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara İM Kayaış ve Gülveren semtindeki bir 
araziye ilişkin Devlet 'Balkanından sözlü ısoru öner
gesi (6/760) (1) 

44. — Muğla Milletvekili tdiris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen 'bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

47. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

48. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

49. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

50. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan'sözlü soru önergesi 
(6/711) 

51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba-. 
hkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

52. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/714) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 

54. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran BayezıYin, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu 
Köyütfdeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/719) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

57. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İlinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/721) 

58. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı
yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru. önergesi (6/739) 

59. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına bas
kı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741) 

60. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

61. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltilme istekleri red
dedilen öğretim görevlilerinin durumuna ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/747) 

62. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 1 Ma
yısın resmî 'bayram günü olarak ilan edilmesine iliş
kin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/748) 
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63. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine 'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

64. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
nakliyecilerin 'bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/750) 

65. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

66. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
- milletvekillerine verilen araba giriş kartlarına iliş

kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/755) 

67. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, hakkında
ki hapis cezası kesinleşen fok mahkûmun yakalanma
sı için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) 

68. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ordu İli 
Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/753) 

69. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak -
Merkez - Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Va-
üsince açığa alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/754) 

70. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Darülacezenin durumuna ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

71. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Suriye'de yakalandığı iddia edilen iki va
tandaşımıza iiişikin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) 

72. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, sa
nıkların avukat tutma talepleriyle ilgili olarak genel
ge yayınlanıp yayınlanmadığına ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/763) 

73. — Diyaribakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in Diyarbakırspor aleyhine Adana'da yapılan gösteri 
ve yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/764) 

74. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edildiği 
iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 1. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Ka
nununun, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun, 
1606 Sayılı Türkiye Kızılay Derneği," Türk Hava Ku
rumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı 
Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutul
masına Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi 
İlaçları İçin Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması ile 1118 Sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı 
Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/771) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 
26.5.1986) 

2. — Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasa
rısı ve Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/727) (S. Sayısı : 447) 
(Dağıtma "tarihi : 21.5.1986) 

3. — 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (1/767) (S. Sayısı : 449) (Da
ğıtma tarihi : 21.5.1986) 

4. — 9.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (1/775) <B. Sayısı : 450) (Dağıt
ma tarihi : 21.5.1986) 

5. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/768) (S. Sayısı : 451) 
(Dağıtma tarihi : 22.5.1986) 

6. — 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Ka
nununun Bazı Maddeleniruin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (1/773) (S. Sayısı : 452) '(Dağıtma 

•tarihi : 22.5.1986) 

7. — Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların 
İktisabına Dair Kanun Tasarısı ve Zonguldak Millet
vekili İsa Vardal'ın, Ereğli Maden Havzasında Bulu
nan Taşınmazların Medenî Kanun Hükümlerine Göre 
İktisabına Dair Kanun Teklifi İle Zonguldak Millet
vekili Pertev Aşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, Taşkömürü 
Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Ka-



nun Teklifi ve Sanayii ve Teknoloji ve Ticaret; Ada
let komisyonları raporları (1/759; 2/329; 2/343) (S. 
Sayısı : 453) (Dağıtma tarihi : 23.5.1986) 

8. — 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
numun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Mad
delerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Mad
de île Bir Geçlicd Madde Eklenmesine Dair Kanun 
tasarısı ve Plan ve Bütçe Komlisyonu Raporu (1/774) 
(S. Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 23.5.1986) 

9. — Giresun .Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişlik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kânun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma 
tarihi : 28.5.1986) 

X 10'. — 1.9.1956 Tarihli ve 6850 Sayılı Milletler
arası 'Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hüküme
te Salalhlfyet Verilmesine Dair Kanunun Değişik 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/757) (S. Sa
yısı : 462) '(DağıHma tarihi : 29.5.1986) 

11. — Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanun Tasa
rısı ile Zonguldak Milletvekliri îsa Vardal'ın; Çırak, 
Kalfa ve Ustalık Kanunu Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler; Millî EğÜtünı; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/770; 2/16) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma 
tarihi : 29.5.1986) 

12. — İsparta Milletvekilli Fatma Mihriban Er-
den'in; 4.11.1981 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla De
ğişik 58 inci Maddesiinin (a) Bendinim 4 üncü Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi : 29.5.1986) 

X 13. — Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf 
Tutulmasına Dair Sözleşmeniin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/756) (S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihli : 30,54986) 

14. — 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tü
fekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarınm Yapımı, 
Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 442) 
(Dağı'taıa tarihi : 30.5.1986) 

15. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın; 
20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Ka
nalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/346) <$. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi, : 30.5.1986) 

16. — Adana İlinde Seyhan Adıyla Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Kömisr 
yonu Raporu (1/776) (S, Sayısı : 463) (Dağıtma ta
rihi : 30.5.1986) 

X Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 447 

Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, 
Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 

(1/727) 

T.C. 
Başbakanlık 14.11.1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 18/101 -1948/06251 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi: Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.11.1985 tarihinde kararlaştırılan «Uyuşturucu Maddelerle 
İlgili Kanun Tasarısı* ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Afyon ve benzeri narkotik maddelerin uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Devlet tekelinde ve kontrolün
de bulundurulması gerektiğinden, ilgili kuruluşça üreticiden alınan haşhaş kapsülünün dış ülkelere ihracını 
sağlamak ve yurt içi ilaç hammadde ihtiyacını karşılamak maksadıyla bu tasarı hazırlanmıştır. 



_ 2 _ 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Haşhaş kapsülü, afyon ve bunların müstahzarları, morfin evsafına haiz alkaloitler ve bunların 
tuzlan ve esterleri, % 0,20'den fazla narkotik evsafa haiz afyon alkaloiti taşıyan % 10'dan fazla kokain ihti
va eden müstahzarların Devlet tekeline alınması ve bu tekelin Bakanlar Kurulunca belirlenecek bir kamu ku
ruluşunca yürütülmesi öngörülmektedir. 

Madde 2. — Haşhaş ekilecek yerlerin tespiti, yurt içi ihtiyaç ve ihraç imkânları ve stok durumuna göre, 
1 Temmuza kadar Bakanlar Kurulunca tespit edilmesi, yeni bir karar alınamaması halinde, önceki karar
name hükümlerinin uygulanması öngörülmektedir. 

Tespit edilen yerlerde, haşhaş ekimi yapacaklara izin belgesi alma mecburiyeti getirilmekte, izin belgeleri
nin bir yıl için geçerli olması ve başkasına devredilme mesi hüküm altına alınmaktadır. 

Madde 3. — Bu Kanunun uygulanması ve ilgili diğer hususların bir yönetmelikle düzenlenmesi uygun gö
rülmüştür. 

Madde 4. — Haşhaş kapsülü afyon ve bunların müstahzarlarının Türk Ceza Kanunu uygulamasında uyuş
turucu maddelerden sayılması öngörülmüştür. 

tzin belgesiz ekim yapanlarla, belgesinde belirtilen alandan fazla veya belgesinde belirtilen mıntıkadan baş
ka yerde ekim yapanlar hakkında, altı aydan üç seneye kadar hapis ve üçbin liradan onbeş bin liraya kadar 
ağır para cezası öngörülmüş ham afyon üretenler için ise iki seneden beş seneye kadar ağır hapis, onbin lira
dan ellibin liraya kadar ağır para cezası tespit edilmiştir. 

tzin belgesinde tespit edilen miktardan az mahsul teslim eden üreticilerle ilgili olarak, fiili Türk Ceza Ka
nununun 403 ve sonraki maddelerinin kapsamına girmediği takdirde, eksik teslim edilen miktarların teslim 
anındaki baş alım fiyatının üç misline kadar ağır para cezasına hükmolunacağı hükmü getirilmekte, ürettikle
ri mahsulü yönetmelikte belirtilen süre içerisinde ilgili kuruluşa noksan teslim edenler için ise yukarıdaki ceza
nın iki katı hiç teslim etmeyenlere ikinci fıkradaki hükmün uygulanacağı öngörülmektedir. 

Yönetmelikle verilen kontrol görevlerini yerine getirmeyen muhtarlar ve diğer kolluk kuvvetleri hakkın
da onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunacağı öngörülmektedir. 

Bu maddeye göre hükmolunan para cezaları Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre yerine getirilir. 

Bu maddede belirtilen suçları işleyenlere yardım edenler hakkında asıl faillere verilecek cezaların yarısı hük-
molunur. Bu fiillere katılan memur ve görevlilerin de asıl failler gibi ceza görmeleri uygun bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı-: 447) 
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Adalet Komisyonunun Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/727 

Karar No. : 7 

16 . 1 . 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasarısı ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de katılmalarıyla Komis
yonumuzca incelenip görüşülmüş, tasarının gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, 
maddeler üzerindeki kabul, ilave ve değişiklikler sırası ile aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 linçi maddesinde yer alan «müstahzar» deyimi teknik anlamda hammaddelerden imal edi
len ilaçları ihtiva ettiğinden madde metninden çıkarılmış böylece bugünkü uygulamada olduğu gibi ilaç üretim 
yerlerinde yapılması imkânı sağlanmıştır. Ayrıca maddede redaksiyon yönünden düzenleme yapılmıştır. 

2. Tasarının 2 nci maddesinde haşhaş ekilecek, afyon üretilecek yerlerin Bakanlar Kurulu Karârı ile belir
leneceği hükme bağlanmış ise de bu maddede afyon üretimi konusunda açıklık bulunmamaktadır. Diğer ta
raftan tasarının 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında mahsulün az veya hiç teslim edilmemesinin cezası tayin 
edilmiş, teslim mecburiyeti ile teslimin nasıl yapılacağı hükme bağlanmamıştır. 

Afyon üretimini, haşhaş ekiminden ayrı bir şekilde izne tabi kılmak, teslim keyfiyetine ve yönetmelik ta
birine açıklık getirmek amacıyla maddede gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

3. Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

4. Tasarının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında afyon üretimi, izin belgesi olsun veya olmasın ceza
landırılmış, dördüncü fıkrada ise mahsulden sözedilmiş tir. Bu çelişkiyi gidermek ve mahsul kelimesine açıklık 
getirmek için maddede değişiklik yapılmış, ayrıca maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suçlarla ilgili yakala
malarda 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 60 inci maddesinin uygulanmaması, diğer ya
kalamalarda ikramiye ödenmesi konusuna açıklık getirilmiştir. 

5. 3 Temmuz 1932 tarih ve 2061 sayılı Kanun, üretilen afyonun birliğe teslimi mecburiyetini getirmekte
dir. Bu Kanunun uygulama imkânı ortadan kalkmış bulunduğundan tasarıya «yürürlükten kaldırılan hükümler» 
başlıklı 5 inci madde ilave edilmiştir. 

6. Tasarının 5 inci maddesi 6, 6 ncı maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Hasan Al t ay 

Samsun 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

îçel 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 447) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/727 
Karar No. : 19 

20.2.1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca hazırlanarak 14.11.1985 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve Başkanlıkça 16.1.1986 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasa
rısı» ile ön havalesi uyarınca hazırlanan Adalet Komisyonu metni ve raporu, Komisyonumuzun 19 Şubat 1986 
tarihinde yaptığı 38 inci birleşimde ilgili hükümet temsilcilerinin de iştiraki ile incelenmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında; afyon ve benzeri narkotik maddelerin üretim ve 
kontrolüne ilişkin yeni düzenlemeleri öngören tasarının, yurt içinde ekimi ve araştırmalarının Devlet tekelinde 
olması, özellikle haşhaş ekilecek yerlerin tespiti, izin belgesi alma zorunluluğu gibi hükümler içermesi nedenle
riyle tarım yönünden önemine değinilmiş ve «Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu»nun görüşünün alınması 
hususu üzerinde önemle durulmuştur. Ayrıca, verilen bir önergenin kabul edilmesi ile İçtüzüğün 35 inci mad
desinin 2 nci fıkrası gereğince, tasarının «Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu»nda görüşüldükten sonra iade 
edilmesi hususu Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Hakkı Artukaslan 
Bingöl 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İmzada bulunamadı. 

Şehmw: Bahçeci 
Diyarbakır 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Saffet Sert 
Konya 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Hazım Kutay 
Ankara 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İmzada bulunamadı. 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

İmzada bulunamadı. 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

M. Fenni lslimyeli 
Balıkesir 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizli 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 447) 
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Tarım - Orman ve Köyişleri. Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Tarım - Orman ve Köyişleri Komisyonu 7 r 3 . 1986 
Esas No. : 1/727 

Karar No. : 4 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Uyuşturucu Maddelerle ilgili kanun tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken Afyon ve benzeri 
narkotik maddelerin üretim ve kontrolünde, haşhaş ekilecek yerlerin tespitinde tarım yönünden komisyonumu
zun görüşünün alınması uygun görülmüş ve tasarı 20.2.1986 tarihinde içtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca 

. komisyonumuza gelmiştir. 
Tasarı Komisyonumuzun 5.3.1986 tarihH 9 uncu Birleşiminde ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de katılma

sıyla görüşülmüştür. 
Tasarının 1 inci maddesinde narkotik evsafı haiz afyon alkaldidi ve kokain ihtiva eden müstahzarların 

ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca diğer müstahzarların yurt içinde ekiminde konan nispetlerin komis
yonumuzca günün şartlarına göre her zaman değişebileceği göz önünde tutularak nispetler kaldırılmış, bu yetki 
Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. Ayrıca bu müstahzarların Devlet tekelinde olduğunu bu tekelin Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek bir kamu kuruluşu aracılığı ile yürütüleceği ifade edilmiştir. Bugün için bu kuruluş 
Toprak Mahsulleri Ofisidir ve bu bir izin konusudur. Bu nedenle maddeye «Bahis konusu maddelerin elde 
edildiği ıbitkilerin yurt içinde ekimi ve araştırması izne tabidir» paragrafı ilave edikniş ve bu değişikliklerle 
1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 noi maddenin görüşmelerinde Adalet Komisyonunca, 1 inci paragrafta .. «ve en geç 1 Temmuza kadar 
yayımlanır» cümlesine açıklık getirmek için ilave edilen «kararname» ile yayımlanır şekli Komisyonumuzca da 
uygun görülmüştür. Adalet Komisyonunca ilave edilen son fıkra zaten 1 inci madde kapsamı içinde mütalaa 
edildiğinden komisyonumuzca benimsenmemiş ve madde tasarıdaki şekline «kararname» kelimesinin ilave edil
mesi ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi hangi hususların yönetmelikle düzenleneceğini belirlemekte olup komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

4 üncü madde Adalet Komisyonunca yeniden düzenlenmiş ve Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Adalet Komisyonunca tasarıya 5 inci madde olarak yürürlükten kaldırılan hükümler başlığı altında ilave 
edilen metin fcomisyonumuzcada aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme ile ilgili 5 inci ve 6 ncı maddeler, 5 inci maddenin ilave edilmesi nedeni ile 6 ncı ve 
7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Ahmet Altıntaş 
Muğla 

Üye 
Mehmet Yasar 

Ağrı 
Üye 

M. Ali Doğuştu 
İBingö'l 

Üye 
Muhittin Yıldırım 

Edirne 
Üye 

AbdUrrahman Bozkır 
Konıya 

Başkanvekiili 
Hikmet Bicentürk 

İçel 
Üye 

Abdullah Cengiz Dağyar 
Anltalya 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

IDeniizlfi 
(İmzada- budunaırnaıdiı) 

Üye 
Prof. Dr. Rezzan Şahinkaya 

Ankara 
Üye 

Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Mardin 

!Kâlttüp 
Ahmet Özkan 

Çankırı 
Üye 

Yılmaz Demir 
Biledik 

Üye 
Kadir Narin 
OilyanfoaJkıtf 

Üye 
Hamit Melek 

Haitay 
Üye 

Selim Koçaker 
Tokat 
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Karar No. : 34 

14.5.1986 

TÜRKtfYE BÜYÜK MflL&JET MECLİSİ 'BAŞKANLIĞIMA 
Bakanlar Kurulunca 14 Kasım 1985 tarihlinde Türkiye Büyük Millet MeclM Başkanlığına sunulan ve 

Başkanlıkça önihavai'esi uyarınca «Adalet Komisyonu» nda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen 
«Uyuşturucu Maddelerle llgilli Kanun Tasarısı» Komisyonumuzda görüşülürken, İçtüzüğün 35 inci maddesi 
uyarınca, görüşü alındıktan sonra tekrar Komisyonumuza gönderilmesi kaydıyla «Tarım, Orman ve Köyişieri 
Komisyonu» na havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa gönderilmişti. Bu 'kere anılıaın tasarı, «Tarım, Orman 
ve Köyişieri Komisyonu» nca değiştirilerek kafbul edilen şekli, Komisyonumuzun 14 Mayıs 1986 tarihinde 
yaptığı 55 indi 'birleşimde illgiü Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuz; Afyon ve uyuşturucu maddelere ilişkin genel esasları, haşhaş ekim sahalarının tespitini, 
ekim için izin belgesi alınmasını, cezaî müeyyideleri ve ilgili yönetmeliklerin hazırlanmasını öngören tasarıyı 
ve gerekçesini benimsemiş ve «Tarım, Orman ve Köyişieri Komisyonu» metni esas alınarak maddelerinin gö
rüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının «Tarım, Orman ve Köyişieri Komisyonu» tarafından değiştirilerek kabul edilen 1 inci maddesi
nin 1 inci fıkrasında yer alan «... Devlet tekelindedir. Bu tekel...» ibaresi madde metninden çıkart'Jmış, aynı 
maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan «tekel» ibaresi ise «kanun» şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişik
liklerden sonra madde başlığı «Afyon ve Uyuşturucu Maddelerle İlgili Genel Esaslar» olarak düzeltilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köyişieri Komisyonu metninin 4 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasında yer alan «Bu Ka
nunun 4 üncü maddesinin...» ibaresi, anılan maddenin bizzat kendisi olması hasebiyle «Bu maddenin...» şek
linde değiştirilmiş, ayrıca tasarıda yer aldığı gibi madde başlığı «Cezaî Hükümler» şeklinde yenliden ilave edil
miştir. 

Tarım, Orman ve Köyişieri Komisyonunun 2, 3 ve 5 'inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 6 
ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel' Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanhğa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 
A. Akgıin Albaymk 

Adana 
A, Şamil Kazokoglu 

ıBölu 
C. Tayyar Sadıiklar 

Çanakkale 
İmzada bulunamadı. 
M. Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 
Tülay Öney 

İstanbul 
(Erol Ağagİ 

Kırklareli 
İmzada bulunamadı. 

Ayhan Fırat 
Malatya 
Karşıyım 

iBaıŞk'anıvekili 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 
Hazım Kutay 

Ankara 
İlhan Aşkın 

Bursa 
Ünal Akkaya 

Çorum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmlir 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Enver Özcan 
Tokam 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 
Hakkı Artukarslan 

Bingöl 
M. Memduh Gökçen 

İlhan Araş 
Erzurum 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

İsa Vardal 
Zonguldak 
Karşıyım 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasarısı 

Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet 
tekeli 

'MADDE 1. — Çizilmiş veya çizilmemiş, haşhaş 
kapsülleri ile ham afyon, tıbbî afyon ve bunların 
mübtahzarlarının morfin evsafı haiz afyon alkaloit
leri, tuzları, esterleri ve eterler, koka yaprağı ve (bu
nun alkaloitleri, tuzları, esterleri ve eterleri ile % 
0,20'den fazla narkotik evsafı haiz afyon alkalodi 
taşıyan ve % 0,10'dan fazla kokain ihtiva eden müs
tahzarların ve bunların Sağlık ve Sosyal Yardım 
'Bakanlığınca tayin olunacak diğer müstahzarlarının 
yurt içinde ekimi ve araştırması, alım ve satımı ile 
imâl, ithâl ve ihracı Devlet tekelindedir.. Bu tekel 
Balkanlar Kurulunca belirlenecek bir kamu kuruluşu 
aracılığı ile yürütülür. 

Kullanılmasının zararlı olduğu ve «Toxicomma-
mie» yaptığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tespit edfilen diğer tabiî ve sentetik maddeler de yine 
(bu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kara
rı ile 'bu tekelin kapsamına alınabilir. 

Haşhaş ekilecek yerlerin tespiti, izin belgesi alma 
zorunluluğu 

İMADDE 2. — Haşhaş ekilecek, afyon ve kapsül 
üretilecek yerler memleketin tarımsal ve ekonomik 
durumu, yurt içi ihtiyacı, ihraç imkânları ve mevcut î 
stok durumuna göre her yıl Bakanlar Kurulunca tes
pit edilir ve en geç 1 Temmuza kadar yayımlanır. 
Bu konuda yeni bir karar alınmaması halinde, ön
ceki kararname hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilimsel araştır
malar için yapılacak ekilişler hakkında birinci fıkra 
hükmü uygulanmaz. 

Tespit ve ilân edilen yerlerde haşhaş ekimi yapa
caklar ilgili kuruluştan izin belgesi almakla yüküm
lüdür. izin belgeleri bir üretim yılı için geçerli olup, 
başkasına devir edilemez. 

!lzin belgeleri herhangi bir isdbeple iptal olunan
ların ekilmiş haşhaş tarlaları masrafı üreticiye ait ol
mak kaydıyla ilgili kuruluş adına herhangi bir bedel 
ödenmeksizin toplatılır veya imha ettirilir. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTlĞl 
METİN! 

Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasarısı 

Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet 
tekeli 

MADDE 1. — Çizilmiş veya çizilmemiş, haşhaş 
kapsülleri ile ham afyon, tıbbî afyon ve morfin ev
safını haiz afyon alkaloidleri, tuzları, esterleri ve 
eterleri, koka yaprağı ve bunun alkaloidleri, tuzlan, 
esterleri ve eterleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca tayin olunacak diğer uyuşturucu madde
lerin alımı, satımı, imali, ithali ve ihracı ile bu mad
delerin elde edildiği bitkilerin yurt içinde ekimi ve 
araştırması Devlet tekelindedir. Bu tekel Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek bir kamu kuruluşu aracılığı 
ile yürütülür^ 

Kullanılmasının zararlı olduğu ve «Toxicömma-
nie» yaptığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tespit edilen diğer tabiî ve sentetik maddeler de yine 
bu Bakanlığın teklifi üzerine. Bakanlar Kurulu Ka
ran ile bu tekelin kapsamıma alınabilir. 

Haşhaş ekilecek yerlerin tespiti, izin belgesi alma 
zorunluğu 

Tespit ve ilan edilen yerlerde haşhaş ekimi ya
pacaklar ilgili kuruluştan izin belgesipalmakla yüküm
lüdür. Bu yerlerde ham afyon üretimi için ayrıca 
izin belgesi almak gereklidir, izin belgeleri bir üre
tim yılı (için geçerli olup, başkasına devir edilemez. 

İzin belgeleri, bu Kanuna göre hazırlanacak yö
netmelikle 'belirtilecek bir sebeple iptal olunanların 
ekilmiş haşhaş tarlaları masrafı üreticiye ait olmak 
kaydıyla ilgili kuruluş adına herhangi bir bedel öden
meksizin toplatılır veya imha edilir. 

İMADDE 2. — Haşhaş- ekilecek yerler memleke
tin tarımsal ve ekonomik durumu, yurtiçi ihtiyacı, ih
raç imkânları ve mevcut stok durumuna göre her 
yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve Kararname 
en geç 1 Temmuza kadar yayımlanır. Bu konuda 
yeni bir karar alınmaması halinde, önceki kararname 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilimsel araştır
malar için yapılacak ekilişler hakkında birinci fıkra 
hükmü uygulanmaz^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 447) 
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TARIM - ORMAN VE KöYtŞLERl KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasarısı 

Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet 
tekeli 

MADDE 1. — Çizilmiş veya çizilmemiş haşhaş 
kapsülleri ile, ham afyon, tıbbî afyon ve morfin evsa
fını haiz afyon alkaloidleri, tuzları, esterleri ve eter
leri; koka yaprağı ve bunun alkolaidleri, tuzlan, ester
leri ve eterleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca tayin olunacak diğer uyuşturucu maddelerin alı
mı, satımı, imali, ithali ve ihracı Devlet tekelindedir. 
Bu tekel Bakanlar Kurulunca belirlenecek kamu ku
ruluşu veya Kamu İktisadî Teşebbüsleri aracılığı ile 
yürütülür. 

Bahis konusu maddelerin elde edildiği bitkilerin 
yurt içinde ekimi ve araştırması izne tabidir. 

Kullanılması zararlı olduğu ve «Toxicommanie» 
yaptığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit 
edilen diğer tabiî ve sentetik maddelerde yine bu Ba
kanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile bu 
tekelin kapsamına alınabilir. 

Haşhaş ekilecek yerlerin tespiti, izin belgesi alma 
zorunluğu 

MADDE 2. — Haşhaş ekilecek, afyon ve kapsül 
üretilecek yerler memleketin tarımsal ve ekonomik du
rumu, yurt içi ihtiyacı, ihraç imkânları ve mevcut stok 
durumuna göre her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edi
lir ve kararname en geç 1 Temmuza kadar yayımla
nır. Bu konuda yeni bir karar alınmaması halinde, 
önceki kararname hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilimsel araştırma
lar için yapılacak ekilişler hakkında birinci fıkra hük
mü uygulanmaz. 

Tespit ve ilan edilen yerlerde haşhaş ekimi yapa
caklar ilgili kuruluştan izin belgesi almakla yükümlü
dür. izin belgeleri bir üretim yılı için geçerli olup, baş
kasına devir edilemez. 

izin belgeleri herhangi bir sebeple iptal olunanla
rın ekilmiş haşhaş tarlaları masrafı üreticiye ait ol
mak kaydıyla ilgili kuruluş adına herhangi bir bedel 
ödenmeksizin toplatılır veya imha ettirilir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasarısı 

Afyon ve uyuşturucu maddelerle ilgili genel esaslar 

«'MADDE 1. — Çizilmiş veya çizilmemiş haşhaş 
kapsülleri ile, 'ham afyon, tıbbî afyon ve morfin ev
safını haiz afyon alkaloidleri, tuzları, esterleri ve eter
leri; koka yaprağı ve bunun alkaloidleri, tuzları, es
terleri ve eterleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca tayin olunacak diğer uyuşturucu maddeleırin 
alımı, ısaıtımı, imali, (ithali ve 'ihracı ile ilgili hususlar 
Bakamlar Kumlunun tespit edeceği esaslara göre yü
rütülür. 

Bahis konusu maddelerin ©İde edildiği bitkilerin 
yurt içinde ekimi ve araştırması izne tabidir. 

Kullanılması zararlı olduğu ve «Toxicommanie» 
yaptığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit 
edilen diğer -tabiî ve sentetik maddeler de yine bu Ba
kanlığın teklifi üzerime Balkanlar Kurulu Kararı ile 
'bu Kanun kapsamlına alınabilir.» 

Haşhaş ekilecek yerlerin tespiti, izin belgesi alma 
zorunluğu 

MADDE 2. — Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu metninin 2 noi maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 447) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

4 üncü madde 'hükümlerine göre veya kaçakçılık 
suçlarının 'herhangi 'birisinden veya Türk Ceza Ka
nununun ilgili maddelerine göre kesinleşmiş mahkû
miyeti Ibulunanlara bu mahkûmiyetleri afla ortadan 
kalkmış olsa bile, izin bölgesi verilmez; verilmiş ise 
iptal edilir. 

İzin 'belgesi verilmesinden sonra yukarıdaki fıkra
da yazılı suçlardan biri ile mahkûm olanların 'bu 
mahkûmiyetleri kesinleştiğinde izin 'belgeleri iptal 
edilir. . 

Yönetmelik 

MADDE 3. — Haşhaş ekimi, kontrolü, toplan
ması, değerlendirilmesi, imhası, satınalınması veya 
satılması ve hu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer 
hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

Cezaî Hükümler 

MADDE 4. — Haşhaş kapsülü, ham afyon, ha
zırlanmış afyon, 'tıbbî afyon ve 'bunların müstahzar
ları Türk Ceza Kanununun uygulanmasında uyuştu
rucu maddelerden sayılır. 

Haşhaş ekim bölgelerinde izin belgesi almadan 
ekim yapanlar, izin 'belgesi almasına rağmen belge
sinde (belirtilen alandan fazla yere ekim yapanlar, 
izin (belgesinde kayıtlı, yerden 'başka yerde ekim ya
panlar hakkında altı aydan üç seneye kadar hapis ve 
üçbin liradan onbesbin liraya kadar ağır para ceza
sına hükmolunur. 

Ekim 'bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlarla 
ekim 'bölgeleri içinde veya dışında ham afyon üre
tenlerin hakkında iki seneden beş seneye kadar ağır 
hapis ve on 'bin liradan eliibin liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. 

İzin belgesinde tespit edilen miktardan az mahsûl 
teslim eden üreticiler hakkında, fiili Türk Ceza Ka
nununun 403 ve sonraki maddelerinin kapsamına gir
mediği takdirde eksik teslim edilen miktarların tes
lim anındaki baş alım fiyatının üç misline kadar ağır 
para cezasına hükmolunur. Ürettikleri mahsulü yö
netmelikte 'belirtilen süre içerisinde ilgili kuruluşa 

Türkiye Büyük Millet Mc 

4 üncü madde hükümlerine göre veya kaçakçılık 
suçlarının herhangi birisinden veya Türk Ceza Kanu
nunun ilgili maddelerine göre kesinleşmiş mahkûmi
yeti ıbulunanlara hu mahkûmiyetleri afla ortadan 
kalkmış olsa ibile, izin belgesi verilmez; verilmiş ise 
iptal edilir. 

İzin belgesi verilmesinden sonra yukarıdaki fıkra
da yazılı suçlardan biri ile mahkûm olanların hu 
mahkûmiyetleri kesinleştiğinde izin (belgeleri iptal 
edilir. 

Ekiciler ürettikleri ham afyon ve kapsülleri bu 
Kanuna 'göre hazırlanacak yönetmelikte belirtilen 
esaslara 'göre ilgili kuruluşa teslim etmek mecburiye
tindedirler. 

Yönetmelik 

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

MADDE 4. — Ham afyon, hazırlanmış afyon, 
tıbbî afyon ve bunların müstahzarları Türk Ceza Ka
nununun uygulanmasında uyuşturucu maddelerden sa
yılır. 

Haşhaş ekim bölgelerinde izin belgesi almadan 
veya iziın belgesi almasına rağmen belgesinde belir
tilen alandan fazla yerde, veya izin belgesinde ka
yıtlı yerden başka yerde ekim yapanlar hakkında 
altı aydan üç seneye kadar hapis ve üçbin liradan 
onbesbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolu
nur. 

Ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlar 
hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve onbin lira
dan eliibin liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur.. 

İzinsiz ham afyon üretenler hakkında Türk Ce
za Kanununun 403 ve sonraki maddeler hükümleri 
uygulanır. 

izin belgesinde tespit edilen miktardan az ham af
yon veya kapsül teslim eden üreticiler hakkında, fiili 
Türk Ceza Kanununun 403 ve sonraki maddeleri
nin kapsamına girmediği takdirde eksik teslim edilen 
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(|Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği 'Metin) 

4 üncü madde hükümlerine göre veya kaçakçılık 
suçlarının herhangi birisinden veya Türk Ceza Ka
nununun ilgili maddelerine göre kesinleşmiş mahkû
miyeti bulunanlar bu mahkûmiyetleri afla*ortadan 
kalkmış olsa bile, izin belgesi verilemez; verilmiş ise 
iptal edilir. 

İzin belgesi verilmesinden sonra yukarıdaki fık
rada yazılı suçlardan biri ile mahkûm olanların bu 
mahkûmiyetleri kesinleştiğinde izin belgeleri iptal edi
lir. 

Yönetmelik 

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

Cezaî hükümler 

MADDE 4. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 4 üncü madde Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Yönetmelik 

MADDE 3. — Tarım, Orman ye Köyişleri Ko
misyonu metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Cezaî hükümler 

MADDE 4. — Hamı afyon, hazırlanmış afyon, 
tıbbî afyon ve bunların müstahzarları Türk Ceza Ka
nununun uygulanmasında uyuşturucu maddelerden 
sayılır. 

Haşhaş ekim 'bölgelerinde izlin belgesi almadan 
veya izin belgesi almasına rağmen bdgesiinde belir
tilen alandan fazla yerde, veya izin belgesinde kayıtlı 
yerden başka yerde etaim 'yapanlar hakkında altı ay
dan üç seneye kadar hapis ve üçbin liradan on'beşbin 
liraya kadar ağır para cezasına hükmodunur. 

Ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlar 
hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve onbin lira
dan eüibin İraya kadar ağır para cazsı hükmolu-
nur. 

izinsiz ham afyon üretenler hakkında Türk Ceza 
Kanununun 403 ve sonraki maddeler hükümleri uy
gulanır. 

tz)in belgesinde tespit edilen miktardan az ham 
afyon veya kapsül teslim eden üreticiler hakkında, 
fiili Türk Ceza Kanununun 403 ve sonraki madde
lerinin kapsamına girmediği takdirde eksik teslim 
edilen miktarların teslim anındaki 'baş alım fiyatı
nın üç misilline kadar ağır para cezasına hülkmolu-
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(Hükümetin Teklif Ettiği Milin) 

noksan teslim edenlere yukarıdaki cezanın iki katı, 
'hiç teslim etmeyenlere ikinci fıkra hükümleri uygu
lanır. 

Yönetmelikle verilen kontrol görevlerini yerine ge
tirmeyen muhtarlar ve diğer 'kolluk kuvvetleri hak
kında oribin liradan elli'bin liraya (kadar ağır para ce
zasına hükmolunur. 

Bu maddeye göre hükmolunan para cezalan Âm
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hü
kümlerine göre yerine getirilir. 

Bu maddede (belirtilen suçları işleyenlere yardım 
edenler hakkında asıl faillere verilecek cezaların ya
nsı Ihü'kmolunur. Bu 'fiillere katılan memur ve görev
liler de asıl failler gibi ceza 'görürler, 

Haşhaş ekim bölgelerinde 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun 60 inci maddesi hü
kümleri uygulanmaz. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer < 

MADDE 6. 
Kurulu yürütür., 

Bu Kanlın hükümlerini Bakanlar 

Başbakan 
T. Özal 

Devleft Balk. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Baık'8'nı 
M. V. Dinçerler 

DeVlet Balkanı 
A. Karaevli 

İçişleri Balkanı 
Y. Akbulut 

Mıi'HÎ Eğilim Gençlük ve Spor Balkanı 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

'Sanayii ve Ticaröt Balkanı 
H. C. Aral 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

miktarların teslim anındaki baş alım fiyatının üç mis
line kadar ağır para cezasına hükmolunur. Ürettik
leri ham afyon veya kapsülün tamamıriı teslim etme
yenler hakkında yukarıdaki cezaların iki katı uygu
lanır. , 

Yönetmelikle verilen kontrol görevlerini yerine ge
tirmeyen muhtarlar ve diğer kolluk kuvvetleri hak
kında onbin liradan elli'bin liraya kadar ağır para 
cezasına hükmolunur. 

Bu maddeye göre hükmplunan para cezaları 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre yerine getirilir. 

Bu maddede belirtilen suçları işleyenlere yardım 
edenler hakkında asıl faillere verilecek cezaların yarısı 
hükmolunur. Bu fiillere katılan memur ve görevliler 
de asıl failler gibi ceza görürler. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
belirtilen suçlarla ilgili yakalamalarda 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 60 inci 
maddesi hükümleri uygulanmaz. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 5. — 3 Temmuz 1932 tarihli ve 2061 sa

yılı Türkiye Afyon Yetiştiricileri Satış Birliği Hakkın
daki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyo
numuzca 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
M. Yılmaz 

Bayındırlık ve îskân Bakanı 
t. S. Giray 

Tarım Orman Köyişforıi Bakanı 
H* H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. # . Türel 

7 . 11 . 1985 

DeVlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 
DeVlet Balkanı 
M. T. Titiz 

M'illî Savunma Bakamı 
Z. Yavuztürk 

Maffiye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yandım Bakamı 
M. Aydın 

Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Balkanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 447) 
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(Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 5. — Adalet Komisyonunca kabul edi

len 5 inci madde Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca 6 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca 7 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

nur. Ürettikleri İham afyon veya kapsülün tamamını 
teslim etmeyenler (hakkında yukardaki cezaların iki 
katı uygulanır. 

Yönetmelikle verilen kontrol görevlerini yerine 
getirmeyen muhtarlar ve diğer kolluk (kuvvetleri hak
kında onbin liradan ellibin liraya k'adar ağır para 
cezasına hükmolunur, 

IBu maddeye göre Ihüikmolunan para cezadan Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hü
kümlerime göre yerine getirilir. 

Bu maddede belirtilen suçları işleyenlere yardım 
edenler hakkında asıl faillere verilecek cezaların ya
rısı hükmolunur. Bu fiillere katılan memur ve gö
revliler de asıl failler gibi ceza görürler.; 

Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suçlarla 
ilgili yakalamalarda 19118 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Daıir Kanunun 60 ncı maddesi hükümleri 
uyguıLanmaz. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 5. — Tarım, Orman ve Köyişleri Ko

misyonu metninin 5 inci maddesi aynen kabul edil-
mişitir. 

MADDE 6. — Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edl-
ımişitıir. 

MADDE 7. — Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu metninin 7 nci maddesi aynen kabul edil-
miş/tiır. 

»>•<« • • < • • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 447) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 449 

2822 Sayılı Toplu İş . Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/767) 

T.C. 
Başbakanlık 13.5.1086 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 18j 101-972102226 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ye Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
2.5.1986 tarihinde kararlaştırılan «2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GEREKÇE 

Genel olarak; 
Ülkemizde toplu pazarlık düzenine geçiş 334 sayılı T.G. Anayasasının ilgili hükümlerine dayanılarak çı

kartılan 275 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile başlamıştır. 

7 Kasım 1982 tarihinde kabul edilen 2709 sayılı T.C. Anayasasının toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lo
kavta ilişkin hükümleri gereği olarak çıkarılan 2822 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan çeşitli ak
saklıkların giderilmesi için bu tasarı hazırlanmıştır. 

Tasarının hazırlanmasında, uygulamadaki aksaklıklardan başka, yargı içtihatları ile doktrin de göz önünde 
bulundurulmuştur. 

Giderilmesi amaçlanan aksaklıklar özellikle yetkili sendikanın tayininde ortaya çıkan problemlerdir. 
Anayasamızın öngördüğü temel tercihler, işçiler ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal du

rumlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmeleri yapma hakkına sahip olmalarıdır. 
Toplu iş sözleşmeleri birçok ülkede çalışma şartlarını tayin eden çok önemli belgelerdir. Hatta sanayileş

miş birçok toplumda işçi - işveren ilişkileri yasalardan çok toplu iş sözleşmeleri ile tayin ve tespit edilmekte
dir. 

Bu itibarla, işyerinde çalışma barışını işçi lehine süratle temin etmek için kanunda aksayan ve uygulamada 
görülen noksanlıkların giderilmesine çalışılmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Yetki belgesi yanında yetki tespiti için müracaat eden işçi sendikasının da daha sonra ya
yımlanacak istatistiklerden etkilenmemesi öngörülmektedir. 

Madde 2. — % 10 çoğunluğu olmayan sendikanın toplu iş sözleşmesi yapması kanunen mümkün ol
madığı göz önüne alınarak, herhangi bir yetki uyuşmazlığında da taraf olamayacağı kesin bir şekilde belli iken, 
böyle bir sendikanın itirazında hukukî bir faydası olmayacağı göz önünde tutularak, yetki işlemlerinin uzama-
ması ve işçilerin uzun süre toplu sözleşmesiz kalmamaları için % 10 barajını aşmamış sendikanın itirazı ön
lenmektedir. 

Madde 3. — Kanuna aykırı olarak yetki belgesi alınmadan yapılan bir toplu iş sözleşmesinin hüküm
süzlüğünü dava yolu ile sürebilme imkânı, çalışma hayatının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da tanınmaktadır. 

Madde 4. — Taraflann toplu görüşmede ileri süreceği tekliflerde, daha sonraki safhalarda değişiklik 
yapma imkânı sağlanmaktadır. 

Madde 5. — Toplu görüşme için tespit edilen yer, gün ve saatte toplantıya gelinmesine rağmen görüşme
ye başlanılmaması hali de uyuşmazlık durumu olarak değerlendirilmekte, bu sebeple de taraflara görevli ma
kama başvurma hakkı tanınmakta ve toplu görüşmenin sürüncemede bırakılması engellenmektedir. 

Madde 6. — Kanunda mevcut olan ve uyuşmazhk safhasında tarafların belirli sürelerle bekleme mü
kellefiyeti öngören hüküm değiştirilmek suretiyle, bazı durumlarda bekleme mükellefiyeti ortadan kaldırıl
makta ve toplu görüşmelerin uzamaması amaçlanmaktadır. 

Madde 7. — Kanuna göre, grev ve lokavt halinde, hak ve borçları askıda kalmış işçilerin. yerine işve
renin daimî veya geçici olarak başka işçi alması veya başkalarını çalıştırması halinde, bu hususun hangi mer
ci tarafından tespit edileceği konusunda açıklık bulunmaktadır. Getirilen yeni düzenlemeyle, işverenlerin bu 
yasağa aykırı hareketinin grev gözcülerinin veya taraf sendikanın yazılı müracaatı halinde ilgili Bölge -Mü
dürlüğünce denetlenmesi imkânı sağlanmakta, bu suretle işçilerin mağdur olmaları önlenmeye çalışılmaktadır. 

Madde 8. — Kanunda geçen Bakanlıkla ilgili unvanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında 3146 sayılı Kanuna uygun hale getirilmektedir. 

Madde 9. - 10. — Yürürlük ve Yürütme hükümleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 449) 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 11767 
Karar No. :'lS 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAKŞANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen, 2822 sayıü Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 20.5.1986 tarihli 21 inci 
Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Mustafa Kalemli, Bakanljk, İşçi ve İşveren temsilcilerinin de 
katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarının tümü ve maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
Hamdı özsoy 

Afyon 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

üye 
rA. Şevket Gedik 

Adana 

Üye 
Mahmut Orhon 

Yozgat 

Sözcü 
Mehmet Özalp 

Aydın 

Üye 
N. Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 449) 



— 4 — 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2822 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde onunun tes
pitinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her 
yıl ocak ve temmuz aylarında yayımlanacak istatis
tikler esas alınır. Bu istatistiklerde belirtilecek işkolun
daki bütün işçi sayısı ile bu işkolundaki sendikalara 
mensup üye sayısı toplu sözleşme ve diğer işlemler için 
istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir. Yetki bel
gesi almak üzere müracaat eden veya yetki belgesi 
alan işçi sendikasının yetkisini daha sonra yayımla
nacak istatistikler etkilemez.» 

MADDE 2. — 2822 sayılı Kanunun 15 inci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Kendilerine 13 ve 14 üncü maddeler uyarınca 
gönderilen tespit yazısını alan işçi veya işveren sen
dikaları veya sendika üyesi olmayan işveren, taraf-
lardan birinin veya her ikisinin gerekli yetkiyi haiz 
olmadıkları veya kendisinin çoğunluğu bulunduğu yo
lundaki itirazını, sebeplerini de göstererek yazının ken
dilerine tebliğ tarihinden itibaren altı iş günü içinde 
işyerinin bağlı olduğu bölge müdürlüğünün bulun
duğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli mah
kemeye yapabilir. Toplu iş sözleşmesi birden fazla 
bölge müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini 
kapsadığı hallerde itiraz Ankara'daki iş mahkemesi
ne yapılır. İtiraz dilekçesi Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığına veya ilgili bölge müdürlüğüne kayıt 
ettir-ildikten sonra mahkemeye verilir. Kurulu bulun
duğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde onunu temsil 
edemeyen sendika yetki itirazında bulunamaz.» 

MADDE 3. — 2822 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Yetki belgesi alınmadan yapılan bir toplu iş söz
leşmesinde taraflardan birinin veya ikisinin yetkili 
olmadığı ve bu sebeple sözleşmenin hükümsüzlüğü, 
Çalışma, ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca durumun 
tespitinden itibaren 45 gün içinde ilgililerce veya Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca dava yolu 
ile ileri sürülebilir.» 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

2822 Sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun 

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

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 449) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 2822 sayılı Kanunun 17 nci mad
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.. 

«Toplu görüşme çağrısına, çağrıyı yapan taraf 
toplu görüşmede ileri süreceği tekliflerin bütününü 
eklemek zorundadır. Ancak, tarafların toplu görüş
me gereği ileri sürecekleri tekliflerde değişiklik yap
ma hakları saklıdır.» 

MADDE 5. — 2822 sayılı Kanunun 21 inci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Toplu görüşme için tespit edilen yer, gün ve sa
atte taraflardan biri toplantıya gelmezse veya top
lantıya geldiği halde görüşmeye başlamazsa ya da 
toplu görüşmeye başlandıktan sonra taraf laf dan biri 
toplantıya devam etmezse, toplantıya gelen taraf, du
rumu görevli makama altı iş günü içerisinde yazı ile 
bildirir.» 

MADDE 6. — 2822 sayılı Kanunun 22 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren 
otuz gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamış-
sa, taraflardan her biri görüşmelere 59 uncu mad
deye göre düzenlenen resmî listeden veya liste dışın
dan bir arabulucunun katılmasını görevli makamdan 
isteyebilir. Başvuruyu alan görevli makam arabulu
cu tayini için tarafları altı iş günü içinde toplantıya 
çağırır. Taraflardan biri veya her ikisi bu toplantıya 
katılmazsa veya toplantıda arabulucu tayini hususun
da aralarında anlaşma sağlanamazsa, görevli makam, 
resmî listeden bir arabulucuyu taraflardan en az biri
nin huzurunda ad çekmek suretiyle tespit eder. Bi
rinci fıkraya göre arabulucu tayini yoluna gidilme
miş ve toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren 
altmış gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanama-
mışsa, görevli makam, başvuru üzerine veya resen altı 
iş günü içinde 15 inci maddede öngörülen mahkeme
ye başvurulmak suretiyle resmî listeden bir arabulu
cunun tayinini talep eder. Birinci fıkra uyarınca ara
bulucu tayini yoluna gidilmiş olup da anlaşma sağ
lanamamış ise, uyuşmazlığın tespiti bakımından 60 
günlük sürenin geçmesi beklenilmez ve tekrar resmî 
arabulucu tayininde zorunluluk yoktur. 

Resmî arabulucunun görevi mahkemece kendisi
ne yapılacak duyurudan itibaren taşlar.» 

(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 449) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 7. — 2822 sayılı Kanunun 43 üncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«İşveren, kanunî bir grevin veya lokavtın süresi 
içinde, 42 nci madde hükmü gereğince hizmet akü
lerinden doğan hak ve borçları askıda kalmış olan 
işçilerin yerine, hiçbir surette daimî veya geçici ola
rak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz. 
39 uncu madde uyarınca grev ve lokavta katılama
yacak işçilerden, haklı sebeple hizmet akti feshedilen
lerin yerine yeni lişçi alınması imkânı saklıdır. İşvere
nin bu yasağa aykırı hareketi, grev gözcülerinin ya 
da taraf sendikanın yazılı başvurusu halinde ilgili 
bölge müdürlüğünce denetlenir.» 

MADDE 8. — 2822 sayılı Kanuna aşağıdaki mad
de eklenmiştir. 

«Ek Madde — Bu Kanunda geçen Çalışma Ba
kanlığı ismi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 
Bölge Çalışma Müdürlüğü de Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü olarak değiştiril
miştir.» 

Yürürlük 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 10 

rütür. 
2 . 5 . 1986 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 
Devlet Baklanı 
M. T. Titiz 

Milî Savurana Batanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Güimrük Balkanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağıhık ve Sosyal Yardım 'Bakamı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin)1 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DevlelÖ Bak. Başbakan Yrd. 
L K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 
Davldt Balkanı 

A.\ Karaevli 
tefleri Bakana 

Y, Akbulut 
Miül'lî Eğültüm Gençlik ve Spor Bakamı 

M. Emir oğlu 
Ulaştırma Bakana 

V. Atasoy 
'Sanayii ve Ticaırtet Bakanı 

H. C. Aral 
KJüİfüır ve Turizm Bakanı 

M. M. Taşçıoğlu 

Devlet Bakana 
K.f Oksay 

Devlet Bakam 
A., Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

DuşÜştari Bakama 
V. Halefoğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H, H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. N. Türel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 449) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 450 

9 . 7 . 1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1 /775) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 16 . 6 . 1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn.Md.18/101-2005/03930 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal (Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza aran Bakanlar Kurulunca 2.5.1986 
tarihinde kararlaştırılan «9.7.1945 tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekM olarak göaderümistirs 

Gereğini arz edenim. 
Turgut Özal 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizin <illk modem sosyal güvenlik sistemi 1936 yılında {ımüllga) 3008 sayılı îş Kanununda yer almış
tır. 'Bu Kanun ayrıca sosyal sigorta sistemimin bir teşkilat yapısı içinde bir Sosyal Sigortalar Kurumunun 
kiMUİuşunu da öngörmüştür. Ancak Sosyali Sigortalar Kurumunun kuruluşu 3.7.1945 tarilh ve 4792 sayılı Ka
nunla, «İşçi Sigortaları Kurumu» adı altında gerçekleşebilmiştir. 

Kurum, kuruluşu ile 'birlikte ülkemizde modern bir sosyal güvenlik sisteminin gelişip yaygınlaştırılma
sında çok önemli görev üstlenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, i k defa 27.6.1945 tarihinde yürürlüğe konulan 4772 sayılı «!Js Kazalarıyla 
Meslek Hastalıkları ve Analık Sügontası Kanunu» nu, daha sonra, 1.4.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5417 
sayılı «İhtiyarlık Sigortası Kanunu» nu uygulamıştır, 

Ülkemizde giderek yaygınlaşan ve gelişen sosyal güvenlik ve sosyal yardım anlayışına cevap vermek, 
(idarî reorganizasyon İçinde gerekli 'tedbirleri almak üzere 4792 sayıh Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda, 
41 yıllık yürürlük süresi içkide 12 defa kanunî değişiklik yapılmıştır. 

Yapılan bu kanunî düzenlemeler dar kapsamlı ve kısa süreli tedbirleri ihtiva etmesi sebebiyle, Sosyal 
Siıgortalar Kurumunun hukukî yapısında teşkilat ve görevleri bakımından yeniden düzenleme yapılması 
mecburiyeti ortaya çıkmıştır. 

Devlet idarî sistemlinde yapılan reformist çalışmalar ve kanunî düzenlemeler ile hızlı bir çalışma sistemi, 
bürokrasinin asgariye indirilmesi hedefleri gerçeMeştirilmiştir. 

Bu anlayıştan hareketle, Kanun Tasarısında bürokratik işlemlerin azaltılması, yetki ve sorumluluk sı
nırlarının tspiti gayesi ile Sosyal Sigortalar Kurumunun en yüksek organı olan Genel Kurulun çalışma 
esaslarına açıklık getirilerek, idarî sistem içinde bu Kurulun yetki ve görevleri i e sorumlulukları belirlen
miştir. 
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Kanun Tasarısında yer alan diğer bir husus ise, Kuruma fonlarının işletilmesi esaslarımı helMeyen mad
delerde yapılan düzenlemedir, 

Bu düzenlemede Kuruma Toplu Konut ve Kamu İdaresi Başkanlığınca çıkarılan gelir ortaklığı ve hisse 
senedi alabilme 'İmkânı getirildiği gibi Kurumun yıllardan hu yana haşarı d'le uyguladığı Konut Kredisi 
tatbikatında birilik ve beraberliği sağlamak, bununla birlikte bürokratik işlemleri azaltmak amacıyla Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi ile işbirliği sistemi öngörülmüştür. Kanun Tasarısında bu işbirliğinin 
esaslarının bir yönetmelikle tespiti hükme 'bağlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 4792 sayılı Kanunun 12 nci maddesi değiştirirriiştir. 
Sosyal Sigortalar Kurumunun Genel Kurulunun meydana geliş tarzını düzenleyen bu madde Devlet tdarî 

Sisteminde yapılan reorganizasıyona uygun olarak Bakanlık isimleri değiştirilerek düzenlenmiştir. 

Üniversite temısilöilerini seçme yetkisi ise Yüksek öğretim Kuruluna verilmiştir. 
Genel Kurulda işçi ve işveren temsilcilerini belirleme yetkisi en fazla işçi ve işvereni temalil eden Konfe

derasyona tanınmış ve Genel Kurulda görev alacak mezkûr temslilciilerin iş bollarına göre seçilen işçi ve işveren 
üyelerden meydana geleceği maddede belirtilmiştir. 

Bu düzenlemedeki amaç her iş kolundaki sosyal sigorta meselelerinin hu iş kollarından seçilecek işçi ve 
işveren temsilciler tarafından Genel Kurulun çalışma zemininde tartışılarak çözüm bulunmasına imkân sağlan
maktır. 

Kurumdan yaşlılık, malullük ve sürekli işgöremezlik geliri almakta olanların Genel Kurulda 10 üye ile tem
sil yetkisi en çok emekli sigortalıyı bünyesinde bulunduran kuruluşa tanınmuştır. Bu kuruluşun belirlenmesi 
hususu ise madde hükmü ile Bakanlığa verilmiştir. 

Genel Kurulun çalışma usul ve esasları ise bir Yönetmelik ile tespit edilecektir. 

Madde 2. — Bu madde ile 4792 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi değiştirilmişliir. 
Madde hükmünde Genel Kurulun üç yılda bir en geç Haziran ayında toplanacağı belirtilerek Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanına Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi verilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu teşkilat yapısı içinde yer alan Genel Kurul bir istiişari organ vasfını taşımakta
dır. Genel Kurulun bu niteliği ile çalışmalarında; sosyal politika, sosyal güvenlik ve sosyal sigorta hizmetleri 

ve hedeflerin tartışılması ve bu platform içinde Sosyal Sigortalar Kurumunun faaliyet yönünün belirlenmesi
nin esas olması gerekmektedir. 

Devlet, Ürüiversıite, İşçi, İşveren ile İşçi Emeklilerinin temsilcilerinden meydana gelen Genel Kurulun, bu 
görev sınırı dahilinde her yıl toplanması, alacağı kararlar ve görüşler bakımından istenilen sonuçları doğurma-
maktadır. Genel Kurulun her yıl toplanması, alacağı kararlar ve görüşler bakımından istenilen sonuçları do-
ğurmamaktadır. Genel Kurulun her yıl yapılması, hedeflenen poMkalarm ve amaçların gerçekleşmesine ye
terli bir çalışma ortamı yaratmadığı gibi, arzu edilen sonuçların değerlendirilmesine de imkân vermemekte
dir. 

Genel Kurul çalışmalarından istenilen verimin sağlanması bir bakıma ülkemizin sosyal güvenlik hedefleri
nin tespiti, bu konuda ülke bazında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, alınacak tedbirlerin tespiti için en uy
gun çalışma süresi üç yıl olarak tespit edilmiştir. 

Nitekim aynı gerekçeler ile Bağ - Kur'da Genel Kurul üç yılda bir yapılmakta olup, çalışma sistemi yönün
den daha başarılı bir sistemin uygulamaya konulmasına yardımcı olmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile 4792 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi değiştirilerek Genel Kurulun görevleri 
tadat edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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Madde hükmünde Genel Kurulun görevleri, Kurumun bilanço ve faaliyet raporları hakkında görüş bildir
mek olarak tespit edilmiş olup, bu görevi ile Genel Kurulda Sosyal Sigortalar Kurumunun üç yıllık faaliyeti 
ile hizmetinin genel anlamda bir değerlendirilmesinin yapılması öngörülmüştür. 

Genel Kurulun diğer bir görevi ise kendi bünyesi içinde üniversite, işçi, işçi emeklileri ve işveren temsil
cilerinden meydana gelecek olan ihtisas komisyonları aracılığı ile yapılacak çalışmaların ve düzenlenen ra
porların Genel Kurulda tartışılarak, uygulamaya mesnet teşkil edecek hedeflerin belirlenmesi olarak madde de 
öngörülmüştür. 

Genel Kurulun yapı itibariyle sosyal güvenliğin en geniş anlamda tartışılıp hedeflerin belirlendiği bir plat
form olması sebebiyle üyelerin sosyal sigorta konusundaki düşünce ve dilciklerinin de Genel Kurulca tespitin
de fayda mülahaza edilmiştir. 

Genel Kurulun diğer bir görevli de seçiknle gelen Yönetim Kurulu üyelerini seçmek olarak belirlenmiştir. 
Maddede Genel Kurul raporlarınin tatbikata yönlendirilmesini temin bakımından bu raporların Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilmesıi. hükmü getirilmiştir. 

Madde 4. — Bu madde ile 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 20 nci maddesinin (b ve d) fıkraları 
değiştirilmiştir. 

Madlde hükmünde yapılan değişiklik ile Kurum fonlarının Devletin çıkardığı tahvillere ve Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan gelir ortaklığı ve hisse senetlerine yatırmak suretiyle işletme imkânı ve
rilmiştir. Bu husus dışında ayrıca Kurumun sigortalı ve yaşlılık aylığı alanlara verilmekte olan konut kredisi 
uygulamasında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi dle iş/birliği yapılması hükmü getirilmekte olup, uygu
lama usulleri yönetmelikle belirlenecektir. 

Sosyal Sigortalar kurumunun anamalı kaynağını prim gelirleri meydana getirmektedir. Kurum fonları
nın verimli ve rantabl alanda kullanılması esas unsurdur. Ancak, Kurum kendi plasman alanında sigortalı 
sayısını artırmak üzere fonlarını istihdam yaratacak yatırım alanlarına kaydırmak zorundadır. Bu ana kaide 
dahilinde Kurum fonlarının işletme politikası, ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı ve bu yatırım alanlarında 
çalışacak sigortalılardan prim geliri elde edilmesini ve fonlarında verimli ve rantabl bir şekilde işletilmesi so
nucunu doğuracaktır. 

Kurumun diğer sosyal hizmet alanı olan konut kredisi uygulamasına madde hükmü ile yeni bir veçhe ve
rilerek ülkemizin konut sektöründe uzman kuruluşu olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi ile işbirliği 
öngörülmüştür. Yapılan bu yeni organizasyon içinde konut kredisi bakımından hızlı bir sistem geliştirilmesi ar
zu edilerek belirli ölçüde mükerrer bürokrasinin kaldırılması imkânı sağlanmış olup, ayrıca personel tasarrufu 
dolayısıyla Kuruma kendi kanunî görevlerine daha sağlıklı olarak eğilme imkânı verilmiştir. 

Madde 5. — Bu madde ile Kanuna Geçici Maddeter eklenmiştir. 
Geçici Madde 1 ile 4792 sayılı Kanunun değişik 20/d maddesi hükmüne göre konut kredisi almış olan 

sigortalı ve emeklilerine uygulanacak işlemler düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 2 ile Kanuna göre ilk Genel Kurul Carihi düzenlenerek seçimle gelen Yönetim Kurulu üye
lerinin süreleri belirtilmiştir. 

Madde 6. — Yürürlükten kaldırılan maddeler belirlenmiştir. 

Madde 7. — Yürürlük maddesi. 

Madde 8. — Yürütme maddesi; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu 
Esas No. : 1/775 
Karar No. : 16 

TÜRKİYE BÜYÜtK MİLLET MECLİSİ BASKAT^OJIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen, 9.7-1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Komisyonumuzun 20.5.1986 tarihli 21 inci 
Birleş'im'inde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli, Bakanlık, Kurum, İşçi ve İşveren temsil
cilerinin de katılmasıyla incelenip görüşülmüştür,, 

Tasarının tümü Komisyonumuzca kaîbul edilerek maddelerine geçilmiş; 1 inci maddenin ikinci fıkrası 
Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş; »Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulu için Yükseköğretim Kuru
lunda görevlendirilecek öğretim üyelerinin uzmanlık daları Kurumun aynı zamanda büyük çapta sağlık kuru
luşlarına sahip olduğu da göz önünde bulundurularak «sosyal güvenlik, sosyal polMka ve ekonomi, iş hukuku, 
tıp» dalları olarak değiştirilmiştik'. 

Tasarının 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 İnci maddeleri aynen kalbul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı İle arz olunur. 

Başkan (Baçlkknıvelktilıi Sözcü 
Mustafa Balcılar Burkan Kara Mehmet Özalp 

Eskişehir Giresun Aydın 

Kâtip Üye Üye 
Hamdi Özsoy Vehbi Batuman A. Şevket Gedik 

Afyon Adana Adana 

Üye Üye >Üyd 
N. Mehmet Kaşıkçı - Talat Sargın Mahmut Orhon 

Kayseri Tokat Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

9.7.1945 Tarihti ve 4792 Sayılı 
Kurumu Kanununda Değişiklik 

Kanun Tasarısı 

Sosyal Sigortalar 
Yapılmasına Dair 

MAİDDE 1. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«'Madde 12. — Genel Kurul; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanının veya .görevlendireceği kimsenin 
başkanlığında, Maliye ve Gümrük, Sağlık ve Sos
yal Yardım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve 
Ticaret bakanlıkları, Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan iştirak 
edecek birer temsilciden; 

Yüksek öğretim Kurulunca görevlendirilecek sos
yal ıgüvenlik, sosyal politika ve ekonomi dallarında 
uzman beş öğretim üyesinden; 

En fazla işçiyi ve işvereni temsil eden işçi ve 
işveren konfederasyonu tarafından iş kollarına göre 
eşit sayıda seçilecek en az 50'şer işçi ve işveren tem
silcilerinden;' 

Kurumdan yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ile sü
rekli işgöremezlik geliri almakta olanlardan en faz
la üyeyi temsil ettiği Bakanlıkça 'belirlenen kuruluş 
tarafından seçilecek on temsilciden, 

Meydana gelir. 
Genel Kurulun çalışma usul ve esasları; Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 2. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 13. — Genel Kurul; ÜÇ yılda bir en geç 
Haziran ayı sonuna kadar Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanının çağrısı üzerine toplanır. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı gerekli görürse Kurulu ola
ğanüstü toplantıya da çağırabilir. Toplantı için ye
ter sayı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur.» 

MADDE 3. — 4792 saydı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde V4. — Genel Kurulun görevleri; 
a) Kurulun bilanço ve faaliyet raporları üze

rinde görüş bildirmek, 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

9.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapdmanna Daür 

MADDE 1. — 4792 SaiyA Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 12. — Genel Kurul; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği kimsenin 
başkanlığında, Maliye ve Gümrük, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ti
caret Bakanlıkları, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan iştirak ede
cek birer temsilciden; 

Yüksek öğrettim Kurulunca görevlendirilecek sosyal 
güvenlik, sosyal politika ve ekonomi, iş hukuku, tıp 
dallarında uzman beş öğretim üyesinden; 

En fazla işçiyi ve işvereni temsil eden işçi ve iş
veren konfederasyonu tarafından iş kollarına göre eşit 
sayıda seçilecek en az 50'şer işçi ve işveren temsilci
lerinden; 

Kurumdan yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ile sü
rekli işgörmezlik geliri almakta olanlardan en fazla 
üyeyi temsil ettiği bakanlıkça belirlenen kuruluş tara
fından seçilerek on temsilciden, 

meydana gelir. 
Genel Kurulun çalışma usul ve esasları; Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir.» 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

ıb) Genel Kurula sunulan ve Kurumun çalışma
larını ilgilendiren komisyon raporları hakkında gö
rüş bildirmek. 

c) Sosyal Sigortalar konularında düşünce ve di
leklerini 'bildirmek veya. Çalışma ve Sosyali Güven
lik Bakanlığının isteği üzerine istişarî mahiyette ka
rarlar almak* 

d) Yönetim Kurulunun seçimle gelecek üyeleri
ni ve yedeklerini 10 uncu maddedeki esaslar dahi
linde seçmek, 

Genel Kurul görüşmelerinin sonuçları raporla 
tespit edilir, bu raporlar Çal-ışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığına ve Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kuruluna gönderilir.» 

MADDE 4. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 20 nci maddesinin (Jb) ve (d) fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«h) Devletin çıkardığı tahviller ile Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan gelir 
ortaklığı ve hisse senetlerine yatırmak.» 

«d) Sigortalılar ile Kurumdan malullük ve yaş
lılık aylığı veya sürekli tam işgöremezlik geliri al
makta olanlara Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresi 'kanalı ile konut yapımı için yönetmelikle 
belirlenecek esaslar dahilinde ikrazda bulunmak.» 

MADDE 5. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa aşağıdaki Geçici Maddeler eklen
miştir. 

«Geçici Madde 1. — Bu Kanunun 28,6.1978 ta
rih ve 2158 sayılı Kanunla değişik 20' nci maddesi
nin (d) fıkrasına göre sigortalılar ile Kurumdan ma
lullük ve yaşlılık aylığı veya sürekli işgöremezlik ge
liri almakta olanlara tahsis edilmiş bulunan konut 
kredisi işlemleri ile konut kredisi tahsilatı eski hü
kümlere göre yapılır ve tasfiye edilir.» 

«Geçici Madde 2. — ©u Kanun yürürlüğe gir
dikten sonraki ilk Genel Kurul 1988 yılının en geç 
Haziran ayı içinde yapılır. 

Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyelerinin gö
revleri Genel Kurul yapılıncaya kadar devam eder.» 

MADDE 6. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 15, 16 ve 26 nci maddeleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis 
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T, Özal 

(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

2 . 5 . 1986 

Devlelt Balk. Başbakan Yrd. 
İ, K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K., Oksay 

Devlet Bakamı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
Af. V. Dinçerîer 

Devlet Bakanı 
A.ı Karaevli 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
Af. İV. Eldem 

Devlelt Baikaını 
Af. T. Titiz 

'MMÎ Savunma Bakamı 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakanı 
Y, Akbulut 

M i l Eğitim Gençlik ve Spor Balkanı 
Af. Emiroğlu 

Ulaştırma Baıkanı 
V. Atasoy 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

tBaıyıın'dıırlılk ve İskân Bakanı 
1. S. Giray 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yandım Bakama 
Af. Aydın 

Tarım Orman Köyişfleni Bakanı Çainsjma ve Sosyal Güvenİk Bakanı 
H, H. Doğan M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaıret Bakanı 
H, C. Aral 

Enerji ve Tab'iî Kay. Bakanı 
S. N. Türel 

Küttür ve Turizm Bakam 
Af. Af. Taşçıoğlu 

»>-* -41 »4*.« 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 451 

2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /768) 

T.C. 
Başbakanlık 15.5.1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 18/101 - 2009/04044 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 29.4.1986 tarihinde kararlaştırılan «2872 Sayılı Çevre Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde de, çevrenin kirlenmesi denizlerimizin diplerini bozmaya, havası kirli şehirleri yaşanmaz hale 
getirmeye, bütün bu problemlerle insanlarımıza karşı tehlikeler hâsıl etmiştir. 

Eskiden hissedilmeyen fakat son yıllarda hissedilen çevre kirlenmesi şimdi dengeli ve sağlıklı çevre bilinci
ni yaratmıştır. Bu sebeple, komşuluk ilişkileri içinde duman, toz ve gürültü çıkarmama gibi tabirler, ya da 
Umumî Hıfzıssıhha Kanunu tedbirlerinin yetmediği anlaşılmış, Devletin daha etkili tedbirleri alması gerekli 
olmuştur. 

Çevreyi koruyan mevzuat kadar eğitim ve Devlet denetimi de gereklidir. 
Çevreyi koruyucu fiilî tedbirler ve faaliyetler de gereklidir. Suların temizlenmesi, artıkların değerlendiril

mesi veya örtülmesi, hava kirliliği için filtreleme ve süzme, ağaçlandırma ve benzeri tedbirler böyledir. 

Çevre korunmasının bu önemi ve son yıllarda kazandığı boyutlar, ferde Devlete karşı dengeli ve sağlıklı çev
rede yaşama yolunda bir sosyal hak tanınmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bu sebeple Devlet hem kirlenmeyi önlemeli hem de tabiî çevrenin korunması ve geliştirilmesi, bu arada 
ağaçlandırılması için gereken tedbirleri almalıdır. 

Bu durumda 2872 sayılı Çevre Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi günümüz şartları dikkate alın
dığında gecikmeksizin yapılması gereken bir durum arz etmektedir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 17 inci maddesi ile kurulan Çevre Kirliliğini Önleme Fonu ül
kemizde görülen çevre kirliliklerinin giderilmesi, kirlerime görülmeyen yerlerin korunması ve giderek çevrenin 
iyileştirilmesi çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuştur. 

Çevre Kanununun ruhuna uygun olarak ve «kirleten öder» prensibi esas alınarak Çevre Kirliliğini önleme 
Fonunun özellikle kirlenmeyi durdurmak, gidermek veya azaltmak için yapılacak harcamalar için kullanıla
bilmesi, ancak kirlenmeye sebep olan kişi ve kuruluşların ödemeleri ile mümkün olabilecektir. 

Bu sebeple, Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna ait katılma paylarının bu çerçevede artırılması maksadıyla, 
18 inci maddenin yeniden düzenlenmesi gerekmiştir. 

Madde 2. — Her türlü atık ve artığı çevreye zarar verecek şekilde ve mevzuata aykırı olarak doğrudan ve
ya dolaylı şekilde açığa veren veya benzeri faaliyette bulunanlar için öngörülen idarî nitelikteki cezalar artı
rılmaktadır. 

Madde 3. — Arıtma tesis veya sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurmakla mükellef olan kurum, ku
ruluş ve işletmelerin, bu mükellefiyete aykırı hareket etmeleri; bunların, faaliyetlerinde değişiklik yapma veya 
tesislerini büyütmelerine ilişkin teşebbüslerini önceden mahallin en büyük mülkî amirine haber vermemeleri 
veya çıkardıkları atık ve artıkları düzenli ve sürekli olarak belgelememeleri hallerinde, öngörülmüş bulunan 
idarî mahiyetteki ceza miktarları artırılmaktadır. 

Madde 4. — Sahillerimiz, karasularımız, içsularımızda, boğaz, liman ve körfezlerimizde, tabiî ve sunî göl
lerimiz ve akarsularımızda kirletme yasağına uymayan gemiler ile deniz vasıtaları için öngörülmüş bulunan 
ceza miktarları artırılmaktadır. 

Madde 5. — Bu madde ile diğer ülkelerde ve ülkemizde giderek daha fazla önem kazanan ve hertürlü 
kirlenmelere açık olan denizlerimiz, göllerimiz, akarsularımız, sahillerimiz, boğazlarımız ile liman ve körfez
lerimizin korunabilmesi için etkili bir takip ve kontrol sistemi getirilmektedir. 

Bu sebeple özellikle Büyükşehir Belediyelerinin hudutları içinde kalan ve yoğun ticarî endüstriyel ve tu
ristik taşımaların yapıldığı deniz, boğaz ve körfezlerimizde denetimlerin aralıksız ve milletlerarası sözleşme
ler çerçevesinde önemle sürdürülmesi gerekmektedir. 

Madde değişikliği bu durum göz önüne alınarak gerçekçi bir işleyişi sağlamak amacıyla yapılmıştır. 

Madde 6. — Getirilen ek madde ile, Bakanlar Kuruluna; Fonun kaynaklarını teşkil eden fona katılma pay
ları ile ceza miktarlarını on katına kadar artırma yetkisi verilmek suretiyle, Fonun, para değerindeki muhtemel 
düşmelerden etkilenmemesi amaçlanmıştır. 

Madde 7., 8. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 451) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

21 .. 5 , 1986 

TÜRKÜYE IBÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve gerekçesi Ko
misyonumuzun 21.5.1986 günlü 10 uncu birleşiminde ilgili Bakanlık temsilcilerimin de ıkatıknalarıyla incelenip 
görüşülmüş, söz konusu tasarının gerekçesi uygun görülerek maddelere geçilmesi kabul edilmiş, maddelere iliş
kim kalbul, ilave ve değişiklikler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

Tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesi ile değiştirilen 2872 sayılı Kamunun 22 nci maddesinin 1 imci fıkrasında herhangi 
bir değişiklik yapılmadığından bu fılkra tasarı metninden çıkarılmış ve (c) bendinde yer alan «gemi trafiğine» 
tabiri «ıgiemi tarifine» olarak düzeltülmişDir. 

İstanbul, İzmir gibi yoğun endüstriyel, ticarî ve turistlik taşımacılığın olduğu liman şehirlerimizde Büyük-
şehir belediyelerince yapılacak takip ve kontrol uygulamaları için pek çok yeni tesis, araç ve gereç gerekti
ğinden Tasarının 5 inci maddesi ile değiştirilen 2872 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin 1 indi fıkrasının (a) 
bemdin'in üçüncü paragrafında Büyülkşehir belediyelerin 3 ayrılan pay % 8'den % 20'ye yükseltilmesi Komis
yonumuzca uygun görülmüştür. 

Aynı fıkranın (b) bendinin birinci satırındaki «belediyelerin hudutları dışında» tabirinden sonra «kalan de-
rtizlerirriizde» ibaresi eklenmiş ve (c) bendinde yer atan «yapılan kirletmeler ile» ifadesinden sonra «deniz, li
man» kelimeleri ilave edilmiştir. 

Tasarının 6 nci maddesi ile 2872 sayılı Kanuna eklemen «Ek Madde» ile Tasarının 7 noi ve 8 inoi madde
leri aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

KâJfcip 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Baskanvekillü 
Atilla Sın 

Muş 

Üyo 
Muzaffer Arıcı 

(DenMİ 

Üye 

ISözoü 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

Erzurum 

Burhan Cahit Gündüz 
ıtamiT 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 451) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı 
Kânunun 18 inci maddesinin >(a), (b), (c), (d) fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Motorlu taşıt araçlarının fennî muayene
leri sırasında ayrıca alınacak fennî muayene ücre
tinin onda ikisi oranında, 

b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ge
mi siciline tescil edilen 'her türlü deniz aracından 
gros ton başına her yıl alınacak,hin lira, 

c) Hava taşıt anaçlarından yurt içi taşımaları 
için ayrıca alınacak yolcu 'başına bilet 'bedelinin hin
de beşi ile taşınan yük için ton başına yılda heşyüz 
'lira, 

d) Fabrika, işyeri, eğlence yeri, atölyelerden, ay
rıca alınacak gelir vergisinin hinde üçü oranında,» 

MADDE 2. — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinin (a), (b), (e), (d) fıkra
ları aşağıdaki şelkide değiştiriloıi#r. 

«a) 8 linçi maddesinin 'birinci fıkrasındaki yasa
ğa uymayanlara 100 hin lira; aynı maddenin ikinci 
fıkrasındaki yükümlülüğü, yetkili mercilerce usulüne 
göre yapılan bi' dirime rağmen yerine 'getirmeyenlere 
500 bin lira, 

h) Yönetmelikte gösterilen koruma ve kullanım 
esaslarına aykırı davranmak suretiyle 9 uncu mad
desinin ikinci fıkrasındaki yasaklara uymayanlara 
100 hin İka, 

c) Yönetmelikle belirtilen sınırlamalara uyma
mak suretiyle 13 üncü maddesine aykırı davranışta 
'bulunanlara 1 Milyon lira, 

d) 14 üncü maddesine aykırı davranışta bulu
nan ve önlemleri almayanlara 50 bin lira,» 

MADDE 3. — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı 
Kanunun 21 inci maddesinin (a), ı(b), (c) fıkraları 
aşağıidaki şekilde değiştirilmiştk. 

«a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki yü
kümlülüğü yerine getirmeyen kuruluş ve işletmele
re 1 Milyon lira aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki 
önlemleri almayan kuruluş ve işletmelere 500 hin 
lira, 

(İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
(METİN 

2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

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

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 451) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) I 

'b) 11 inoi maddesinin ikinci fıkrasında belirti- I 
len haber verime 'yükümlülüğünü yerine getirmeyen I 
kuruluş ve işletmelere 300 ibin ika, I 

c) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen I 
yükümlülüklere uymayan kuruluş ve işletmelere 500 
bin lira,» I 

MADDE 4., — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki sekilide değiş-
fcMmiştir. 

«Gemiler için verilecek cezalar I 

Madde 22. — Bütün sahillerimizde, karasula- I 
rımız ile iç sularımız olan Marmara Denizi, İstanbul I 
ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerimiz, j 
tabiî ve sunî göllerimiz ile akarsularımızda bu Ka
nunun 8 inoi maddesinin birinci fıkrasındaki kirlet
me yasağına uymayan gemiler 'ile deniz vasıtalarına; 

a) Ballast tahliyesi yapan tankerlerden, 1 000 
(dahil) gros tona kadar olanlara 5 Milyon lira, 1 000 
ila 5 000 (dahil) gros ton arasındakilere 10 Milyon 
lira, 5 000 gros tondan fazla olanlara 50 Milyon 
lira, 

b) Tanikerler dahil diğer gemilerden, her türlü 
atık ve artık döken, sintine tahliyesi yapanlara 18 I 
(dahil) ila 1 000 (dahil) igros ton arasındakilere, 5 
Milyon lira, 1 ÖOO gros tondan fazla olanlara 10 I 
Milyon lira, 

c) 18 (hariç) gros tona kadar olan gemilere ve 
gemi trafiğine uymayan denizi kirleten veya sintine 
basan (iki' zamanlı kıçtan ttatomalı ve benzine yağ ka
rıştırarak çalışan motorlu teknelerin eksoz kirletme
leri hariç) deniz vasıtalarına 300 bin lira, 

Para cezası verilir.» 

MADDE 5. — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Ka
nunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişitürıl-
mliştir. I 

«İdari cezalarda yetki 
Madde 24. — Yukarıdaki maddelerde gösterilen 

cezalar doğrudan doğruya mahallîn en büyük mülkî 
amiri tarafından verilir. Bu cezalar 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre mal memurluğunca tahsil edilir. Ancak 22 
ndi maddede gösterilen cezalar : 

a) Büyükşehir Belediye hudutları içinde kalan 
sahillerimiz, boğazlarımız ile liman vb körfezlerimiz
de; göl ve akarsuflarıhırzda cezalar büyükşehir bele
diye bakanlıkları tarafından verilir. Cezayı derhal ve I 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 9.8.1983 Tarihli ve 2872 sayılı Ka
nunun 22 nci maddesinin (a), ı(b) ve (c) fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Balast tahliyesi yapan tankerlerden, 1 000 
(dahil) gros tona kadar olanlara 5 milyon lira, 1 000 
ila 5 OÛO (dahil) 'gros ton arasındakilere 10 milyon 
lira, 5 000 gros tondan fazla olanlara 50 milyon lira, 

b) Tankerler dahil diğer gemilerden, her türlü 
atık ve artık döken, sintine tahliyesi yapanlara 18 (da
hil) ila 1 000 (dahil) gros ton arasındakilere, 5 mil
yon lira, 1 000 gros tondan fazla olanlara 10 milyon 
lira. 

c) 18 (hariç) gros tona kadar olan gemilere ve 
gemi tarifine uymayan denizi kirleten veya sintine 
basan (iki zamanlı kıçtan takmalı ve benzine yağ 
karıştırarak çalışan motorlu teknelerin eksoz kirlet
meleri hariç) deniz vasıtalarına 300 bin lira, 

Para cezası verilir.» 

MADDE 5. — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Ka
nunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

İdarî cezalarda yetki 
Madde 24. — Yukarıdaki maddelerde gösterilen 

cezalar doğrudan doğruya mahallin en büyük mülkî 
amiri tarafından verilir. 'Bu cezalar 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre mal memurluğunca tahsil edilir. Ancak 
22 nci maddede (gösterilen cezalar : 

a) Büyükşehir Belediye hudutları içinde kalan 
sahillerimiz, 'boğazlarımız ile liman ve körfezlerimiz
de; göl ve akarsularımızda cezalar Büyükşehir Bele
diye Başkanlıkları tarafından verilir. Cezayı derhal 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

ddfaten ödemeyen ve bu hususta teminat ve kefalet 
göstermeyen gemiler, diğer deniz vasıtaları seyrüsefer 
ve faaliyetten men olunur. 

Ceza ödenmediği takdirde, bu.ceza 6183 sayılı 
Amme AliacaMarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri gereğince tahsil edilir. 

Büyükşehir belediyeleri tarafından verilen para 
cezaları, makbuz karşılığında tahsili edilerek mahallîn 
en 'büyük mal memurluğuna yatırılır. Mal memurlu
ğuna yatırılan cezanın '% 8li Büyükşehir 'Belediyesine, 
!% 9'2'si Çevre Kirliliğini önleme Fonuna gelir kay
dedilir. 

b) (Büyükşehir belediyelerinin hudutları dışında 
cezalar doğrudan doğruya Sahil Güvenlik bot komu
tanlarınca verilir. Cezayı derhal ve defaten ödemeyen 
gemiler ve götürülebilen diğer deniz vasıtaları en ya
kın ve uygun limana götürülerek savcılığa teslim edi
lir ve 'bu gemiler hakkında (a) fıkrasında belirtilen 
hususlar uygulanır. 

Kendi makineleri ile tahrik edilemeyen deniz va
sıtaları hakkında gerekli zalbit tutularak, durum en ya
kın sahildar il veya ilçe merkezindeki savcılığa inti
kal ettirilir. 

c) Büyükşehir belediye hudutları dışında kalan 
yerlerde yapılan 'kirletmeler ile, bütün göl ve akarsu-
lara yapılan kirletmeler içlin mülkî amirlerin ceza ver
me yetkileri saklıdır. Geerkli denetimi yukarıdaki 
esaslara uygun olarak yaparlar. 

'Makbuz karşılığında tahsil edilen para cezaları, 
mahallin en büyük mal memurluklarına yatırılır. 

Gemi ve deniz araçlarına verilecek cezalarda su
çun tespiti, cezanın kesilmesi usulleri ile ceza uygu
lamasında kullanılacak makbuzların şekli, dağıtımı 
ve kontrolü hususundaki esaslar yönetmeliklerle be
lirlenir,» 

MADDE 6. — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Ka
nuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«!EK MADDE — Bu Kanunun 18 inci maddesinin 
(a), (b), (c) ve (d) fıkralarında öngörülen fona katıl
ma payları ile 20, 21 ve 22 nci maddelerinde belirti
len ceza miktarlarını on katına kadar artırmaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir.» 

6 — 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ve defaten ödemeyen ve 'bu hususta teminat ve ke
falet göstermeyen gemiler, diğer deniz vasıtaları sey
rüsefer ve faaliyetten men olunur. 

Ceza ödenmediği takdirde, 'bu ceza 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri gereğince tahsil edilir. 

Büyükşehir Belediyeleri tarafından verilen para 
cezaları, makbuz karşılığında tahsil edilerek mahal
lin en büyük mal memurluğuna yatırılır. Mal me
murluğuna yatırılan cezanın % 20'si 'Büyükşehir Be
lediyesine, '% 80'i Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'na 
ıgelir kaydedilir. 

b) Büyükşehir Belediyelerinin hudutları dışında 
kalan denizlerimizde cezalar doğrudan doğruya Sahil 
Güvenlik bot komutanlarınca verilir. Cezayı derhal 
ve defaten ödemeyen (gemiler ve götürülebilen diğer 
deniz vasıtaları en yakın ve uygun limana götürüle
rek savcılığa teslim edilir ve bu gemiler hakkında (a) 
fıkrasında belirtilen hususlar uygulanır. 

Kendi makineleri ile tahrik edilemeyen deniz va
sıtaları hakkında gerekli zabıt tutularak, durum en 
yakın sahildar il veya ilçe merkezindeki savcılığa in
tikal ettirilir. 

c) Büyükşehir Belediye hudutları dışında kalan 
yerlerde yapılan kirletmeler ile, deniz, liman, bütün 
göl ve akarsulara yapılan kirletmeler için mülkî amir
lerin ceza verme yetkileri saklıdır. Gerekli denetimi 
yukarıdaki esaslara uygun olarak yaparlar. 

Makbuz karşılığında tahsil edilen para cezaları, 
mahallin en büyük mal memurluklarına yatırılır. 

Gemi ve deniz araçlarına verilecek cezalarda su
çun tespiti, cezanın kesilmesi usulleri ile ceza uygu
lamasında kullanılacak makbuzların şekli, dağıtımı 
ve kontrolü hususundaki esaslar yönetmeliklerle be
lirlenir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi (S. Sayısı : 451) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihimde yürür
lüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8. 
rü'tür. 

— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

(tçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlelt Balk. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devtet Ba'kanı 
A. Karaevli 

İçişleri Balkanı 
Y, Akbulut 

İMİM Eğült'im GönçUiik ve Spor Balkanı 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

'Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

ISayın'dırlı'k ve îskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişieri Balkanı 
H, H, Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. N. Türel 

29.. 4 , 1986 

Devtet Balkanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Baıkanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Balkanı V. 
î. S. Giray 

iM aliye ve Gümrük Balkanı 
A, K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakana 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

KülMr ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

..y.. )>&<{ 
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Dönem : 17 Yasama Yıh : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 452 

31 . 8 . 1956 Tarihli 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman 

ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/773) 

IV C. 
Başbakanlık 16.5.1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. 18/101-2011/04050 

TÜRKİYE BOTÜK MİLLET 'MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tartın Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.5.1986 
tarihinde kararlaştınlari «6851 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı» ile gerekçesi ekH olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Ğzal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Kanunlarımız oir kamu malı olan devlet ormanla nnm korunabilmesi, işletilebilmesi ve devamı için or
manlar üzerindeki hukukî düzeni de kamu mülkiyeti biçiminde düzenlenmiştir. 

1869 yılında yürürlüğe giren «Orman Nizamnamesi» ormanları alan itibariyle koruyabilmenin, öncelikle 
ormanların tahdidinin yapılmasına 'bağlı olduğu gerçeğini 115 yıl önce görmüş ve 52 noi maddesinde bu hu-
susda bir yönetmelik çıkartılması (hükmünü getirmiştir 1937 yılında yürürlüğe giren 3116 sayılı Orman Ka
nunu ile 1956 yılında yürürlüğe konan ve çeşitli tadillcriyle günümüzde de uygulamada olan 6831 sayılı Or
man Kanunu bünyesinde 1937 yılından bu yana yürütülen orman tahdit ve kadastro çalışmaları maalesef bi
tirilememiş, orman alanlarımızın sınırlandırılması sonuçlandırılamamıştır. 

Orman-halk münasebetlerinde şikâyet konusu en önemli noktanın mülkiyet iddiası taşıyan arazi parçası
nın devlet ormanı sayılıp sayılmamasında düğümlendiğinden, ihtilafların en sağlıklı çözümünün öncelikle or
man sınırlama çalışmalarının yapılmasında olduğu görülmektedir. 

Orman kadastrosunun süratli 'bir şekilde yapılabilmesi düşüncesiyle 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinde değişiklik yapılması düşünülürken, uygulamadaki şikâyet konusu aksaklıkların da giderilmesi 
amacıyla orman kadastro komisyonlarında mahallî ziraat odaları temsilcilerinin de katılması temin edilmiş
tir. 



— 2 — 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1 inci maddenin (F) ve (G) 'bentlerinde yer alan ağaç ve ağaççıklar genellikler devlet or
manlarında talbiî olarak yetişen ağaç türleridir. 

Uygulamada, geçerli mülkiyet belgeleri ile sahipli olmak kaydı ile bu araziler üzerindeki ağaçların or
man sayılıp sayılmamasında, arazinin tarım arazisi olup olmaması, ağaç topluluklarının dağınık, yer yer küme 
ve sıra halinde olup olmaması ve ağaç topluluklarının devlet ormanına bitişik olup olmaması Önem arzedi-
yordu. Sahipli arazideki ağaç topluluğu devlet ormanına bitişik ise bir dönüm de olsa orman sayılırken, 
öte yandan devlet ormanına bitişik olmayan 10 dönüm ağaçlık alan orman sayılmamaktadır. 

Yapılan değişiklikle iki bent birleştMlmıiş, geçerli mülkiyet belgesi ile sahipli arazi üzerindeki ağaç ve 
ağaççık topluluklarının orman sayılıp sayılmamasında ekonomik işletme kapasitesi esas alınmıştır. 'Sahipli 
arazi üzerindeki ağaç ve ağaççık toplulukları, ister arazi içinde dağınık, yer yer ve küme ve sıra faalinde ol
sunlar, isterse devlet ormanına bitişik olsunlar veya olmasınlar, toplam ağaçlık alan olarak üç hektarı geçmi
yor ise bu yer ve ağaç topluluğu orman rejimi içine alınmayacak, bu miktarı geçiyor ise özel orman reji
mi içinde sahibi adına onun tarafından orman rejimi içinde işletilecektir. 

Yapılan değişiklikle iki bent birleştirilmiş, geçerli sayılan funda ve makilik alanlarında şartları taşıyorsa 
tarıma açılabileceği hususuna açıklık getirilmiş ve madde Anayasanın madde ve ruhuna uygun olarak yeniden 
düzenlenmiştir. 

2 nci maddede orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı yapılan itiraz, ileriki 11 inci madde deği
şikliğinde orman sınırlandırma çalışmalarına yapılacak itiraz ile aynı süre içinde birleştirilmek üzere bu mad
deden çıkartılmıştır. 

Madde 3. — Orman sınırlaması yapacak komisyonların, orman sınırları dışına çıkarma işlemlerini de ya
pacağı Ibölirtilmiştir. Ayrıca komisyonların teşkilinde mahallî ziraat odası temsilcisinin de komisyona katıl
ması temin edilmiş üye sayısı 5'e çıkartılmıştır. Özendirici tedbir olarak komisyon başkanı ve üyelerine veri
lecek harcırah ve tazminatın ayrıca tespiti istenmiş komisyonların çalışma şekli ve esasları yönetmeliğe bıra
kılmıştır. 

Madde 4. — 'Bu madde de zaman kaybettiren ve faydası görülmeyen mahallî gazete ilanları kanun met
ninden çıkartılmış ilân esasında Resmî Gazete ve Radyo ilanı ile esas kadastro çalışmalarının yapılacağı bel
de ve köydeki mahallî ilan yeterli 'görülmüştür. Çalışmaları etkileyen ilan süreleri de azaltılmıştır. Komis
yonlar daha kısa sürede araziye intikal edebilecektir. 

Madde 5. — Orman sınırlama çalışmaları ile 2 nci maddenin CB) bendinde yer alan orman sınırları dışı
na çıkarma işlemleri 'belde ve köy esasına göre tek tek yürütülmektedir. 2 nci maddenin (A) bendi gereğince 
orman içi köyler halikının yerleştirilmesi maksadıyla tarıma açılacak orman sahalarının tespitinde ise bazan 
koy ve 'belde esası ile bazan birden fazla köy ve belde esası ile çalışılabileceğinden tutanakların düzenlenme
sinde bu farklılığa açıklık getirilmiştir. Bir kaç köy veya bir ilçe hududu bütünü ile 2 nci maddenin (A) ben
di uygulamasına tabi olabilecektir. 

Madde 6. — '10 uncu maddenin birinci fıkrası komisyonların çalışma sonuçlarını doğrudan ilan etmesi 
ile bir çok şikâyet ve itirazların daha işin başında önlenmesine imkân vermiyordu. 

Yeni değişiklik, komisyon çalışmalarının öncelikle Orman Genel 'Müdürlüğünce denetlenmesine ve dosya 
üzerindeki bir çok hukukî ve teknik noksanlıkların giderilmesine imkân vermektedir. Komisyon kararları
nın mahallî valiliklerce onaylandıktan sonra ilan edilmesi prensibi kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Komisyon kararlarının, ilam takiben orman sınırlama çalışmaları için bir yıl, orman sınır
ları dışına çıkarma çalışmaları için 60 günlük süre sonunda kesinleşmesi farklılık yarattığı gibi 1 yıllık süre 
de fazla görülmektedir. İtiraz sürelerinde eşitlik sağlanması ve komisyon kararlarının daha az zamanda ke
sinleşerek tarafların arazi üzerinde tasarruf sağ/amalarını temin düşüncesiyle ilânı takiben itiraz süresinin altı 
ay olarak tespitinin uygun olacağı düşünülmüştür. 

Madde 8. — Bu kanunun yürürlük tarihinden önce komisyonlarca 'başlanmış, emek ve masraf yapılmış 
ancak tamamlanmamış işlerin tekrar edilmemesi maksadıyla 'geçici 2 nci madde yeniden karara bağlanmıştır. 

Madde 9. — Yürürlük maddesi. 
Madde 10. — Yürütme maddesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 452) 
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Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu 21 . 5 . 1986 

Esas No. : 1/773 
Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddehrtnın De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, 21.5.1986 günü Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan ile Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi kabul edilerek, Komisyonumuza ya
pılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
2. 2 nci maddenin A) bendine funda ve makilerle örtülü yerle de eklenmek suretiyle maddeye açıklık ge

tirilmiştir. l 

B) bendinde yer alan (su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan) cümlesi 
Anayasanın 169 uncu maddesinin son paragrafında belirtilen ifadeye uygun olmadığı ve esasen bilim ve fen 
bakımından orman olma niteliğini kaybetmiş bir yerin artık orman bütünlüğünü bozması gibi bir neden ola
mayacağı gerekçeleri ile metinden çıkarılmış ve bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

3. Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
4. Tasarıdaki orman kadastrosunun ve bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çı

karma işlemlerinin yapılacağı il ve ilçelerin tespiti işi tasarıda Orman Genel Müdürlüğünün teklifi ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının onayı ile yapılır hükmünden (Orman Genel Müdürlüğünün teklifi) cümlesi 
çıkarılmıştır. Zaten ön çalışmalar adı geçen Genel Müdürlükçe yapılacak ve onaya sunulacaktır. 

2 nci paragrafta komisyonların çalışmaya başlamadan bir ay önce radyo ve Resmî Gazete ile ilan olunur 
ifadesinde ilgililere duyurmada bazı zorluklar gelebileceği düşünülerek mahallî duyurmalarda göz önünde 
tutmak ve behemahal iyi bir ilan sistemini getirmek üzere usul ve esasların tespiti yönetmeliğe bırakılmış ve 
(Radyo ve Resmî Gazete) deyimi çıkarılmıştır. 

5. Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. -
6. Tasarının 6 nci maddesindeki valinin tasvibi ile yürürlüğe girer ifadesi yetki seviyesini daha belirgin 

hale getirmek bakımından (Valinin onayı) ile şekline dönüştürülmüştür. 

7. Orman kadastro komisyonlarınca yapılan çalışmalar valinin onayından geçtikten sonra yapılacak ilan
lar (3) ay içinde itiraz edilebileceği getirilmiştir. Tasarıda bu süre (6) ay olarak, 6831 sayılı ana Kanunun 
11 inci maddesinde ise bir yıl olarak tespit edilmiştir. 

Vatandaşa elbette mahkeme yolu açıktır ancak çok uzun süreli beklentiler yapılan çalışmaların uygulanma 
imkânını ortadan kaldırmakta ve münferit itirazlar hizmet bütünlüğünü bozmaktadır. 

Zamanımızda haberleşme ve ulaşım en seri bir şekilde yapılmaktadır. Komisyonumuz duyurma işlemin
den sonra vatandaşın bir zararı varsa yetkili mahkemelere müracaat süresini (3) ay olarak yeterli bulmuştur. 

Ayrıca çok önemli bir değişiklik te orman idaresinin tutumuna getirilmiştir. Yıllardan beri yapılan ka
dastro çalışmalarına orman teşkilatının en alt kademelerince mahkemelere yapılan itirazlardan devamlı yakın
malar olmuş, mahkemeler orman dosyaları ile dolu olduğu gibi yıllarca süren davalar nedeniyle orman - halk 
ilişkileri de bir türlü düzelememiştir. 

Komisyon çalışmalarının ön inceleme ve düzeltme hakkı Orman Genel Müdürlüğüne verilmiş ancak va
linin onayından sonra orman idaresinin herhangi bir kademesine mahkemeye itiraz hakkı verilmemiştir. 

Geçici Madde 2 : Tasarının geçici 2 nci maddesi halen yapılmakta olan çalışmaların ne suretle bu Ka
nuna uydurulacağı esasını getirmektedir. 

Komisyonumuz bu önemli maddeyi uzun uzun görüşmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 452) 
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Tasarıda (bulunduğu safhadan itibaren) tamamlama hükmü bulunmaktadır. 
Eski uygulama ile bu Kanunla getirilecek yenilikler arasındaki çalışma bütünlüğünü temin usul ve esasla

rını tespit yetkisinin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına tanınması daha doğru bulunmuş böylece her ko
misyonun halen tamamlayamadığı ve üzerinde çalışmakta olduğu işlere daha gerçekçi bir çözüm getirme im
kânı sağlanmış olacaktır. 

Bu nedenle tasarıda bir değişiklik yapılmıştır. 

9. Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

10. Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Altıntaş 

Muğla 

Üye 
Davut Abacıgil 

Balıkesir 

Üye 
Yılmaz Demir 

Bilecik 
Esasta tümüne karşıyım. 

Üye 
Kadir Narin 
Diyarbakır 

İmzada bulunamadı. 

Üye 
Erol Bülent Yalçınkaya 

Kastamonu 
imzada bulunamadı. 

Başkanvekili 
Hikmet Biçentürk 

içel 

Üye 
Prof. Dr. Rezan Şahinkaya 

Ankara 
imzada bulunamadı. 

Üye 
M. Ali Doğuşlu 

Bingöl 

Üye 
Muhittin Yıldırım 

Edirne 

Üye 
Abdurrahman Bozkır 

Konya 

Üye 
Selim Koçaker 

Tokat 
imzada bulunamadı. 

Kâtip 
Ahmet Özkan 

Çankırı 

Üye 
Abdullah Cengiz D ağyar 

Antalya ' 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Hamit Melek 

Hatay 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Salih Alcan 

Tekirdağ 
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HÜKÜMETtN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
1 inci maddesinin (G) bendi yürürlükten kaldırılmış 
(F) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — F) Orman sınırları içinde veya 
bitişiğinde geçerli tapu kaydına dayanarak, bunların 
dışında ise tapu kaydı veya diğer tasarruf belgeleri 
ile özel mülkiyette bulunan sahipli arazi üzerindeki 
toplam ağaçlık alanların yüz ölçümü 3 hektardan kü
çük olan her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,» 

MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Orman sayılan yerlerden: 
A) Orman içindeki köyler halkının kısmen ve

ya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla, orman ola
rak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir 
yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştü
rülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 
halen orman rejimi içinde bulunan funda ve maki
lerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürül
mesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler, 

B) 31.12.1981 tarihinde önce bilim ve fen ba
kımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yer
lerden; su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman 
bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, bahçe, meyve
lik, zeytinlik, fındıklık fıstıklık (Antep fıstığı) gibi çe
şitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi 
hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edi
len araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının top
lu olarak bulunduğu yerleşim alanları, 

orman sınırları dışına çıkartılır. * 
Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler, devlet 

ormanı ise Hazine adına, hükmî şahsiyeti haiz amme 
müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususî 
orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çı
kartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda, kesin 
tashih ve tescil işlemi yapılır. 

Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suret
te daralma yapılamaz. 

Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, millî park 
olarak ayrılan, izin ve irtifak hakkı tesis edilen or
manlık alanlarda ve 3 üncü madde ile orman rejimi 

Türkiye Büyük Millet \ 
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31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Orman sayılan yerlerden : 
A) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen 

bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım 
alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edi
len yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan fun
da ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına 
dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler, 

B) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen ba
kımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yer
lerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fın
dıklık, fıstıklık (Antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli 
tarım alanları veya otlak kışlak, yaylak gibi hayvan
cılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen ara
ziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu ola
rak bulunduğu yerleşim alanları, orman sınırlan dı
şına çıkartılır. 

Orman sınırlan dışına çıkartılan bu yerler, devle
te ait ise Hazine adına, hükmî şahsiyeti haiz amme 
müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususî 
orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çı
kartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin 
tashih ve tescil işlemi yapılır. 

Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suret
te daralma yapılamaz. 

Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, millî 
park olarak ayrılan, izin ve irtifak hakkı tesis edilen 
ormanlık alanlarda ve 3 üncü madde ile orman re
jimi içine alınan yerlerde bu niteliklerin devamı sü
resince, yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde 
uygulanmaz». 

lisi (S. Sayısı : 452) 
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içine alınan yerlerde bu niteliklerin devamı süresin
ce, yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde uy
gulanmaz.» 

MADDE 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 7. — Devlet ormanları ile evvelce sınır
laması yapılmış olup da herhangi bir şekilde orman 
sınırları dışında katmış ormanların, hükmî şahsiyeti 
haiz.amme müesseselerine ait ormanların ve hususî 
ormanların orman kadastrosu ve bu ormanların için
de ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların 
ormanlarla müşterek sınırlarının tayin ve tespiti ile, 
bu kanunun 2 nci maddesinde yer alan orman sınır
ları dışına çıkarma iş ve işlemleri orman kadastro ko
misyonları tarafından yapılır. 

Orman kadastro komisyonları, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığınca atanacak bir orman yüksek 
mühendisi veya orman mühendisinin başkanlığında, 
bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi 
veya bunların bulunmaması halinde orman teknikeri, 
bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi 
veya 'bunların bulunmaması halinde ziraat teknisye
ni, mahallî ziraat odalarınca, bildirilecek bir temsilci 
ile 'beldelerde belediye encümenince, köylerde köy 
mühtarlığınca bildirilecek bir temsilci olmak üzere 
bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. 

Komisyon başkan ve üyelerine ödenecek tazminat 
ve harcırah miktarları her yıl 'bütçe kanunu ile be
lirlenir. „ " 

Komisyonların çalışma usul ve esasları yönet
melikle düzenlenir.» 

MADDE 4. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Orman kadastrosunun ve bu Kanu
nun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına 
çıkarma işlemlerinin yapılacağı il ve ilçeler Orman 
Genel Müdürlüğünün teklifi, Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanlığının onayı ile belirlenir. 

Bu husus ormanlarda çalışmaya başlamadan en 
az bir ay önceden radyo ve Resmî Gazete ile ilan 
olunur. 

Orman kadastrosu ve orman sınırları dışına çıkar
ma işlerine ait arazi çalışmalarının başlama tarihi 
ise, orman kadastro komisyonu tarafından en az 15 
gün önceden çalışacak belde ve köylerle bunlara bı

kanım Orman ve Klöyişferi Komisyonunun 
Kalbul Ettiği Metin) 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi aynen 

MADDE 4. - - 6831 sayılı Orman Kanununun 
8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Orman kadastrosunun ve bu kanu
nun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına 
çıkarma işlemlerinin yapılacağı il ve ilçeler Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir. 

Kadastro çalışmalarının yapılacağı yerler en az 
bir ay önce ilan olunur. 

Orman kadastrosu ve sınırları dışına çıkarma iş
lerine ait arazi çalışmalarının başlama tarihi ise, or
man kadastro komisyonu tarafından en az 15 gün 
önceden çalışacak belde ve köylerle bunlara bitişik 
belde ve köylerin uygun yerlerine asılarak ilan edi
lir. 
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tişik belde ve köylerin uygun yerlerine asılarak ilan 
edilir. 

tlan işlemlerine ait usul ve esaslar - yönetmelikle 
düzenlenir.» 

MADDE 5. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Tutanaklar, orman kadastrosu ve bu Kanunun 
2 nci maddesinin (B) bendinin uygulamalarında her 
belde ve köy için, (A) bendinin uygulamasında ise 
bir veya birden fazla köy ve 'belde veya ilçe hudut
ları içinde kalan bütün köyler için tutulur ve tutanak 
defterine yazılır. Bu tutanaklar komisyon başkanı, üye
ler, bilirkişiler ve hazır bulundukları takdirde orman 
içinde veya bitişiğinde taşınmaz mal sahibi olanlar 
ile kullananlar veya kanunî mümessilleri veya vekil
leri tarafından imza edilir.» 

MADDE 6. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Sınırlaması ve bu Kanunun 2 nci maddesine gö
re, orman sınırları dışına çıkarma işlemleri bitirilen 
köy ve. beldelere ait düzenlenen kadastro dosyalan 
Orman Genel Müdürlüğüne gönderilir. Orman Genel 
Müdürlüğünce bulunan şeklî ve hukukî noksanlık
lar komisyonlarca düzeltildikten sonra Orman Genel 
Müdürlüğünce ilgili valiliklere gönderilir. Kadastro 
.işlemleri valinin tasvibi ile yürürlüğe girer. Kadastro 
tutanak suretleri haritaları ile. birlikte orman kadast
ro komisyonlarınca ilgili köy ve beldelerin uygun 
yerlerine asılmak suretiyle ilan edilir. Ayrıca, tuta
nak suretleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Or
man Genel Müdürlüğünün mahallî kuruluşlarına inti
kal ettirilir.» 

MADDE 7. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 11. — Orman kadastro komisyonlarınca 
düzenlenen tutanakların askı sureti ile ilanı, ilgililere 
şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve ka
rarlara karşı askı tarihinden itibaren altı ay içinde 
görevli ve yetkili adliye mahkemelerine müracaatla, 

7 — 

(Tanım Orman v© Kiöyişteri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İlan işlemlerine ait usul ve esaslar yönetmelikle 
düzenlenir». 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

«MADDE 6. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 7. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 11. — Orman kadastro komisyonlannca 
düzenlenen tutanakların askı sureti ile ilanı, ilgililere 
şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve ka
rarlara karşı askı tarihinden itibaren üç ay içinde 
görevli ve yetkili adliye mahkemelerine müracaatla, 

Sınırlaması ve bu kanunun 2 nci maddesine gö
re, orman sınırları dışına çıkarma işlemleri bitirilen 
köy ve beldelere ait düzenlenen kadastro dosyalan 
Orman Genel Müdürlüğüne gönderilir. Orman Ge
nel Müdürlüğünce bulunan şekli ve hukukî noksan
lıklar komisyonlarca düzeltildikten sonra Orman Ge
nel Müdürlüğünce ilgili valüiklere gönderilir. Kadast
ro işlemleri valinin onayı ile yürürlüğe girer. Kadast
ro tutanak suretleri haritaları ile birlikte orman ka
dastro komisyonlarınca ilgili köy ve beldelerin uy
gun yerlerine asılmak suretiyle ilan edilir. Ayrıca, 
tutanak suretleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Or
man Genel Müdürlüğünün mahallî kuruluşlarına in
tikal ettirilir». 
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sınırlamaya ve bu Kanunun 2 nci maddesine göre 
orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine hak sahip
leri itiraz edebilir. Bu müddet içinde itiraz olmaz ise 
komisyon kararları kesinieşir. 

Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve re
simden muaftır. 

Hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler tarafından açı
lacak, sınırlamaya itiraz davalarında hasım Orman 
Genel Müdürlüğü, bu Kanunun 2 noi maddesine göre 
orman sınırlan dışına çıkarma işlemlerine karşı açı
lacak itiraz davalarında ise hasım Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüdür.» 

Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait orman
lar, tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim alın
maksızın Hazine adına tapuya tescil olunur. 

Sınır noktalarındaki taş, beton kazık ve diğer işa
retler, Orman Genel Müdürlüğünce korunur.» 

MADDE 8. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce yapılmasına başlanmış, ancak ta
mamlanamamış orman sınırlama ve orman sınırları 
dışına çıkarma işlemleri, bu Kanunla değiştirilen ilgili 
madde hükümlerine göre orman kadastro komisyon
larınca işin bulunduğu safhadan itibaren tamamlanır.» 

(Tanım Orman ve Klöyişferi Koımiisyonunun 
İKa/bul Ettiği Metin) 

sınırlamaya ve bu kanunun 2 nci maddesine göre 
orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine hak sa
hipleri itiraz edebilir. Bu müddet içinde itiraz olmaz 
ise komisyon kararları kesinieşir. Valilikçe onayla
nan kadastro komisyonu kararlarına orman idare
since itiraz edilemez. 

Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve re
simden muaftır. 

Hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler tarafından açı
lacak, sınırlamaya itiraz davalarında hasım Orman 
Genel Müdürlüğü, bu kanunun 2 nci maddesine gö
re orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı 
açılacak itiraz davalarında ise hasım Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü
dür». 

Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait orman
lar, tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim alın
maksızın Hazine adına tapuya tescil olunur. 

«Sınır noktalarındaki taş, beton, kazık ve diğer 
işaretler, Orman Genel Müdürlüğünce korunur». 

MADDE 8. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dü
zenlenmiştir. 

«Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce yapılmasına başlanmış, ancak ta
mamlanamamış orman sınırlama ve orman sınırları 
dışına çıkarma işlemleri, bu kanunla değiştirilen il
gili madde hükümlerine göre orman kadastro komis
yonlarınca tamamlanır. 

Tamamlama çalışmalarının usul ve esasları Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir». 
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MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Barbakan 
T. özal 

(Tarum Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kaibul Ettiği Metin) 

MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. - (Barbakan Yrd. 
/.: K, Erdem 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakana 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

İçişleri Bakanı 
Y, Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Emiroğlu 

Düşüşleri Bataa 
V, Halefoğlu 

Bayındırlık ve îskân Bakanı 
/. 5. Giray 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
Ve Atasoy 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. H. Doğan M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H, C, Aral 

Enerji ve Taibİî Kay. Bakam 
S. N. Türel 

Küftür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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