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I. — GEÇEN T 
TBMM Geneli Kurulu saat ll5.0OUe açıldı. 
Süüvaıs MülötiveBcilÜ Rüişan Işın, Sivaslıların başka 

illere ıgöçü ve bu konuda hükümetin hiçbir ciddî 
tedbir almadığı; yattiTimliar hukukunda Sivaıslıla/ra ve
rilen sözlün gerçeiklteışjtıiırilmeldiiği ve Kamga! Linyit Kö
mürü İşIMmelerinin özel sektöre kık:aiya verilmek is-
tenımes'i konusunda gündem dı<şı bir konuşma yaptı; 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı Sudi; Türel, k'o1-
nusjmanın, kendi bakanıltğııyla ilgili kı&mına cevap 
verdii. 

Ordu MMetivekili Hübeytin Alvn'i Sağesen, Siiırtispor 
Vanıspor fuıtibbl rnütealbalkaisı sonunda Siirt Valilinin 
darorani'şı ve Koniyaspor - Tatisuls İdmanyurdu ma
çında meydana gelen olaylar ve Konya Valiısinifc 
tutumu, 

îzmir Milletvekili Durcan Bmıirfbayer de, hayat 
pahalılığı ve halkın çekltliği geçim sıkıntısı, 

Konularında gündem dışı ıbirer konuşma yaptılar. 
Trabzon Milletvekili Yusuf Ziya Kazancıoğlu'mın 

vefatına da'ir Başkanlık tezkeresi okundu ve saygı du
ruşunda; Ibulunuldu., 

'ispanya'ya ve ÜsVeç'e gidecek olan Ulaştırma Ba
kanı Veysel Ataköy'ün dönüşüne kadar Ulaştırma Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Abdullah Tenekeoi'nin, 

Fransa'ya gidecek olan Millî Eğilim Gençlik ve 
Spor Bakanı Metin EMittoğflu'nun dönüşlüme kadar 
MilIM Eğilüim Gençlik ve Spor Bakanlığına, Kütür 
ve Turizm Bakanı A. Mesut Yıknaz'ın, 

İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakam Melhimet Mükbrrem Taşçıoğiu'nun dönü
şünle kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, 
Millî Eğitimi Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğ-
lu'nun,, 

UTANAK ÖZETİ 
Suudi Arabistan'a gidecek olan Devlet Balkanı ve 

Başbakan Yaıldımcıisı ismet Kaya Erdetm'in dönücü
ne kadar Devlet Balkanı ve Barbakan Yardımcılığına, 
Devlet Bakanı Kazıttı Ok'say'ın* 

İzlanda'ya gidecelk olan Dı^şteri Bakanı Vahit 
Haldfoğlu'nun dönüşüme kadar Dışiiışleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Haisan Celâl Güzel'iny 

Portekiz ve Kenya Va gidecelk olan Devlet Balkanı 
Ahmet Karaevli'nin dönüşlüne kadar Devlet Bakan
lığıma, Devlet Bakanı M. Velhbi Dimçerler'in, 

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

ölüm cezasına hükümlü Necdet Sözbir hakkında
ki dava dOsıyaJsmın geri veritaes'ine dair Başbakanlık 
tezkeresi okundu ve Adalet KornlPsyonunda bulunan 
dosyanın: geri verildiği blildirüldi. 

!Bazı milfctövelkillerime, Baştandık tezkeresinde be
lirtken söbep ve sürelerle izin verilmesi kabul edildi. 

Genel Kurul çalışmalarına pazajites1* ve cuma gün
lerinin de dahiil edilmesine; salı günleri denetim ko
nularının, diğer günlerde ise kanun taisarı ve teklif
lerinin görüşülimesine; çalışmalarım 14.00 - 20.00 sa-
a'tleri ara'sında yapıiimaisına İlişkin ANAP Grubu öne-
rM kabul edildi. 

Plan ve Bütsçe Komlüsiyonunda açık bulunan üye
liğe, Anavatan Par'Uisi Grubunca aday gösterilen, De-
rtizli Milılelttvekili llsımaii Şenlgün seçildi. 

önıgörüşlmelerine devam edilen, Kayseri Milletve
killi Mehlmet Üner ve 30 arkadaışının, belediye baş
kanları ve belediyelerle ilgili tülm iddiaların gerçeklik 
derecesini tespit etmek (10/57) ve 

tsftamfbul Mliîlefüvekilti Güraselii Özkaya ve 10 ar
kadaşının, vakıf kurumunun aksayan ve yıpranmış 
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yönferini ve gerelkli yasai düzenlemeleri tespiıt etmek 
(10/5«) 

Amaçlarıyla Meeft arattırması açılmasını isteyen 
önerigeleri reiddedlilldıi., 

Amalsya Miilldövekii Arisan Savaş Arpacroğl-u ve 
(14 arikaJdaştnm, hükümetin izlddıiıği tüffcün politilkasın-
dan kaynaklanan sorunları tespit etmek amacıyla bir 
Meclils Araştırması açılmasına ilişkin önergesiyle 
(10/59), 

fetîanlbul M&leflvefkili Yııiımaz Ifaan Hajstürk: ve 27 
arkadaşının, Taşldelen Menlba Suyunun ihalesi ve iıha-
1 ertin fedhi ile ilgili iddiaların gerçeklik. derecesini ve 
olayın sorumlularını tespit e'fimek. amacıyla bir Mec
lis Arattırması açılmasına ilişkin (10/60) önergesinin 
öngörtöşimderi, faülkülrrteit yedk'il'iftbri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından bir .defaya mahsus ölmaik 
üzere ertelendiler, 

{6/598), (6/610), (6/696), (6/868), (6/876), (6/883), 
(6/892), (6/893), (6/940), (6/959), (6/1006), (6/1007), 
(6/1058), 

Esas numatrakı sorular, ilgili bakanlar Genel- Ku-
rıt'Jda hazır bulunmadıklarından; 

(6/631), (6/826), (6/778), (6/797), (6/800), (6/810), 
(6/812), (6/813), (6/817), (6/821), (6/824), (6/888), 
(6/844), (6/845), (6/879), (6/881), (6/885), (6/886), 
(6/902), (6/890), (6/891), (6/894), (6/913), (6/919), 
(6/898), (6/899), (6/939), (6/904), (6/907), (6/911), 
(6/966), (6/967), (6/958), (6/914), (6/915), (6/960). 
(6/9116), (6/968), (6/969), (6/922), (6/1040), (6/970), 
(6/971), (6/926), (6/927), (6/929), (6/930), (6/972), 

(6/932), (6/974), (6/933), (6/1004), (6/1027), (6/975), 
(6/976), (6/934), (6/1010), (6/935), (6/936), (6/1011), 
(6/937), (6/938), (6/941), (6/1019), (6/942), (6/943), 
(6/1020), (6/1021), (6/1022), (6/1023), (6/944), (6/945), 
(6/932), (6/953), (6/954), (6/946), (6/947), (6/948), 
(6/949), (6/950), (6/1028), (6/951), (6/1029), (6/1030), 
(6/1031), (6/955), (6/1057), (6/956), (6/1035), (6/104/1), 
(6/1042), (6/1043), (6/1044), (6/1050), (6/961), (6/962), 
(6/11059), (6/963), (6/1060), (6/106)1), (6/1062), (6/1063), 
(6/1064), (6/978), (6/979), (6/980), (6/982), (6/983), 
(6/984), (6/985), (6/9S6), (6/987), (6/988), (6/989), 
(6/990), (6/991), (6/992), (6/993), (6/994), (6/995), 
(6/996), (6/997), (6/998), (6/999), (6/1Ö00), (6/1001), 
(6/1002), (6/1003), (6/1024), (6/1025), (6/1036), 
(6/1037), (6/1038), (6/1039), (6/1051), (6/1052), (6/1053), 
(6/1054), (6/1055), (6/1056), 

Esas nümaraılı dorular, soru sahipleri ve ilgili ba
lkanlar Genel Kurulda hazır bu lmadık la r ından ; 

(6/931), (6/924), (6/9215), (6/981), (6/1026), 
Osas numaralı sorular, soru sahipleri izindi bulun

duklar mdan 5 
Brtelendider. 

10 Haziran 1987 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere birleşime saat 19.25^e son verildi. 

IBasjkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Van Kırklareli 

Fevzi Necdet Erdinç Cemal Özbilen 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma S t e i : 14.00 

BAŞKAN : Başkan vekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzum (Tokat), Fevzi Necdet Eedmç (Van) 

(BAİŞKIAIN —• Türkiye IBüyük Millet Meclisinin 113 üncü Birleş imini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKiAlN — Ad okunmıak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 'Salonda bulunan sayın üyelerin, salonda 
bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica edi
yorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-

kar'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuraklık so
runu ve yetkililerce alınması gerekli tedbirler konu
sunda gündem dışı konuşmast 

(BAŞKAN — Gündem dışı, üç sayın milletvekili 
arkadaşımın söz isteği vardır. 

Güneydoğu Anadolu'nun kuraklık sorunu ile il
gili Diyarbakır Milletvekili Sayın Maifamud Altuna-
kar söz istemişlerdiir. 

'Buyurun Sayın Altunakar. ı(DYP sıralarından al
kışlar) 

MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Meclisi âlinin değerli 'azaları; mübarek 
bayram tatiline takaddüm eden hafta içinde Cenubî 
Şarkî Anadolu mıntıkasında vaki kuraklıktan bahis
le bendenize intikal eden haberleri huzurunuzda1 

arzı ifade ettim. 

Bayramın üçüncü günü, mıntıkaya giderek Diyar
bakır'ın hububat sahasını teşkil eden Silvan, Bismil 
ve Çınar kazalarıyla, Mardin'in Kızıltepe, Derik ve 
Uırfa'nın Siverek'e bağlı bazı ekimi sahalarında tetkik 
ve müşahadede bulundum; Diyarbakır'ın vilayet ve 
mezkûr kazalarının çiftçi, ziraat odaları idareci ve 
teknisyenleriyle görüşmeler yaptım. 

Mıntıkada altyapının yok denilecek kadar az olu
şu, sanayi bakımından mahrumiyet içinde olması ve 
ticaret sektörünün inkişaf edememesinin, kuraklık gi
bi bir afetin büyük bir tahrip ve sosyo-politik çal-

(Yöklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz vardır, gö

rüşmelere başlıyoruz. , 

kantılara fırsat vereceğini ve sebep olacağını ilk ko
nuşmamda da belirtmiştim. Halkın kaderini bağla
dığı bu çorak toprakların ademi verimini telafi ede
cek başka bir vasıta olmadığından, açlık ve yokluk 
bütün 'halikı tehdit eder haldedir. Çiftçimin iştira taka
tinin felce uğradığı böyle zamanlarda, mahallî sa
natkâr, esnaf ve tüccar da perişan ve mefluç kalmak
tadır. 

Diyarbakır'da alakalılardan alınan kayda müstenit 
ön malumatla durumu şöyle hülasa etemk mümkün : 

l^Sö-1987 ekim devresinde, katiyete yakın b'r tah
minle 2 milyon 600 bin dekar buğday, 1 milyon 100 
bin dekar arpa, 1 milyon 600 bin dekar mercimek 
ekimi yapılmıştır. 

Gerek sonbahar, gerekse kış müddetinde, bilhassa 
hububat ve mercimeğin inkişafına uygun iklim şart
ları ve 'k'âfi miktarda yaiğış ile ilkbahara girilmiştir. 
Nitekim, Sayın 'Başbakan, bu elverişli hava ve yağış 
şartlarından büyük bir inşihar duyarak, neşeyle ba
raj ların dolduğunu ve senenin bereketli olacağı müj
desini vermişti. 

İlkbaharın ilk aylarında, aynı müspet şartlar de
vam etmiş iken; 1987 Nisan ayından itibaren, geç
miş yıllardan farklı bir devir yaşanmıştır. 1986 yılı 
mart ayında 49 kilogram, 198>6 yılı nisan ayında 43 
kilogram metrekareye yağış düşmesine kıarşılık; 1987 
yılı mart ayında 121 kilogram, 1987 yılı nisan ayın
da metrekareye 11 kilogram yağmur yağmıştır. 198'6 
yılı mayıs ayında metrekareye düşen '64 kilogram yağ-

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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mura mukabil, 1987 yılı 12 nisan tarihinden bugüne 
kadar yağmur yağmamıştır. Dolayısıyla 'buğday, arpa 
ve mercimekte meydana gelen tahrip ve menfî du
rum bütün dehşetiyle ortaya çıkmıştır. Susam ekile-
memiş, nohut da ot halindeyken kurumuştur. Buğ
day, arpa ve mercimekte «onluklar -yani kış devre
sinde ekilen tohumlar- tamaımiyle yok olmuştur. Toz
luklar -yani sonbahar ekiminde bif gelişme- ve ba
şak hali görülürse de, bunu aldatıcı bir tezahür ola
rak telakki etmek yerinde olur. Çünkü, bu durum
daki ekimden, kökten, topraktan örnek alındığı tak
dirde köklerin kuru, toprağın kuru olduğu görülmek
tedir; kökleriyle gıdalanamayan sapların gövdesinde-
ki takat bitkinin başak doldurmasına ve olgunlaş
masına kâfi gelmemektedir. Bu takdirde, başak ya 
boş kalıp «sürme» denilen mantar hastalığına yaka
lanacak, veya başakta cılız kalan tohum, alıma gireme
yecek şekilde nişâstasız ve hafif görülecektir. 

Tahminî görüşlerimize göre, tahrip yüzde 75'in 
fevkindedir. Halen, salahiyetliler tarafından zarar tes
pit çalışmalarına başlanmıştır; ancak zararın hangi 
kıstasla tespit edileceği fevkalade zordur. Zira, dolu
dan, yangından zarar görmüş muayyen bir sahanın 
tespiti mümkündür; fakat, üç vilayeti içine alan afe
tin, tam tespitinin yapılmasının pek isabetli rakamla
ra varamayacağı izahtan varestedir. 

Onun için, ekim sahalarında çiftçilerin ekim kapa
sitesi göz önüne alınarak, 5>254 sayılı Kanuna göre 
kuraklıktan mütevellit mutazarrır müstahsillere tohum 
tahsis edilmesini; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası, ziraî kredi kooperatifleri borçlarının ve vergi
lerinin faizsiz tecili için gerekirse kanun çıkarılmasını 
ve buna ilaveten bir yıllık masraf ve maişetleri için 
yardım yapılmasının teminini zarurî ve şart görü
yoruz. 

Maatteessüf, bütün propagandaların hilafına, Zi
raat Bankası ve ziraî kredi kooperatifleri çtiftç'iye arzu 
edilen seviyede, icap eden muaveneti bugüne kadar 
yapamamıştır; tertip edilen plasmanlar kâfi gelmemiş, 
açılan krediler kifayetsiz kalmıştır. 

IBunlar da, karışık formalite ve bürokrasiyi aşma 
güçlüğüne ilaveten, keyfîlik ile partizanlık, tayin edi
len. bütünleşme hedefini şaşırtmış ve entegre zihniyeti 
altüst etmiştir. Borç ile tefecinin kucağında perişan 

• ve ilflas haline gelen mağdur bu mıntıka halkının kal
kınabilmesi için ilk bütçe müzakereleri münasebetiyle 
mahallinde yapılması zarurî görülen altyapı için tek
lif edilen bir trilyon tahsisat reddedilmemiş olsaydı, 
bugün bu güç hal belki de olmazdı. 

Altyapı olmadığından bütün teşvik, tedbir ve be
yanatlara rağmen sanayici, tüccar bu mıntıkaya git
medi. Ne yazık ki kendisinden evvel üç senelik as
kerî hükümetin tahakkuk ettirdiği imkân ve inşayı 
maalesef bu hükümet beceremedi. Vaktiyle bu kür
süden büyük debdebe ve ihtişamla tertip edilen devri 
âlem seyahatlerinin milletlerarası menfaatlarımız ba
kımından ne iktisadî, ne siyasî bir fayda temin et
mediğini ifade etmiş, çünkü metodun ve tavrı hare
ketin yanlış olduğunu, !bu seyahatlerin sadece hatıra
larda kalacağını izaha çalışmıştım. Aynı kanaatle, 
eğer bu devri âlem seyahatlerinde yapılan masraf, 
israf memleketin (hangi mıntıkasında tahsis ve sarf 
edilseydi netice çok daha iyi olurdu. Ne yazık ki, 
iktidarın 'başı, hususî hayatında padişahların cesaret 
edemediği bir tarzı yaşayışla memleketi temaşa eder
ken, beşerî münasebetlerinde insafsız ve gaddardır. 
•Hiçte görüş ve fikre iltifat etmediği gibi, meseleler
de karşılıklı müzakere ve münakaşa imkânı vermedi
ğinden, muvazeneleri sarsmakta, istikbalde tamiri güç 
yaraların açılmasına sebebiyet vermektedir, Şu ve bu 
şekilde ikaz ve talepte bulunmak artık çök geçtir. 
Herhalde millet 'bunun müstahaikını verecektir; ancak 
bahis mevzuu mıntıkada vaziyet ciddîdir, tehlikelidir 
ve meşum istidatların tezahürüne müsaittir. 

Bu durumun vahameti ve alınması gereken ted
birler hususunda sonuna kadar vicdanî bir muhasebe 
ile fert olarak, grup olarak, parti olarak vazifemize 
devam edeceğimizi ve taleplerimizi tekrarlamaktan 
tevakki ve sarfınazar etmeyceeğimizi hürmetlerimle 
arz ederim efendim. ı(DYiP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar. 

2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Muğla' 
mn Marmaris İlçesi ile Malatya'nın Gündüzbey Ka
sabası Belediye Başkanlarının görevden alınmaları ve 
İçişleri Bakanının tutumu hakkında gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Malatya Gündüzbey Belediye Baş
kanının görevden alınması konusunda, Malatya Mil
letvekili Sayın Ayhan Fırat, buyurun. (SHP sırala
rından alkışlar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; geçtiğimiz ayın 27 nci günü 
içişleri Bakanlığı iki SHP'li, Belediye Başkanını gö
revden almıştır. Buna sebep, arşı âlâya çıkan, yer! 
göğü inleten bazı ANAP'lı belediye başkanlarının al
dıkları rüşvet veya zimmet suçlarını artık örteme-
yen ANAP iktidarı, ANAP'lı eminönü, Konya Bey
şehir'le, Davutlar Belediye Başkanlarını görevden alır-
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ken, onların yanına iki de SHlPli Belediye Başkanını 
eklemeyi politikasına uygun bulmuş olmasıdır. 

NAİBİ 'SABUNCU (Aydın) — Davutlar Belediye 
Başkanı ANAP'lı değil ki. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Biliyorum, değil; 
ANAP'lı, iki. 

NAİBİ SABUNCU (Aydın) — Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Davutlar da da

hil, diyorum: 
İBAŞKAN — Sayın Sabuncu, Sayın Fırat, lütfen... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Nedir bu SIHP' 

li iBelıediye Başkanlarının suçu? Marmaris Belediye 
Başkanının hakkında herhangi bir suç bulamayan 
ANAP iktidarı, imar yasasının uygulamasında hatalı 
hareket ettiğini söyleyebilmiş ve başka sebep bula
mamıştır. 

AHMET ALTİNTAŞ (Muğla) — Tanıyor musun 
'Marmaris Belediye Başkanını? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Ankara'nın Göl
başı Belediye Başkanını görmüyor musunuz? Göreve 
geldiğinden bugüne dek Marmaris Belediye Başkanı 
32 defa müfettiş denetimine tabi tutulmuştur. Sayın 
İçişleri Bakanı bu tutumuyla hükümetin en partizan 
bakanı olduğunu ispat etmiştir. Sayın Bakan, her
hangi bir ANAP'lı belediye başkanı gösterebilir mi 
ki, seçildiğinden bu yana hakkında 5 defa müfettiş 
tahkikatı yapılmış olsun. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütah
ya) — 15 defa. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Malatya Gündüzbey Kasa
bası Belediye Başkanı da, 25 Mart 1984'de yüzde 70'e 
yakın oy alarak seçilmiş SlHP'li bir işçi vatandaşı
mızdır. Kendisi görevden alındığı tarihe kadar tam 
1 155 gün belediye başkanlığı yapmıştır. Bu 1 155 
gün müddetinee, .seçildiği günün ertesi gününden baş
lamak üzere tam 544 gün, müfettişler kanalıyla tah
kikat geçirmiştir; tam 47 kez müfettiş gönderilmiştir. 
En sonunda, milyarları aldığı herkesçe malum ANAP' 
lı belediyelere eş tutulmuştur. 

Belediye başkanı bir kilometrelik, 6 metre geniş
liğinde, 15 santim kalınlığındaki mezarlık ve okul 
yolunu betonlatmıştır. Her türlü masraf ve kararlar 
belediye meclisinden ve encümenden -encümenin se
çilmiş iki üyesi vardır, birisi de ANAP'lıdır- ittifak
la çıkmıştır. Görevden alınma nedeni olan yol için 
ise, 985 bin Türk Liralık kum çakılı ihalesine ait 
385 bin liralık 'bir ödemenin usulsüz yapıldığı iddia 
edilmektedir. 11 İdare Kurulu konuyu daha önce tet-
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kik etmiş, mahkemeye intikal edecek bir durum ol
madığına karar vermiştir. 

Ancak, şartlandırılmış İçişleri Bakanı, ANAP'lı 
belediye başkanlarının zimmet ve suiistimal suçları 
yanında, onları görevden almaya mecbur kalmış, zor
lama ile ISHP'ü Marmaris ve Gündüzbey Belediye 
Başkanlarını da, onların paralelinde gösterme parti
zanlığını yapmıştır. 

Gündüzbey'de ne bir rüşvet, ne bir zimmet mev
zubahis değildir; ancak, 385 bin Türk Liralık öde
mede bir usulsüzlükten bahsedilmektedir. Bunun için
de 'bir ANAP'lı meclis üyesi, bir SlHP'li bir belediye 
başkanı, iki de belediyeden gelen encümene iştirak 
eden memurlar vardır. 3'85 hin liralık usulsüz öde
me... insaf ediniz Sayın Bakan, öbürlerinin yanına 
getirilir mi bu? 

Marmaris ve Gündüzbey belediye başkanları si
zin Eminönü, Beyşehir, Bingöl veya Gölbaşı Belediye 
Başkanlarınız gibi milyarlık çıkarlar mı sağladılar; 
yoksa Aybastı veya (Kurtalan Belediye Başkanları gibi 
mahkûmiyet kararları olduğu halde kaçak durumdalar 
mı; bulunmuyorlar mı? 

Sayın Bakan, şimdi size soruyorum : Gündüz
bey Belediyesinde altı SOP'li, üç ANAP'lı meclis üye
si vardır. SlHP'li belediye başkanını görevden alınca 
-soruyorum sayın milletvekilleri, elinizi vicdanımıza 
koyunuz- buraya kimi getirirsiniz? SlHP'li bir üyeyi; 
değil mi? Hayır. SiHIP'li bir üyeyi getiren kaymaka
mın emri bir saat içinde iptal edilmiş ve üç ANAP' 
linin birisi belediye başkanlığına vekâleten getiırilrniş-
tir. (SHP sıralarından alkışlar) 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Marmaris'te 
nasıl oldu Sayın Fırat? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bu kadar parti
zanlık olur mu, soruyorum size. 

Belediye başkanının 385 bin Türk Liralık usulsüz 
yaptığı iddia edilen ödeme için açılan dava bu ayın 
lö'sımda görüşülecektir arkadaşlar, beş gün sonra. 
Kaçında aldılar görevden? 27's:nde. İnsaf edin, 
1984'te yapılmış bir ödeme... 47 defa müfettiş gitmiş; 
19 gün bekleyemediniz mi? 

Sayın Bakan, mademki usulsüz ödeme yapılmış ve 
başkan görevden alınmış; ödeme kararı encümende 
-gerek seçilmiş, gerekse seçilmemiş üyelerce- oybir
liğiyle alındığına göre, bu karara iştirak eden SHP 1i 
ve ANAP'lı encümen üyelerin de görevden alınması 
gerekmez miydi? 

Bir ANAP'lıyı belediye başkanlığına vekâlete ge
tirerek, ANAP belediye meclis üyeliğinde bir eksik-

— 6 — 
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tik, olduğu gerekçesiyle bir ANAlP'iı yedek üyeyi gö
reve çağırdığınız veya çağıracağınız doğru mudur Sa
yın Bakan? 

Sayın milletvekilleri, size şunu açıkça söylüyo
rum : Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti hükü
metleri içerisinde, bugünkü lîçişleri Bakanı ve bakan
lığı kadar partizanlığa kendini kaptırmış bir kadro 
gelmemiştir. 

Sayın Bakanın bakanlığında Malatya ile ilgili 
birkaç belediye için türlü usulsüzlükler yapılmakta
dır "Şimdilik bunları söylemiyorum- Bakanı ve ba
kanlığı adil ve tarafsız 'bir tatbikata davet ediyorum. 
Aksi halde, Sayın Bakan hakkında diğer denetim yol
larına başvuracağımızı arz eder, yüce Meclise saygı
lar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığımıza tezkerelerle 

başvuruluyor; ancak, tekrar hatırlatıyorum : Yokla
madan sonra gelen sayın milletvekilleri, imzalarını 
taşıyan bir tezkere ile, salonda bulunduklarını, Baş
kanlığımıza bildir sinler. 

3. — Sivas Milletvekili Mahmut Karabulut'un, 
Sivas İlinin sorunları ve hükümetçe yerine getirilen 
hizmetlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — SiVas ve sorunları konusunda Sivas 
Milletvekili Sayın Malhmut Karabulut buyurun. 

MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer milletvekilleri; 9.6.1987 tarihinde Si
vas'ın göç sorunu ve Kangal Kömür İşletemlerinin 
özel sektöre devri konusunda gündem dışı bir ko
nuşma yapan SHP Sivas Milletvekili Sayın Ruşan 
Işın, Sivas ANAP milletvekillerini, Sivas halkı adına, 
Sivaslıya son görevlerini yapmaya ve sorunları çö
zemedikleri takdirde, istifaya davet etmiştir. Ben de 
bugün, Sivas'ın mevcut meseleleri ve 'bu konudaki 
düşüncelerimi arz etmeye çalışacağım. 

4 Eylül 1919'da, Atatürk'ün başkanlığında Sivas 
Kongresinin yapılmasından sonra 1922 yılında vilayet 
olan, cumhuriyet temelinin atıldığı bir yerdir. 

Sivas, Türkiye'nin, köy sayısı itibariyle birinci, 
yüzölçümlü1 itilbariylte üçündü, topllam nüfus itibariyle 
İde önıdiördiüncü ilidir. Halikın yü2lde 70*i geçimini 
Itarım vie hLajyvanciıİiktJaın elde etmektedir. Bunun dı-
ışında en büyük geçimi kaymağı işçilik Ve tüccarlık
tır. Tanım ve haylvanscılı'ktlan, istenilen gelirin elde 
edilememesi nedeniyle, halkın büyük bir bölümü, ge
çimini il dışındaı aramakta; bu nedenle, yurt içine ve 
yurlt dışına büyük miktarda göç olmaktadır. Halen, 
kesim olmamakla birlikte, Sivas dışında yaşadığı tah

min edilen hemşerilerimizin sayısı 1,5 milyon civa
rındadır. 

Taibiat şarjlarının zorluğu, tarım ve hayvancılık
tan gerekli verimin alınamayışı 1930'1'u yıllarda yapı
lan Devlet Demiryolları, fabrikası l e 1940'larda ya
pılan çimento fabrikasiı dışında yakın zamana kadar 
emek-ıyoğun 'önemli bir iş sahasının kurulmamış ol-
masainım Sivas halkını göçe zorladığı doğrudur. An
cak, Sivasltia bu göçüm önlenmesi için hükümetin hiç
bir tedbir alımaduğı fikrine katılmak mümkün değil-
ıdir. 

Sayın milletvekilleri, Anavataln Partisi iktidarı ile 
'birlikte Sivas'a hlzımıatler de başlamıştır. İktidar ol
duğumuzda, 250 köyünde elektrik olan ilimizin bugün 
1 200 köyüne elektrik gitmiş ve hemen htamem hiçbir 
köyümde telefjoin ollmamasına rağlmen, bu yıl sonuna 
kadar tüm köylerimiz telefona kavuşacaktır. Başta 
il merkezilmiz ollmak üzere tüm ilçelerimizin) ve ka
sabalarımızın içme suiyu projeleri ihale edilmiş, köy
lerimizde yol ve içme suyu projelerine ağırlık veril
miştir. 

'Bu genel hikmetlerin yanında, Sivas'ta göçün dur
masında büıyıülk katkısı olacak Sivas Demir Çelik te
slislerinden olan haddehanemin temeli atılmış ve bu
lgun yapımı hızla devam etmektedir. Yıllık üretiimi 
400 Ibin tjdn çelik, 240 bin ton kangal, 160 bin tora 
d)üz çulbuk üretimi yapacak olan tesis, 1988 yılında 
faaliyete geçecek, Sivas'ın ekonomik ve soisyal yapışı
ma önemli katkısı olacaktır. 

Sİvas Hazır Giyim tesislerimin temeli 1986 yılın
da atılimış ve 1987 yılında açılışı yapılacaktır. Bu te
sisimizde de 500 işçi çalışacak; Sivas ve Türkiye eko-
mıomisine büyük kalikısı olacaktır. 

YILMAZ ÎHSAN HASTÜRK (İstanbul) — İc
raatın içinden mi, gündem dışı mı? 

iMAHMUT KARABULUT (Devamla) — Efen
dim, hiçbir yatırımı ojlmadığımı İdldiia eden arkadaşa 
cevab'umdır. 

(BAŞKAN — Sayın Karalbtolut, devam edin. 
Sayın milletvekilleri, lütfen... 

MAHMUT KARABULUT (Devamla) — Bunlar
dan başka Sivas'taki halihazır yatırımlar d!a şunılar-
/dır : TKlt Kangal Linyit İşletmesi Projesi 54 milyar, 
Kangal Termik Santralı 142,7 milyar, Çaml'ıgoze Ba
rajı 10,5 milyar, Murisal Barajı 8,5 milyar, Sivas 4 
Eylül IBarajı 23 milyar, Gazİbeıy Barajı 4 milyar, Al
tınoluk Göleti 1 milyar Ve 1987 yılı toplam yatırımı 
H20 milyar lira civarındadır. Hangi iltaıizlde bu ka
dar yatırım var bilemiyorum? 
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MUHİTTİN YILDIRIM .(Edirne) — O zaman* 
ftiorpil geçmişler. 

MAHMUT KARABULUT (Devamla) — Zan-
nederîım Sayın Rmşan Işın'ın bu yatırımlardan haberi 
yoktur. 

ıSayıın milletjvekiîleri, Kangal Kömür işlenmeleri
min özel isek.töre devri konusuna gelince : Anavatan 
'Partisi olarak biz Tüm KİT'lerin zaman içerisinde', 
.halka 'katılacağını seçlım beyannamemizde ve Hiükü-
arıet Programımızda açıkladık. Kangal'da yapılan bu 
işlem seçllm beyannamemize ve Hükümet Programı
mıza uygum olarak yapılmaktadır. Biz bunu halkımı
za vaat eltilik ve bu sekilide i'ktidar olduk. Bugüne 
kadar vaat ettiğimiz hususları bir bir yerime gjetirdik 
Ve ,geltirmsy,e de devam edeceğiz. Kangal' Kömür lş-
letimeleriniin, özel sektöre devri konusunda ,balkani-
•likça yapılan çalışmalar doğrudur. Kangafım önce
likle seçilımeısinin sebelbi hienıüz üretim aşamasına 
geçmekte olmasındandır. Devir şartlarımın tüm mera-
lelkeltim ve Kangal'ım mjenlaatına olacağı inancımtia-
yırrr. Orada çalışan işçilerin mağdur edileceği kanı
sında değilim. Saıtnn alacak olan şirketin', mevcut iş
çileri çalıştıracağı kamısımdayıım. 

BAŞKAN — Sayın Karabuluıt, söz isteme konu
nuz Sivas'ın sorulnlarııydiı, cevap konusu değil; onu 
hatırlatırım. 

MAHMUT KARABULUT (Devamla) — İşçi
lerin özlük haklarında bir kayıp ollması halinde, bu
nun karşısında ölaeağıimı açıikça Ibefirtmek isterim. 
Bugün yapılan hesaplara göre, TKt'n'in 29 Türk Li
rasına mal ettiği kiömiürü, özeli sektör 12 TL.iye ve
receğini belirtime'kitedir; bu da, santraün, elektriği 
ucuzla mal edeceği ve halka da ucuz elektrik verile
ceği mamasındadır. Dolayısıyla iş hacminin artacağı 

1. — Doğal Gazın Tanzimi Hakkında Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanu
nu Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (11850) (S. Sayısı : 
579) (1) 

'BAŞKAN — Sayın miUletIvekilleri, gündeme geçi
yoruz. 

Gündemin, «Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler» kusanıma geçiyoruz. 

(1) 579 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

ve Kangal'a bugünkünden daha fazla (bir ekonomik 
katkı sağlayacağı inancındayım. 

Tülm bunlara rağmen, eğer bu muaimdte gerçekle-
şirıse, Sivas ve Kangal'da olayı protesto etimek ama-
cııyila gÖisteri ve yürüyüş mitingleri tertip edeceğini 
söyleyen Sayın Ruşan Işım'a şunları hatırlatimak iste
rim : Bu görüş ve düşüncelerinizi Halkçı Parti ola
rak Jaha önce dille getirdiniz; «'İstanbul Boğaz Köp
rüsünü sattırmam» dediniz, neticede köprü satıldı ve 
ibunu söyleyen Halkçı Parti de yok oldu giltti. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Köprü satılmadı, 
siz dönüş yaptınız, satmadumız; tahvil çıkardınız. 

MUHİTTİN YİLDİRİM (Edirne) — Vatan top
raklarını da satıyorsunuz siz. 

MAHMUT KARABULUT (Devamla) — Gösteri 
•ve yürüyüş yapılacağımdan bahsediliyor; ama bu gös
teri ve yürüyüş, mıemlek'etilrrtize ve Kangal'a ne ge
tirir? Bugüne kadar gös|teri ve yürüyüşlerden bu 
memleket ne kazamımıişjtiır? Benim inancım o ki, mem-
llekete bu tür hareketler zarar vereceği gibi, SHP'ye 
de zarar Verir. 

Sayın milletvekilleri, bu tür hareketlerin tasvip 
edilmediğini, 7 Haziran seçimlerinde de hep beraber 
gördük. Ben Kangal'ın özel siek'töre devredilmesi ko
nusunda, işçilerin mağdur edilmesi haîinde, elimden 
geleni yapacağımı belirtir, memleketin menfaatına 
gördüğümüz bu tjürlü kanarı, hidb'ir şeyden çekinme
den almaya devam edeceğimizi belirtmek isiter, yüce 
Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

FEYZULLAH YILDIRTR (Gaziantep) — Kendi 
kendinizi aldatmayın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karabulut. 

lAlınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifPeri-
nin görüşmelerine başlıyoruz. 

(Doğal Gazım Tanzimi Hakkımda Bazı Kanunlar
da Değişiklik Yapılmasına, Dair Yetki Kanunu Tasa
rısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini alınışlardır. 

Kdmisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larımıza sunuyorum : Komisyon raporunum okunana -
ısımı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon 
raporunum okunması kaJbul edilmemiışitir. 

Tasarının tümü üzerinde, (bizdeki kayıliara göre, 
söz isteyen sayın üyeler: Sosyaldemokrat Halkçı 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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Parti Grubu adına Sayın Paşa Sarıoğlu, Doğru Yo! 
Partisi Grubu adına Sayın Cafer Tayyar Sadıklar. 

Şahsı a/Jma Sayın Hilmi Naübantoğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru'bu adına Sayını 

Paşa Sarıoğiü buyurun. 
SHP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağ

rı) — Sayım Başkam, değerli arkadaştanım; doğal ga-
Z'in tanzimi hakkıinlda bazı kanunlarda değişiklik ya
pılmasıyla ilgili olarak, kanun hükmündeki karar
nameye dayanarak hükümetin bir tasarısı vardır; 
ışiımıdti bunu görüşüyoruz. Grulbüm adıma söz almış 
'bulum uy rırm. Sözlerime banlamadan öneıe hepinizi 
•gerek grulbüm, gerekse şahsını ad'ma seramlarım. 

(Değerli arkadaş!anım,, dioğal gaz konuşuma ginme-
Idsn cince, kısaca, uygulanan enerji poliıtikaısıma. değin
mek işitiyorum. Çünkü, doğal gaz bunun bir parçası
dır, bir uzantısıdır. 

'Dsğerli ark'aidaş'jarım, bundan önce de burada 
birçok defalar dSüıe getirmeyle çalıştım; bu hüküme
tin enerji politikasına, asl'ında, enerji politikasızlığı 
döşek daha dioğrıu olur. Çünlkü', hükümet t'arafındaın 
yürütülen enerji politikasının, gerek amaçlar, gerek 
strateji ve gerekse püıanLamla baknmıından, ısrarlarımı
za rağmen, bugüne kadar bir plan sunulmadı. Bi
zim enerji politikasunun, ısrarla üzerinde durduğumuz 
nclktası şudur : Türkiye'de, 1985'lerden, içirtdfe bulun-
duğuımıuz 1987'lerden 20Ö0 yılıma kadar ve daha 
sonraki yıllar için bir enerji projdkisiyomunun yapıl'-
ımasımıın gerieğine inaınımakltayız. Bunun içim dte bir 
ünet'im - tüketimi demıgesimi dikkate alan, yerli kay
makları özendiren, bunları harekete geçiren, yerli 
potansiyeli kulllanam, yerli işgücünü kullanan, yerli 
sanayi kullanan bir politikaya ağırlık verilmesini 
foirçjck defalar biurada dile getirdik. Buındla, tabiatıy
la, sayılamayacak kadar büyük menfa atlarımız var
dır. Bil'iyotısunuz 1973 yılımda ve 1979 yılınım somla
rıma doğru meydana gelen enerji krizlerinde Türki-
yeln'im ınasıl çırasız yakalandığını gördlünüz. Bumun 
Isieıbebi meydi? Türkiye, pâtrole yoğun derecede bağım
lıydı. Yani, Türkiyenin kullandığı petrolün yüzde 
50'isi iitlhial idi ve kendisi, kendi içerisindeki kaynak
lan kullanamamamın cezasını çekti ve bumun fatu
rasını da millet öldedi. Gayet açık olarak hepimiz bu
mu yaşad'ımız. 

,Şimid!i, geçmişte yaşanılan bütün bu kritik olay
lardan ve Tünkiyelniın çektiği sıkıntılardan, hangi hü
kümet olursa olsun, bumdan bir ders alarak Türkiye' 
nim enerji pölitikaısünım yönlemdirilım,&sinde yoğun ola
rak yerli kaymaklara dîömülımçsimim gereğine inanmak 
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r ve buna da ağırlık vermek gerektiği ortadadır; ama, 
üzü'jeretk söiyîeyim, burada da -biliyorsunuz- bütçe 
tartışmaları dolayısıyla bunu tekrar dile getirdik ve 
konu üzerinde yaptığılm ısrarlı konuşmalara kürsü-

I den cevap vererek şu söylendi: «Biz, sizin saydığınız 
ibu enerji kaynaklarını harekete geçireceğiz. Bunları 
yapacağız ve -isim vererek, bana döndü- sizi de bun-

I ların açılışıma davet edeceğim.» 
iDeğerü arkadaşlarım şimdi, Türkiye'de maalesef, 

I idem,:n de değindiğ'm gibi, bir maater enlerji planı 
yoktur; üretim - tüketim dengesine dayanan bir plan 
yoktur. 

I İkincisi : Türkiye'min enerji potansiyeliniln hare
kete geçirilmesi içim bir hareket yoktur. 

Üçüncüsü : Bugün diyoruz ki «Avrupa ülkeleriy
le yarışacağız.» Belli bir noktaya geldik. Ne diyo-

I ruz : Bugün Türk iye İde enerji sektörünüm harekete 
I geçirilmesi halinde, enerji slektörünıe katkısı olacak 
I ıbirçiok fabrikalarımız vardır, yatırım birimlerimiz 

vardır; bunlardan faydalanalım. 

I Dördüncüsü de, Türkiye insan potansiyelini ener-
I ji sektöründe harekete geçirsin ve Türkiye, kendisi-
I mim ihtiyacımı, başta kendi kaynaklarından, kendi po-
I tansiyelinden istifade ederek temin edip, milletimi-
I zin istifadesine sunsun. Ondan sonrası nedir? On-
I dan sonrası, gayet doğal olarak, Türkiye, ihtiyacını 
I başka kaynaklardan temin edebilir; buna bir itirazı-
I anız yoktur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, burada dile getirdim, 
I Türkiye, elimizdeki mevcut su santraiları devreye 

girdiği takdirde, su potansiyelinin yüzde 30'unu kul-
I lanmış olacaktır ve bugün 120 milyar kilovatsaat ola-
j rak tahmin edilen ve vaktiyle rantabilitesi petrole 
I göre yapılan elektrik enerjisi daha da artacaktır. 

Bunun ötesinde Türkiye'nin 7,5 - 8 milyar ton lim-
j yiti vardır. Bunun 3,5 milyar tonu, biliyorsunuz, El

bistan'dadır. Bunun yanında diğer linyit kaynakları-
I anız vardır; Kangal'da vardır - demin arkadaşım bah

setti -, iki ünite yapılıyor; iki ünite için burada yer 
I ayrılmıştır. Soma'da vardır, Tunçbilek'te vardır vs 
I yakınımızda bulunan Çayırhan'da vardır; bir de Muğ-
I la'da vardır; ama bu, sahilde düşündüğünüz değildir. 
I Şimdi bunları da dikkate alırsanız, Türkiye'nin da

ha kullanılacak; sudan 120 milyar kilovatsaat, linyit-
I ten 70 - 80 milyar kilovatsaat, jeotermalden 4-5 bin 
t megavatsaat civarında enerji kaynağı vardır. Bugün 
j bizim enerjide harekete geçirdiğimiz kaynak 40 mil-
I yar kilovatsaat civarındadır. 1990 yılı için öngörülen 
I - bu, rakamlarla verilmiştir - 90 milyar kilovatsaat ci-
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varındadır. 2000 yılı için de, düşünülen, 16C' milyar 
kilovatsaattir. Yani» elimizdeki bütün kaynakları ha
rekete geçirdiğiniz takdirde, güvenilir olarak Türki
ye'nin hizmete sunabileceği enerji potansiyeli 160 
milyar kilovatsaat civarındadır. Binaenaleyh, Türki
ye bugün bunun ancak 40 milyar kilovatsaatini kul-
lalnmaıktadır. Demek ki, daha 120 milyar kilovatsaat-
lik bir enerji rezervimiz bulunmaktadır. 

Şimdi burada, bu vesileyle üzerinde durmak iste
diğimiz şudur - çünkü üzerinde ısrarla durmak istiyo
rum ve bunu belki bir soruşturma şeklinde veya araş
tırma şeklinde Meclise tekrar getireceğim, çünkü bazı 
belgeler de vardır - biz diyoruz iki, linyitlerimizi hare
kete geçirelim. Demin arkadaşım bumda «Kangal'da-
ıkileri savundu; ben de kendilerine buradan ipucu 
veriyorum; Kangal'da yapılması gereken iki tane üni
te daha vardır, bu üniteler Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından engellenmektedir, elimde de belgesi var
dır. Arkadaşım burada Kangal halkının, Sivas hal
kının haklarını savunuyor; kendisine söylüyorum, bu 
belgeden isterse kendisine de vereyim. Nedir oradaki 
maksat? Maksat şudur: Şimdi bir «Yap, işlet, dev
ret» modeli çıktı; bu modele göre, Türkiye'de evvela 
iki tane idi, biliyorsunuz, 1987 programına iki tane 
girdi, üçe çıkardılar, şimdi altı tane ithal kömüre da
yalı santralın Türkiye'de yapılması öngörülmektedir. 
Nedir bunların maliyeti değerli arkadaşlarım? Her 
biri 1,5 milyar dolardır; yani 6 santralın maliyeti 9 
milyar dolardır. Son bilgilere göre dış borcumuz kaça 
çıktı? Dış borcumuz 38 milyar dolardır. Geçen sene 
Wall Street Journal'de bir yorum çıktı, o da şuydu: 
Eğer, bir ülkede dış borçlar millî gelirim yüzde 45'ini 
geçerse, tehlike sinyalleri çaldı demektir. Demek ki, 
biz şimdiden bu oranı geçtik; kişi başına borcumuz 
660 bin lirayı buldu. 

Hükümetimiz bu potansiyeli içeride değerlendire
ceğine, nedense bir hastalığa tutulmuş, bazı bürok
ratlar da buna alet oluyorlar: İşi, devamlı dışarıya 
ihale edelim; köprüleri, yolları, santralıları, barajları, 
demiryollarını ihale edelim, edelim, edelim... O zaman 
kapitülasyonları niye kaldırdık arkadaşlar? Kaldır-
masaydıik; adamlar işletip gidiyorlardı. Ne sıkıntımız 
vardı? İsmet Paşa'nm orada, üzerinde çok sıkıştığı iki 
üç tane konu vardı; biliyorsunuz, bir tanesi, millî hu
dutlarımız içerisine alınması lazım gelen Musul, Ada
lar konusu, Batı Trakya, öbürü de kapitülasyonlar 
idi. Bunların kaldırılmasını istemiyorlardı; ama, bu 
kavga verildi. Şimdi biz, sanki etrafımızda bizi çok 
sevenler var, herkes bizim dostumuz, herkesle güçlü 

bağlar içerisindeyiz! Batılı ülkeler de bütün bu iki
yüzlülüklerine rağmen dost gözüküp arkadan, elleri
ne fırsat geçtiği zaman, bizi nasıl ki Avrupa Konse
yine almak istemiyorlardı; AET'de direniyorlar, Yu
nanistan meselesinde tarafsız görünüp, Türkiye'ye 
karşı tutum alıyorlar, Amerika Birleşik Devletlerinin 
de bize karşı ıtutumu Kıbrıs meselesinde ortaya çık
mıştır. Bütün bunlar ortada... Ne yapıyoruz? Herke
se : Buyurun! Dün baktım, otellerle ilgili bir teşvik 
çıkmış; yüzde yüz İran yatırımı. İran'ın bu memleket 
içerisinde yapmak istediği melunluk bellidir. Tarihte
ki en karanlık rejimlerden biridir... Arkadaşlar, dost
lukları dostlarla yapalım, millette yapalım. Bu rejim
lerle dostluk olmaz. Taviz vererek Türkiye bir yere 
gidemez, gitmemiştir de. Şimdi ne yapıyoruz? Bun
lara yüzde yüz teşvik veriyoruz. İran gelecek otel ku
racak, ondan sonra da irtica yuvaları - tabiî Humeyni 
destekli - dış kaynaklı kasetler doldurulsun gelsin Al
manya'dan... Bunlar devam edecek. 

Değerli arkadaşlarım, onun için bunu üzülerek 
söylemek istiyorum: Türkiye, kendi kaynaklarını ha
rekete geçirsin. Çünkü bu santrallarım hepsinin fi
nansmanı da temin edilmiştir. Sayın Maliye Bakanı 
biraz evvel buradaydı, o da bana cevap vermişti; iç ve 
dış finansman kaynakları, gerek Kangal'da, gerek Ça-
yırhan'da, gerekse Soma'da temin edilmiş. Enerji Ba
kanlığına teklif yapmışlar ve Enerji Bakanlığı da Dev
let Planlama Teşkilatına gönderiyor. Devlet Planla
manın cevabı, «Bunlar dursun; çünkü ben yabancı
larla dışarıdan ithal edilecek kömürle yapılacak sant-
rallar için pazarlıktayım» şeklinde. Buyurun, siz ce
vabı verin. Bunun adını koymak çok zor; «İhanet» 
diyeceğim, dilim varmıyor. 

Arkadaşlarım hep söylerler, millet menfaati, mem
leket menfaati, milliyetçilik... Tamam, işte bunlar. 
Eğer, bu ülkenin haklarını koruyacaksak, bundan da
ha iyi fırsat yok. «Stratejik değer» diye bir kavram 
var; bu nedir? Bir konuda belli bir bağımlılık ölçüsü
nü aşarsanız ve onlar da sizi tehdit ederse, işte o ko
nuda stratejik bir duruma giriyorsunuz demektir. Şim
di biz birçok konularda o kadar dışa açılıyoruz ki, 
yarın bir tehlike anında, bunlar, suyu keser gibi bun
ları kestikleri takdirde, Türkiye sıkıntı içinde kalacak
tır. Bizden söylemesi; bunları bu vesileyle dile getir
meyi görev saydım. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de doğal gaz konusu
na geliyorum. Geçen sene dahil olduğumuz Avrupa 
Konseyinde Bilim ve Teknoloji Komisyonunda bu
nunla ilgili bir rapor geldi ve bir de Fransa'nın bir 
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bölgesine gezi tertip edildi. Buradaki tesisleri gördüm 
ve bu konu üzerinde daha önce de düşünüyordum; 
acaba Türkiye alternatif enerji kaynağını nasıl yara
tabilir diye. Biliyorsunuz bizim sayın hükümetimiz 
- Sayın Başbakan da meslektaşım, kendisiyle de za
man zaman tartışıyoruz - evvela ortaya bir nükleer 
enerji konusunu attı. Kullandı, kullandı ve bir de 
televizyonda onun reklamını yaptı; sonra bir de bak
tık ki o işten vazgeçmişler. O zaman aklımıza ge
len alternatifler ne olabilir diye düşündüm ve doğal 
gaz konusu üzerinde durdum. Fransa bugün 4 yer
den doğal gaz almaktadır: Cezayir'den, sıvılaştırılmış 
olarak; diğerleri de Hollanda'dan, Rusya'dan ve Ku
zey Denizinden olmak üzeredir. Bu 4 koldan aldığı 
doğal gazı bir şebekeyle birbiriyle irtibatlandırmış ve 
muntazam, güvenilir, kaliteli, üstelik fiyat konusunda 
da, diğerlerinden daha iyi bir şekilde halka hizmet 
sunulur hale getirmiştir. 

Arkadaşlarım doğal gaz konusunu daha iyi bi
liyorlar, ben fazla teknik tarafına girmek istemeye
ceğim; ama doğal gaz 1883'lerden kullanılmaya baş
lanmış ve takriben 1900 yıllarında da 40 bin kilo
metrelik bir doğal gaz boru hattı döşenmiş. Doğal 
gazın bir metrekübünde takriben 8 bin ila 9 bin 
kilokalori vardır. Aşağı yukarı petrolden elde edilen 
mazotta da 10 bin kilokalori vardır diyoruz. Şimdi, 
bu doğal gaz projesiyle, zannediyorum -ki, akılcı 
olan taraflarda akılcı olmak lazım ve bunu da söyle
mek lazım, yani hükümet getirdi diye değil - Türki
ye yeni bir alternatif enerji kaynağı bulmak istemek
tedir ve bu bağlantı bugün Trakya tarafından yapıl
maktadır. Zannediyorum ya dün ya da bugün, ilk 
olarak, Trakya'da kurulan doğal gaz çevrim santra
lına da buradan verilmektedir. Bu arada şunu da 
söyleyeyim : Hükümet orada santralı kurarken, her 
işte olduğu gibi, alelacele bir hesap yaptı, sonradan 
hesaplarına bir baktık - buradan yüzlerine vurmak 
istemedim arkadaşlarımın - o doğal gaza dayanarak 
yaptığı kuyu hesaplarının verimi, orada kurulan sant
ralı beslemiyor. Allahtan ki, bu yetişti; yoksa o sant-
rallar kurulmuş olup, 2 tanesi de çalışmayacaktı; bu, 
2 tanesi için yeterliydi. 

Şimdi, dünyada doğal gaz bakımından en çok re
zervi olan ülkelerden bir tanesi Rusya'dır ve 25 tril
yon metreküp rezerv, 65 ila 70 trilyon metreküp de 
tahminî rezerv miktarı bulunmaktadır; ondan sonra 
OPEC ülkeleri geliyor, 26 trilyon metreküp rezerv 
ve 75 trilyon metreküp tahminî rezerv; Batı Avrupa 
ülkeleri, 4,5 trilyon metreküp rezerv, 9 trilyon metre-
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j küp muhtemel rezerv; Amerika, 9 trilyon metreküp 
rezerv, 50 trilyon metreküp de muhtemel rezerv mik
tarları vardır. Bunlardan başka bir de diğer ülkeler 
var; bize en yakın olanlardan birisi Katar'dır. Sayın 
Dışişleri Bakanı gidip geldiği zaman bunun üzerinde 
bu teoriyi ortaya attı; fakat bugüne kadar gerçek-
bşmedi. 

Şimdi, mademki doğal gazı Türkiye'ye ithal edi
yoruz; yapılacak şey şudur: Türkiye yalnız bir al
ternatif üzerinde kalmamalı, eğer mümkünse - Irak'ın 
da kuzey tarafında var dediler - başka bir kaynakla 
da bağlantı kurmalıdır. Bunun güneydoğu tarafından 
olmasının başka bir avantajı da vardır; artık bu va
tandaşlarımızı tezek yakmaktan, odun yakmaktan, ya
ni çağdışı birtakım metaları yakmaktan kurtarmak 
lazımdır; ama bunun dağıtımında iyi bir planlama
sının yapılması lazımdır; çünkü, şehirlerimizin altya
pısı bellidir. 

Şimdi, eğer Türkiye için bu proje yapılıyorsa - çün
kü bu doğal gaz politikasının uzun vadede uygulan
ması lazım; doğal gazı bugün yapıp yarın vazgeçe
mezsiniz; nitekim, 18 Eylül 1984 tarihinde yapılan 
anlaşmada da 25 yılı öngörüyor, sonradan 5 yıl uza
tılabilir deniyor - eğer Türkiye bunun üzerinde du
ruyorsa,, başka bir alternatif kaynak da yaratılmalı 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki şehirlerimizin 
en azından altyapısını yenilemek suretiyle doğal gaz 
verilmesinin gereğine inanmaktayız. 

Doğal gazı nas'l kullanmak istiyorlar; ona, bu
günkü şekle geleceğim; arkadaşlarımdan bilgi de al
dım. Tabiî, haklı olarak, bunun bir finansmanı var, 
bir yatırımı var. Binaenaleyh, bunun geriye ödenmesi 
şart. Bir de, tabiî, bir taahhüdünüz var; bu taahhüte 
göre, doğal gazı belli yerlerde, belli miktarda kullan
mak durumundasınız. 

Arkadaşlarımız şimdi başlangıçta şunu öngörü
yorlar: Elektrik enerjisinde 1988'de yüzde 66, 1997' 
«ie yüzde 50; gübre sanayiinde 1988'de yüzde 17, 
1997'de yüzde 12; sanayide 1988'de yüzde 10, 1997' 
de yüzde 13; konut ve ticarî olarak 1988'de yüzde 7 
ve 1997'de de yani 10 yıl sonra da yüzde 25 olarak 
bu projeksiyonu öngörmüşler. Şehirler olarak da, An
kara için yüzde 35, İstanbul için yüzde 23, Bursa için 
yüzde 35, Eskişehir için yüzde 42. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi belediyenin hazır ol
madığını görüyoruz. Belediye ile Devlet Planlama 
Teşkilatı bu hususta âdeta açıktan, basın önünde kav-

• ga edecekler. Yani, sizin bir taahhüdünüz var, doğal 
gaz Edirne'ye gelmiş, boru hatlarının yapımını üst-
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lenen kuruluşumuz süratle görevini devam ettirmek
tedir; fakat belediye allahlık... Gazetelere öyle bir 
şekilde yansıdı ki, bütün Ankara halkının, özellikle 
hava kirliliğinden bıkan, yakıt bulamayan Ankara 
halkının geçen senefci yakıt rezaletini biliyorsunuz. 
Belediye Başkanımız ne kadar söylerse söylesin o, 
Allah'ın bir lütfuydu* onun getirdiği kömürden değil 
arkadaşlar. Çünkü o kömür 7 defa indi bindi. Biz 
biraz da kömürden anlarız, bu kadar çalıştık üzerin
de; bir defa onun getirdiği kömürden değil. 

Zaten görev de yanlış yere verilmişti. Çünkü, bili
yorsunuz bu görev senelerce TKt tarafından yapıldı. 
Bütün ithalatı yapıyorlar ve büiyorsunuz, taşımacılığı 
bir partizan 'arkadaşımıza, sizden, Gaziantep Mer
kez ilçe Başkanının kardeşine verdiler. O zaman söy
ledik, bu fiyatlarla olmaz. Ne verdi?.. 20 ton. Sonra 
ne oldu? Yükselttiler. Fiyatlar da yükseldi, ipin ucu 
kaçtı. Kaça patladı?.. Hani ucuza vereceklerdi? Son
ra ne oldu? Mahkemelik oldular. 

Demek ki, enerji politikası maalesef bir elden 
yürütülmüyor - Hükümetin dikkatini çekmek istiyo
rum - bir elden yürütülmesi lazım. Planlamasının, ih-
zaratınm, tevziinin, satışının, toplanmasının bir el
den yürütülmesi lazım. Yani, size ademî merkeziyet
çi dediysek de bu kadar olmayın arkadaşlar. Ame
rika'da da var; hiç olmazsa orada şirketler kendileri 
hâkim. Sizin hangi şirkete neyi, ne zaman vereceği
niz belli değil. Şimdi elimde, sonradan söyleyeceğim 
birtakım belgeler var. Herkese bir şeyler veriyorsu
nuz. Yani yabancılara verdiğiniz gibi yerli şirketlere 
de... Nedir bunların amacı? Bunların amacı evvela 
ticarettir, evvela kâr yapmaktır, sonra halktır; ama 
hükümetin görevi nedir? Hükümetin birinci derece
deki görevi, evvela halka hizmettir, evvela halkı dü
şünmektir, şirketleri değil. Şimdi arkadaşım Kara
man burada dedi iki, «Bununla biz vaat ettik». So
nucu göreceğiz. Siz oraya 100 milyarlık yatırım ya
pın, ondan sonra bazı şirketlere lütfedin, buyurun 
alın makineleri... 

Arkadaşlar, biz buna bir yerde evet diyebiliriz; 
nasıl deriz? Parasını koyar, yatırımı yapar, üretimi 
yapar, der ki, ben bunun riskini üzerime aldım.,. Siz 
öyle değil; devlet parasını ya, redevans yapıyorsu
nuz ya kredi veriyorsunuz veya devletin açtığı hafri
yatını yaptığı, tamamladığı yere, «Buyurun arkadaş
lar, siz gelin işletin» diyorsunuz. Elbistan'da da bu 
girişimi gerçekleştirmek istediler de şiddetle karşı 
çıktık. Şimdi, bir hesap kitap yapın bakalım; orada 
vatandaşın faydası nedir, şirketin faydası nedir orta-
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ya koyun; burada 100 milyar yatırım yapacak gücü 
olan var mı, alnını karışlarım. Devletin parasını ya
tı rıyorsunuz arkadaşım, oradan gülüyorsun. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Şimdi 
ne güzel konuşuyorsun, dinleyelim müsaade et. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim, ger
çekler gerçek, ben... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ne 
güzel tatlı tatlı dinliyoruz; niye bağırıyorsun! 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Tamam, tamam 
arkadaşlar. 

Şimdi, inanın bu söylediklerimin hepsi doğrudur, 
yıllarımızı enerji konusuna verdik. Bugün Türkiye'nin 
başına gelenler, enerji politikasının yokluğundan, tu
tarsızlığından, gevşekliğinden ve yerli kaynaklara 
önem verilmemesindendir, bu doğrudur, bunları her
kesle tartışırız. Bu konuda, benim boyum kadar da 
doküman var bende. 

Arkadaşlar, şimdi sonuçta bu proje yürüyecek
tir; bizim burada dileklerimiz var ve bu konuda hü
kümeti de uyarmak istiyoruz : Bir tanesi, (Burada ar-
kadaşlairımı dinledim, başlangıçta haklı tarafları var) 
diğer ülkelerin doğal gazı nerelerde ve nasıl kullan
dıklarıdır. Bunların, yüzdeleri de var; bunları söyle
mek istemiyorum. Yalnız, burada şunu söylemek isti
yorum : Başlangıçta Türkiye üç noktaya ağırlık ve
riyor, bir tanesi enerji sektörüdür (demin de size yüz
desini okudum, bu sonradan yüzde 50'ye iniyor); ikin
cisi gübredir, (biliyorsunuz, bu gübrenin hammadde
sidir) sonra sanayi; sonra da konutlar geliyor. Şimdi, 
bunu diğer ülkelerle mukayese ettiğiniz takdirde, ener
ji sektöründe bazı ülkelerde belli bir yüzde var, (on
ların özelliklerinden dolayı) yüzde 20, yüzde 25; fakat 
bizim burada üzerinde durduğumuz, bunun sosyal 
amacıdır. Sosyal amacı nedir? Bu pislikten, kötü ya
kıtı kullanmaktan, ısınamamaktan, fiyattan şikâyet 
eden vatandaşa; kaliteli, güvenilir ve mümkün olduğu 
ölçüde fiyatları da diğer enerji alternatifleri içinde 
vatandaşın tercihine sunmak; çünkü vatandaşın alter
natifleri yok. Yani, size kolay gelir, ama ısınmayı do
ğal gaza çevirdiğiniz zaman, kalorifer kazanlarını da 
buna uygun hale getirmeniz gerekir, bunun da belli 
bir yatırım maliyeti vardır. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, toparlayalım efen
dim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkan. 

O halde, vatandaşı hüsrana uğratmayacak bir po
litikanın devamlı olarak uygulanması lazımdır. Yani, 
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geniş kitleler yararına, sosyal amacını kârın önünde 
tutmak gerekir. Zamanla enerji tüketiminde, (arka
daşlarımızın projeksiyonunda görüyorum) bunun in
dirilmesi lazımdır; buna şiddetle karşı çıkacağımı 
söylüyorum. Ambarlı'da doğal gaza dayalı bir sant
ral kurmak istiyorlar; biz buna şimdilik sesimizi çı
karmak istemiyoruz; çünkü bunu finanse etmesi la
zım, şu anda Türkiye o kapasiteyi absorbe edecek, 
yutacak bir tüketim potansiyeline sahip değildir. Bu
mu da şimdilik mazur görüyoruz; fakat sırf bu gaz 
geliyor diye yerli kaynakları bırakıp da doğal gaza 
dayalı gaz santrajları kurulursa, bu milletin eli yaka
nızdan eksik olmasın. 

Üçüncüsü, sanayi ve gübreye ağırlık verilsin; çün
kü gübrenin hammaddesidir. 

Dördüncü olarak, arkadaşlar, alacağımız doğal ga
zın bedeli, ihraç mallarıyla (Bu Resmî Gazetede geç
miştir) ödenecektir. Yalnız, ihraç mallarına fazla süb
vansiyon yapıp da bunun faturası da vatandaşın sır
tına binmesin. Yani, müteahhitlerimizi ya da ihracat
çılarımızı korumak için bunları sübvamse ediyorsu
nuz, bunun da ölçüsü var, bunun ölçüsünü Dünya 
Bankası koymuş; ama bunu aşırı derecede sübvan-
se edip, bunun faturasını doğal gaza bindirip, ondan 
sonra da vatandaşa ödetirseniz, vebal altında kalır
sınız; çünkü bu kitleler buna muhtaçtır. 

Şimdi, sonuç olarak şunu söylüyorum arkadaşla
rım : Biz, doğal gazın Türkiye'ye girişine parti po
litikası olarak da, enerji kaynaklarının alternatifleş-
mesl bakımından da, Avrupa'da olduğu gibi tarafta
rız, akılcı olmak lazımdır. Getirilen bu kararname, 
herhalde teknik açıdan Anayasanın 91 inci madde
sine en uygunudur; yani bundan başka türlü düzen
leme olmaz; ama üzülerek şunu söyleyeyim, vaktiyle 
hükümet bizden yetki aldı; şimdi, şu gördüğünüz bu
günkü Resmî Gazetedir, bu Resmî Gazetede hükü
met - vaktiyle sizlerden aldığı yetkiye dayanarak - bir 
kararname çıkarmış. Bu kararnamenin başlığında, 
«3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki 
Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve 
Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname» deniyor. Bu kararname ne yapıyor? Şu
nu yapıyor arkadaşlar: 

Biliyorsunuz, TEK 1970'te kuruldu. Kimin zama
nında kuruldu? Sayın Demirel Başbakan, Sayın Özal 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı. Yani, onların 
bu işten haberi var, imzaları var. Şimdi ne oluyor? 
Delmeye başladık. Ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar 
arkadaşlar : Şu şartnamesi, bu da statüsü. 
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İstanbul'da, belediyenin de girişimiyle, İstanbul 
metropolünü, kurulan bir şirkete havale ediyorlar. Bu 
şirket vasıtasıyla, bugün Türkiye Elektrik Kurumu 
tarafından üretilen, iletilen, dağıtılan, satılan, hizmet 
verilen her şey belediyenin elinden alınıyor. Kime ve
riliyor? Bu şirkete. İşte statüsünün bir kopyası da 
bende. Bunun içerisinde muhtelif kişi ve kuruluşlar 
var. 

Arkadaşlar, bu çılgınlık. Siz daha önce diyorsu
nuz ki, Türkiye'deki enerji üretimi, iletimi, dağıtımı, 
tüketimi tek elde toplansın... Sayın Başbakan bunu 
biliyor, en iyi bilenlerden birisidir. Siz ne kadar, «Biz 
serbest piyasa ekonomisini uyguluyoruz» deseniz de, 
akılcı olmak lazım, bunun örnekleri çoktur. Fransa 
uyguluyor bunu, biliyorsunuz, tek eldedir. Daha kim 
uyguluyor? İtalya uyguluyor, Kore uyguluyor, Alman
ya uyguluyor, İngiltere uyguluyor; tek elden uygulu
yorlar. Almanya'da belli bir oranda değişiklik var, 
ama İngiltere'de bu böyle. 

Şimdi ne yaptı? Kendi imzasıyla çıkardığı bir ya
sadan büyük ölçüde dönüş... Ne yapıyorlar? Şirket 
kuruyorlar, bu sefer de belediyeleri geri istiyorlar. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, süre?.. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiyor arkadaş, 
bunu öğren, lütfen, zaman meselesi değil, bir gerçeği 
söylüyorum, hemen sıkıştırma Başkanı. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, süreniz doldu, biti
relim lütfen. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Biz belediyeler
den niye aldık? Bu gerçekleri burada, bu kürsülerde 
saatlerce tartıştık; işte Mazhar Bey arkadaşım da bu
rada... 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu... 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — O zaman ne 

dendi? Belediyeler bunu yürütemiyor, teknik kadrosu 
yok, finansman yapamıyor, yatırım yapamıyor, o hal
de alalım, Türkiye Elektrik Kurumu bunu yürütsün... 
Peki, şimdi ne yanlış gidiyor da, kalkıyorsunuz, şirket 
kuruyorsunuz, bazı kişileri, bazı kuruluşları zengin 
etmek için İstanbul metropolünü... (ANAP sıraların
dan «Ne alakası var?» sesleri) Var, var, bununla 
ilgili. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu... 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Ne yapıyorsu

nuz? Geri devrediyorsunuz. Şimdi de bu tasarı ile 
kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi istiyor
sunuz. 
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Arkadaşlar, hükümet verdiğimiz her yetkiyi böyle 
suiistimal ederek güvenimizi kaybetti. Bu yetki ka
nunu tasarısı için diyemiyorum; çünkü burada, haklı, 
teknik açıdan Anayasanın 91 inci maddesine uygun 
şekil budur; ama güvenimizi kaybetti hükümet. Sa
bahleyin kalkıyoruz, bir bakıyoruz, kanun hükmünde 
kararname Resmî Gazetede yayınlanmış... Bunu ya
kında da alacak. O zaman bölüşün bakalım Türki
ye'yi. Zaten madenleri böldünüz. Hani kömür istih
salini, ihracatını artıracaksınız? 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, süreniz çok geçti, 
hemen bitirelim lütfen. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Madenlerden 
- Sayın Başbakan zannediyorum Elazığ'da söylemiş
ti- bir milyar dolar gelir elde edilecekti. Niye? Bun
ları özel sektöre verirse. 

Arkadaş, yatırım yapmayan özel sektörün, bugün 
kömür yataklarını, maden yataklarını sadece sömür
düğünü görüyorsunuz. Adı sömürüdür bunun. Han
gisi yatırım yapmıştır? Bugüne kadar - bende ra
kamları var- milyarlar kazanmışlardır; fakat hiçbiri
si, bir yere, kömür için, linyit için, maden için yatı
rım yapmamıştır. Türkiye bunları en ilkel şekilde ih
raç ediyor. Yatırımı kim yapmıştır? Devlet yapmış
tır. Devlet yaptığı yatırımlarla, işte krom, işte Ban
dırma boraks, bunları bir nevi zenginleştirerek ihraç 
ediyor. Şimdi siz bunları alıyorsunuz, tekrar geriye 
dönüş... 

Arkadaşlar, biz de gelirsek, Allah izin verirse, bun
ların hepsini geri alacağız. 

Hepinize sevgiler ve saygılar sunarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Yeni kayıtlar vardır, söz sırasını tekrar okuyo

rum : Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Cafer 
Tayyar Sadıklar, Anavatan Partisi Grubu adına Sa
yın Şamil Kazokoğlu, Demokratik Sol Parti Grubu 
adına Sayın Fikret Eftan, şahsı adına Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Cafer Tay
yar Sadıklar, buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin çok değerli milletvekilleri: Doğal Gazın Tanzimi 
Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı üzerinde Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınızdayım; yüce Meclisi şahsım ve grubum adına 
saygı ile selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki proje gerçekten 
önemli bir projedir. Böyle projelerin planda yer al
ması ve bütün detayı ile projenin fizibilitesinin yapıl
ması ve projenin detaylarının tanzim edilmesi ve de 
ekonomiye kazandırılmasında büyük yarar vardır. 
Biz bu fikrin, bu mantığın yanındayız. Şüphesiz, de
tayı projelendirilirken, herhangi bir hataya düşülme
mesi gerektiğinin de altını çizerek vurgulamak isti
yoruz. 

Bu arada, şüphesiz, bazı suallerimiz olacaktır: Bu 
proje detayda ele alındığı zaman, acaba şu hususlar 
nazarı dikkate alındı mı? Bir enerji planı olmadığı 
takdirde, hangi enerji projesini, ne zaman, hangi güç
te ele alacağımızı tespit etmek mümkün değildir; bu 
husus her zaman muhalefet tarafından ve tarafımızdan 
da defalarca dile getirilmiştir. Şüphesiz, bir enerji ana 
planımız olsa dahi, doğal gazın Türkiy'ye getirilmesi 
konusunun, bu ana planın içine gireceğine eminim; 
ama gelin, şu planımızı yapalım ve bu planın içinde 
doğal gazın yerini de tespit edelim. Bunun için öneri
lerimiz sadece Planlama Teşkilatı ile, ilgili değildir. 
Elimizde, Elektrik Etüt idaresi gibi bir teşkilat vardır; 
gelin, bu teşkilata bu görevi verelim ve dolayısıyla 
şu enerji ana planımızı da yaptıralım diyoruz. Ümit 
ederiz ki, bu plan bir gün yapılır ve doğal gaz da bü
tün ağırlığı ile bu planın içinde yerini alır. 

Bu proje ile ilgili ikinci olarak akla gelen sual, 
şüphesiz, detayla ilgilidir. Detayla ilgili gözüküyor; 
ama sakıncaları ortaya çıktığı zaman, bu detay, asıl 
olabilir. Bu doğal gaz, getirildiği zaman, şehirlerin 
ısıtılmasında kulanılacaktır. Biz, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda, «Bu doğal gaz getirildiği zaman, şehir 
şebekeleri bu konuda hazır mı?» diye sorduk; ama 
cevabını da tam alamadık. Eğer şehir şebekelerimiz 
bu konuda hazır değilse, onun için ne gibi hazırlık ya
pılması veya 'hangi zaman periyoduk içinde bu hazır
lığın bitirilmesi gerektiğinin çok süratle tanzim edil
mesi lazımdır. Aksi halde, doğal gaz gelir ve kulla-
nılamazsa, bu temiz yakıt diye öğündüğümüz yakıt 
kullanılmaz durumda kalır. Büyük şehirlerimizin şe
bekelerinin tamamının değiştirilmesi gerekir ki, belki 
de bunun altından kalkamayacağız. Bu konuda detay
da çalışmalar var mıdır? Bu detay çalışmalarının 
ortaya çıkardığı malî büyüklük nedir? Ümit ederiz 
ki, sayın hükümet bu konuda yüce Meclisi aydınlatır. 

Bunun dışında, şüphesiz, doğal gaz gelinceye ka
dar, Türkiye'de tabiî gaz kullanılıyordu, Türkiye'de 
tüp gaz sanayii gelişmişti. Doğal gazın bütün detayda 
kullanıldığı anı düşünelim. Bu takdirde, bu tüp gaz 
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sanayii ne olacaktır? Bununla ilgili bir hesap yapıldı 
mı? Bu tüp gaz sanayiindeki çalışanlar ne olacaktır? 
Bunlar doğal gaz sanayiine aktarılabiliyorlar mı? Bun
ların hesapları yapıldı mı? Ümit ederiz ki, bu konuda 
da sayın hükümet yüce Meclisi aydınlatacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yine bu proje ile ilgili bir 
suali şimdiden ortaya koyup, onun tedbirini düşün
meye mecburuz. Bu doğal gazı bir komşumuzdan alı
yoruz, ihtilaflarımızın çok olduğu bir komşumuz. Her 
an bu ihtilaflarımızın patlak verebileceğini de hesaba 
katmamız gerekir. Şüphesiz, hu komşumuzdan Batı 
ülkeleri de doğal gaz alıyorlar ve şimdiye kadar ara
larında herhangi bir ihtilaf çıkmadı; ama çıktığı 
takdirde ne olacaktır? Bunun tedbirini şimdiden dü
şünüp, alternatifini hazırlamaya mecburuz. Bu alter
natif için de zannederim bazı çalışmalar vardır, bu 
çalışmalar hakkında da aydınla'tılırsak mutlu olacağız. 

Bu safhada, kısaca, kanun tasarısıyla ilgili görüş
lerimizi arz etmek istiyorum. 

Her şeyden evvel, kanun tasarısının ismine dikkat
lerinizi çekmek istiyorum: «Doğal Gazın Tanzimi 
Hakkında ... Kanun Tasarısı» deniliyor. «Doğal ga
zın tanzimi» ifadesi, herhalde kulaklara hoş gelmeyen 
bir ifade tarzı olsa gerek; gelin buna «Doğal Gaz 
Hakkında Kanun Tasarısı» diyelim, - yani Petrol 
Kanunu var da, doğal gaz kanunu olmaz mı - bu 
şekilde bir isimle onu düzenleyelim ve bu garip isim
den de vazgeçelim deriz. Şüphesiz, bizim vereceğimiz 
önergeler iltifat görmeyeceği için, bu hususu Anavatan 
Partisi Grubunun ve komisyonun dikkatine arz edi
yorum. 

Bunun dışında, değerli arkadaşlarımın tespit et
tikleri gibi bu yetki kanunu tasarısıyla sekiz - dokuz 
kanunda birden değişiklik yapılması yetkisi alınıyor. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda da «Bu yetkileri alı
yorsunuz; ama kanunların hangi maddelerini değişti
receksiniz» diye sorduk. Orada «Kanunların şu mad
desini değiştireceğiz, bu maddesini değiştireceğiz» şek
linde ifadede bulundular. O zaman «Niçin burada 
değiştirmiyoruz» diye sorduk ve «Mademki bu de
ğiştirilecek olan maddeler belli, gelin bunu Plan ve 
Bütçe Komisyonunda değiştirelim, Genel Kurula in
direlim ve orada da bunu kabul edelim» dedik. Buna 
rağmen, nedense Sayın Hükümet bu yolu tercih et
miyor ve böylece hangi kanunun hangi maddesinin 
değiştirileceği; hangi kanunun hangi maddesine yeni 
fıkra ekleneceği; bir madde mi, on madde mi de
ğiştirileceği belli değil. Ben burada diğer muhalefet 
sözcüsü arkadaşımdan ayrılıyorum, şüphesiz bazen 

muhalefet de ayrı ayrı.düşünür ve bu yaklaşımı Ana
yasanın 91 inci maddesine aykırı görüyorum. 

Bir defa daha hatırlayalım: Anayasanın 91 inci 
maddesi «Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde 
ikararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma 
süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çı
karılıp çıkarılamayacağını gösterir» der. 

Şimdi soruyoruz: 2 nci maddede bunlar var mı? 
Kaç tane madde değiştirilecek ve o maddeler için kaç 
defa kararname çıkarılacak bu belli mi? Belli değil. 
Bu bakımdan, burada Anayasanın 91 inci maddesine 
aykırı bir davranış görüyoruz. 

Gelin, hangi maddeleri değiştirecekseniz burada 
o değişiklikler üzerinde tartışma açalım ve kanunu 
doğrudan doğruya burada yapalım; hükümete, yeni
den madde tanzimi, yeniden kanun tanzimi konusun
da altı ve üstü belli olmayan yetkiler vermeyelim di
yoruz. 

Bu görüşlerimizle, bu önemli projede emeği geçmiş 
olan bütün teknisyenlere, bürokratlara, işçilere ve si
yasî kadrolara teşekkürlerimizi ve tebriklerimizi bil
dirir, Yüce Meclisi saygılarımızla selamlarız. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Şamil Kazok-

oğlu, buyurun Sayın Kazokoğlu. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA A. ŞAMİL KAZOK
OĞLU (Bolu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin 
saygıdeğer üyeleri; görüşülmekte olan Doğal Gazın 
Tanzimi Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı üzerinde Ana
vatan Partisi Grubu adına sözlerime başladığım şu 
anda, gerek grubum ve gerekse şahsım adına en de
rin saygılarımı sunarım. 

Ülkemiz için çok yeni bir hammadde ve enerji 
kaynağı olan doğal gaz, diğer yakıt türlerine kıyasla 
basit sayılabilecek bir temizleme işleminden sonra, 
çok geniş bir enerji kullanım alanına hizmet edebil
mektedir. 

Bilinen fosil yakıtların en temizi olan doğal gazın 
kullanımı, başlıca bu özelliği sebebiyle dünyada son 
ortbeş - yirmi yılda hızla yayılmıştır. Toplam dünya 
doğal gaz ticaretinin yüzde 80'ine yakın kısmı boru 
hatları, geri kalan kısmı ise, sıvılaştırılmış doğal gaz 
halinde gemi taşımacılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Yurdumuz doğal gaz rezervleri bakımından ol
dukça fakirdir. En önemli rezervimiz, Trakya'da Ha-
mıta'bad yöresinde mecvut olup, aynı bölgedeki do-
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ğal gaz santralının iki ünitesi için yeterli olabilecek 
gaz üretebilmektedir. 

Dünyada her geçen gün kullanımı artarak, en 
önemli enerji türü olmaya namzet doğal gazdan, 
memleketimizin de payını alması kaçınılmaz olmakta
dır. Bu düşünceden hareketle, dünyanın en zengin do
ğal gaz rezervlerine sahip olan ve yıllardır düzenli 
bir şekilde Batı Avrupa'ya gaz satan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği ile görüşmelere başlanmış ve 
18 Eylül 1984 tarihinde hükümetler arasında 25 yıl 
süreyle doğal gaz nakli konusunda anlaşma imzalan
mıştır. Bu anlaşma ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
ler Birliği'nin gaz ticareti konusundaki yetkili ku
ruluşu Soyuz Gaz Eksport ile Botaş, (Yani, Borut 
Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) arasında ticarî bir an
laşma yapmaları kararlaştırılmıştır. 14 Şubat 1986'da 
adı geçen kuruluşlar arasında ticarî sözleşmeler ya
pılmış ve aynı tarihte hükümetimiz ile Sovyetler Bir
liği arasında doğal gaza ait önemli hususları da içeren 
bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmalara göre, 1987 
yılından itibaren giderek artan miktarlarda gaz alımı 
başlayacak ve 1993'ten itibaren maksimum miktarlara 
ulaşılacaktır. 

Sovyetler Birliği ile olan anlaşma, birtakım önem
li mükellefiyetler getirmesinin yanı sıra, enerji tüke
timindeki tür değişiminden, dış ticaret dengemize ka
dar fevkalade önemli ve geniş bir alanda ekonomik, 
politik ve sosyal hayatımız üzerinde etkili olacaktır. 
^Başlangıçta, doğal gazın boru hatlarıyla Gemlik'e 
kadar nakli düşünülmüşken, daha sonra Ankara'ya 
kadar uzatılmasına karar verilmiştir. İleride, tç Ana
dolu'nun diğer bölgelerine (Konya, Kayseri gibi) 
ulaştırılmasının uygun olacağı kanaatini taşımaktayım. 

Temiz bir yakıt kullanımının, hava ve çevre kirli
liğine karşı kesin bir önlem olarak yaratacağı sosyal 
faydanın yanı sıra, kullanıldığı tesislerdeki bakım ve 
diğer işletme giderlerinde sağlayacağı tasarruf, yeni 
yan sanayi yaratmak suretiyle genel ekonomi üze
rindeki yararları, gaz bedelinin Türk ihraç malları 
karşılığı ödenmesi sebebiyle ticaret hacmimize sağ
layacağı müspet etki ve böylesine önemli bir ekono
mik işbirliğinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir
liği ile iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesinde ya
rarlı olacağı göz önünden uzak tutulmamalıdır. 

Dünyadaki ve özellikle Avrupa'daki gelişkin gaz 
sistemlerine bakılacak olursa, sistemlerin yalnızca 
fizikî açıdan değil, malî konular, yatırım programları, 
fiyatlandırma ve satış politikalarıyla pazarlama faa
liyetleri açısından da doğrudan ya da dolaylı olarak 
bir entegrasyon içinde oldukları görülür. 
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İngiltere'de gaz sistemi bir tekel niteliğinde olup, 
gaz kuruluşu yalnız gazı değil, gaz kullanım cihazları
nın da yüzde 80'ini pazarlamaktadır. Fransa'da da 
gaz kuruluşu, bölgesel dağıtımları, kendi bünyesinin 
uzantısı olan özel kuruluşlar aracılığıyla sürdürmekte
dir. İtalya örneğinde ise, ana kuruluş gazı ithal ve 
yerli kaynaklardan satın almakta, ana iletim hattını 
işletmekte, büyük tüketiciler ve sınaî kuruluşlara be
lediye sınırı içinde dahi olsa, gazı kendi satmaktadır, 
Konut ve ticarî sektöre gaz satan en büyük dağıtım 
şirketi hisselerinin yüzde 36'sı ana şirkete, diğer kısmı 
ise, belediyeler ve özel şahıslara aittir. Ancak, yöne
timde ana kuruluş söz sahibidir. Dağıtım şirketi gazı, 
konutlara satmak için, doğrudan beldiyelerden im
tiyaz almakta veya imtiyaz karşılığı onları ortak et
mekte ya da belediye ve özel, tüzel şahıslarla birlikte 
dağıtım şirketleri kurmaktadır. Kısaca, gaz sanayiinin 
organizasyonunda genel kabul görmüş iki model bu
lunmaktadır. 

Birincisi, ithal, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin ya
sa ile merkezleştirildiği millî tekeller sisteminde yapı 
ya tam anlamıyla merkezidir ya da merkezî yapı böl
gesel kuruluşlarına belli özerklikler tanınmıştır. (Fran
sa, İngiltere,, Cezayir örneklerinde olduğu gibi) 

Diğer modelde ise, gaz sisteminin belli bir kısmın
dan sorumlu olan kamu ya da özel kuruluşlar vardır. 
Gaz iletim kuruluşu, gazı, yerel ya da ithal nokta
sından büyük sanayilere ve şehir dağıtım sistemlerine 
iletir. Dağıtım kuruluşları, bağımsız kuruluşlar olabi
lir ya da belediyelere bağlı olabilir (Almanya, Hol
landa, İtalya ve Amerika'da olduğu gibi) 

Ülkemizde doğal gazı ithal etmek, boru hatlarıy
la nakletmek ve satmak hakkı BOTAŞ'ta, belediye sı
nırları içinde dağıtım hakkı belediyelerdedir. Bu du
rumda BOTAŞ, büyük tüketicilere - elektrik, gübre 
gibi - belli bir ölçeğin üstünde yakıt tüketen sanayie 
ve belediyelerle birlikte oluşturacağı şirketlere gazı 
satmak görevini üstlenmekte, konut ve ticarî sektöre 
dağıtım işini de dağıtım şirketlerine bırakmaktadır. 

Kendine has bu özelliklerinden dolayı doğal gaz 
sistemleri, özellikle Batı Avrupa'da kanun veya ka
nunî dayanaklarla desteklenmektedir. Bunun başarılı 
örnekleri arasında, İngiltere'de Gaz Kanunu, Temiz 
Hava Kanunu, Alkali Kanunu - sanayi için - İtalya'da 
ise, Güney İtalya Gaz Hizmet Kanunu, Venedik'i 
'Kurtarma Kanunu; Danimarka'da Isı Arz Kanunu 
bulunmaktadır, ingiltere'de konutlara ilişkin düzenle
melerde dumansız bölge yaratmak üzere seçilmiş yer
lerde, aileler yakıt ve yakma sistemlerini dumansız 
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yanan yakıt ve yanma sistemleriyle değiştirmeye mec
bur tutulmuşlardır. Bu mecburiyet karşısında, yeni 
sistemin onaylanmış maliyetinin 10'da 7'si hibe olarak 
sağlanmaktadır. Bu hibenin 7'de 4'ünü merkezî hü
kümet, 7'de 3'ünü de yerel yönetim vermektedir. Te
miz Hava Yasasının genel uygulaması ve konuya iliş
kin özel yaptırımlar, yerel yönetimlerin sorumlulu
ğundadır. 

1950'lerde 4 bin kişinin ölümüne neden olan Lond
ra, Birmingham, Bradford gibi şehirlerde yaygın ola
rak görülen hava kirliliği, bu hukukî tedbirlerle gi
derilmiştir. italya'da Venedik ve civarında sınaî te
sislerin doğal gaz ile çalışması hükme bağlanmıştır. 
Doğal gaza dönüşüm için sınaî tesislere 6 ay süre ta
nınmış, ancak özel durumlarda ilave 2 senelik süre 
verilmiştir. Dönüşüm için yapılacak yatırım harcama
ları her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulduğu 
gibi, yatırım giderinin tümünün gider olarak gösteril
mesi hakkı da sanayiciye tanınmıştır. Sanayi bölge
leri dahilindeki sınaî tesislerde birleşme ve toplulaşma 
yoluyla çevre kirletimini azaltmak amacıyla sayısal 
azaltmaya gidilmesi durumunda, gerekli tadilat için 
faiz haddi yüzde 4 olarak belirlenmiştir. Bu had ile 
fiilî faiz haddi arasındaki fark, kamu tarafından kar
şılanmaktadır. Güney italya'da doğal gaz kullanımını 
teşvik edici yasaya göre, ilk etapta 475 yerleşim mer
kezinin doğal gaza çevrimi planlanmıştır. 2 trilyon 
liret tutarındaki malî yükümlülüğün yüzde 25'i italyan 
Hükümeti, yüzde 25'i de Avrupa Kalkınma Fonundan 
temin edilmiştir. Böylece yatırımın sadece yüzde 50'si 
tüketiciye yansıtılmış olacaktır. İkinci etapta 3 trilyon 
lirete mal olacak olan 1 500 küçük yerleşim merkezi
nin doğal gaza çevrimi için malî katkı yüzde 75 ola
caktır, yatırım maliyetinin yüzde 25'i tüketiciye yan
sıtılacaktır. 

Danimarka'da finansal destekler, fiyat politikası 
aracılığıyla yapılmaktadır. Doğal gazın fiyat açısın
dan diğer yakıtlarla rekabet edemediği, yani fiyat po
litikasıyla finansal destek verilemediği durumlarda, 
çevre ve hava kirliliği söz konusu ise, doğal gaz kul
lanımı mecbur tutulmaktadır. Isı Arz Kanununa gö
re, doğal gaz kullanıniının zorunlu olduğu yerlerde, 
mekân ısıtma için dönüşüm süresi 6 yıl, büyük tüke
ticiler için 2 yıl, orta ölçekli sanayi için 6 yıl, toplu 
konutlardaki merkezî ısıtma üniteleri için 2 yıl, şehir 
gazı işletmeleri için 1 yıl süre tanınmıştır. 

Ülkemizde de çağdaş ve temiz yakıtın sanayimiz 
ve halkımızın hizmetine, ekonomimize herhangi bir 
yük getirmeksizin, tersine ekonomiye canlılık getire

cek, sosyal faydayı artırarak insanlarımızın refahına 
katkıda bulunacak bir bütünlük ve tutarlılık arz eden 
bir sistem olarak kurulabilmesi için, Doğal Gazın Tan
zimi Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sına Dair Yetki Kanun Tasarısının yararlı olacağı 
görüşü içinde sözlerime son verirken, yüce Meclise 
tekrar saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazokoğlu. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Fikret, 
Ertan, buyurun efendim. 

DSP GRUBU ADINA FİKRET ERTAN (iz
mir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye' 
nin enerji üretimi ile tüketimi arasında 1977'den beri 
yarı yarıya bir fark vardır; yani üretilen enerjinin tü
ketilen enerjiye oranı 1/2' dolayındadır ve Türkiye' 
nin ivedi olarak enerji zorunluluğu vardır. Bu bakım
dan, doğal gaz projesini, bu ivedi enerji zorunluluğu
na bir parça faydası olması nedeniyle onaylıyoruz, 
Avrupa'da ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde kullanıl
dığı gibi, bu projeyle Türkiye'de doğal gazın da bir 
enerji çeşitlemesi, varyasyonu olarak kullanılması çok 
doğaldır. 

Bir ülkede enerji açığı varsa, sanayii enerji isti
yorsa, aydınlanma için veya havayı kirletmeden mut
lak enerjiye zorunluluğu varsa, bir yerlerden bunu 
temin etmek zorunluluğundasınız; birinci madde bu
dur; fakat diğeri ve çok önemlisi, Türkiye'de bu 
enerji açığı bir türlü kapanmamaktadır. Bunun da 
nedeni, az önce konuşan SHP milletvekili arkadaşımın 
dediği gibi, Türkiye'de bir enerji planlaması, bir mas-
ter, bir entegre plan yoktur. Ayrıca şundan da kor
kuluyor: Bu doğal gazın dışında son on yıldır dışa
rıdan ithal edilen enerji miktarı, hemen hemen 10 kat 
artmıştır ve giderek enerji bakımından dışarıya çok 
da'ha bağımlı hale geliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, acaba ülkemizin bu bakımdan 
kaynakları kıt mıdır? Yine az önce konuşan arkada
şım, sadece temel enerji üretim birimlerinde, enerji 
kaynaklarında Türkiye'nin 200 milyar kilovata yakın 
bir enerji potansiyeli olduğunu vurguladı. Gerçekten 
de hidrolik, termal enerji kaynaklarımızı kullandığı
mızda, Türkiye şu andaki üretimi olan 40 milyar ki-
lova't/saatin çok üstünde, bunu katlarcasına enerji 
kaynaklarına sahiptir. Önemli olan, bunları bir an 
evvel harekete geçirmektir. Şu anda 150 baraj plan
laması yapılmaktadır. Oysa, Türkiye'nin çok global, 
çok üstenci bir planlamayla 500 - 600 baraja ulaş
ması çok normaldir. 

— 17 -
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Bir de, özellikle Avrupa ülkelerinden Avusturya 
ve Hollanda'da çok gelişmiş şekilleri olan, küçük ne
hirler, ırmaklar, derelerden faydalanılarak küçük 
enerji ünitelerine mutlak geçmek gerekir. Daha bu
gün Türkiye'de, binlerce kilovat/saat enerji boşu bo
şuna denizlere ulaşmaktadır ve hiç kullanılmamakta
dır. 

Sayın milletvekilleri, dünyada gelişmişliğin en 
önemli özelliklerinden biri de, enerji tüketiminin kişi 
başına düşen oranıdır. Gelişmiş ülkelerde bugün bu 
rakam 1 300 ile 6 500 - 6 700 kilovat/ saat arasında 
değişmektedir, Türkiye daha bu rakamlara ulaşama
mıştır. Öyle zannediyorum ki, eğer enerji sektörüne 
gerekli ağırlıklar verilmezse, giderek gelişmişliğimizi 
veya az gelişmizliğimizi vurgulayan enerji eksiklikle
rimiz, enerji tıkanıklıklarımız önümüzdeki yıllarda da 
kendini gösterecektir. 

1950'lerde el yordamıyla yapılan altyapı yatırım
ları ve enerjiye gösterilen ağırlık, 1960'lardaki yüzde 
7'lik büyüme hızımızın en önemli etkenlerinden biri 
olmuştur; ama 1970'lerde ne yapılmıştır? Bakın, 1970 
yılında 8,6 milyar kilovat/saat enerji üretiyoruz, 1980'e 
geldiğimizde 23,6 milyar kilovat/saate çıkıyoruz ve 
hemen hemen 3 kat katlıyoruz; ama ona rağmen, 
günlük yaşantımızda nerji eksikliğini çektik. Altyapı 
yatırımlarına, enerji yatırımlarına, «1980'de 20 milyar, 
23 milyar kilovat/saat enerji üretiyorum, 1987'ye ge
lindiğinde bu rakam 40 milyar kilovat/saati geçti» 
diye bakamayız. Dediğim gibi, 1970 yıllarında çok 
ağır bir şekilde yapılan sabit sermaye yatırımları, 
altyapı eksikliğiyle Türkiye'nin kalkınmasını dengesiz 
olarak ters yönde etkilemiştir. Gelişmiş ülke olmanı
zın temel koşulu, enerjide çok süratli bir şekilde 
ve bu perspektifin dışında, 1990'larda -ki şu anda 
alınan perspektiflerin dışında- daha süratlendirici ya
tırımlar yapmaktadır. Çok süratli bir şekilde 150 mil
yar kilovat/saati aşmak zorunluluğundayız, istediği
miz kadar, «sermaye yatırımları yüzde 10 arttı, bil
mem, sanayimiz şu kadar gelişiyor bu kadar gelişiyor» 
diyelim, enerjisi olmayan bir ülke, sağdan soldan 
enerji ithal ederek kalkınmasını sağlayamaz. 

Yine, burada bir konuya değinip sözlerime son 
vermek istiyorum. (Türkiye, enerjisi bu kadar az olma
sına rağmen, yine de bir türlü enerjisini etkin olarak 
kullanamıyor, örneğin, enerjide büyük zayiatlar var. 
Örneğin tungsram flamenli ampullerde vat başına 15 
ile 18 lümen ışık alınırken, bugün civa halejenül fla
menli amplllerde 80 ile 100 lümen arası ışık alın
maktadır. Yine, sanayide enerjiden en ufak bir ta

sarruf yoluna gidilmemektedir. Enerji tasarrufu de
nince, evlerdeki elektriklerin, ışıkların biraz kapan
masını anlıyoruz. Oysa, herhangi bir fabrikaya giri
niz; hangi fabrikanın baca gazları tekrar geri dönüm-
lü olarak faydalanılmaktadır? 

Onun için ben, enerji planlamasını, sadece baraj
lar yapmak veya nükleer santral gerekli mi, gereksiz 
mi; bazı rakamlar ortaya koymak olarak da değer
lendirmiyorum. Mutlaka enerjinin çeşitlendirilmesi 
gerekir. Türkiye güneş enerjisinden, jeotermal enerji
den faydalanabilir. Kaldı ki, bugün denizlerden dahi 
med-cezir vasıtasıyla doğal kaynak olarak ve geri dö
nüşümlü olarak faydalanılmaktadır. 

iSayın milletvekilleri, sözlerimi tamamlarken, doğal 
gaz projesine, grubum adına, olumlu oy vereceğimizi 
belirtiyorum. Gerçekten yararlı ve zamanında planlan
mış ve geciktirilmemiş bir uygulamadır; ama tekrar 
vurguluyorum: Biz, 40 milyar kilovat/saat enerji üre
tiyoruz diye övünmemiz gerekli bir ülke değiliz. Biz, 
mutlak ve mutlak elimizdeki kaynaklarla ve elimizdeki 
olanaklarla çok kısa zamanda 100 milyar kilovat/saati 
geçmek zorunluğundayız. 

Teşekkür ederim, (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertan. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Kâzım Ok-

say. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; doğal gazın tan
zimi hakkında bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına 
dair istemiş olduğumuz yetki ile ilgili olarak değerli 
arkadaşlarımızın yaptıkları tenkitlere ve olumlu kat
kılara hükümet adına teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Gerçekten, son 15-20 yılda dünyada büyük ölçü
de kullanım alanı bulmuş olan doğal gazdan bizim de 
yararlanmamız konusunda, 1984 yılında başlamış olan 
çalışmalar nihayet olumlu bir safhaya gelmiş ve geç
tiğimiz ay (yani 30 Mayısta) Hamitabat'da bu gaz 
kullanılmaya başlanılmıştır. Şu anda dört adet santral, 
türbin bu gazla çalışmaktadır. İnşallah 1988 yılında 
bu gaz Ankara'ya ulaşmış olacaktır. Ancak, Ankara ile 
ilgili problemler şüphesiz doğal gazın Ankara'ya gel
mesinden sonra başlayacaktır. - Bu hususun da altını 
çizerek ifade etmek istiyorum. 

Bir ülkenin, enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 
çeşitli kaynaklardan yararlanması zarureti ortadadır. 
Biraz evvel arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, bir 
taraftan hidrolik kaynaklardan yararlanırken, bir 
taraftan fuel-oil ile çalışacak santrallara, öbür taraftan 
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gazla çalışacak santrallara mutlak ihtiyaç vardır. Bu
nun yanında, jeotermal enerjiden ve güneş enerjisin
den yararlanma konusundaki çalışmalar da süratli bir 
şekilde yürütülmektedir. Birkaç ay içerisinde, özellik
le jeotermal enerji konusunda sizlere güzel haberler 
verebileceğimiz ümit ve tahmini içerisindeyiz. 

Ülkemizin enerji politikası, malumları olduğu üze
re, anahatları itibariyle beş yıllık planlarda ve hükü
met programlarında açık bir şekilde ifade edilmiştir. 
Hükümet programındaki şu satırları, hafızaları taze
lemek bakımından, tekrar bilgilerinize sunmak istiyo
rum: 

«Başta kömür, hidrolik, petrol olmak üzere, tabiî 
gaz, nükleer, güneş, jeotermal gibi bütün enerji kay
naklarından en iyi ve en süratli şekilde faydalanılma
sını sağlayacak tesisler kuracağız.» Hükümet progra
mında bu şekilde ifade edilen politika çerçevesinde 
kullanılmaya başlanılacak olan doğal gazın, Türk 
ekonomisine geniş ölçüde olumlu katkılar sağlayacağı 
düşüncesi içerisindeyiz. 

Doğal gaz, yirmibeş yıl süre ile Sovyet Rusya'dan 
temin edilecektir ve 1990'lı yıllardaki kullanımının, 
yapılan hesaplara göre, şu şekilde olacağını tahmin 
ediyoruz: Gaz santrallarında yüzde 43, gübre sa
nayiinde yüzde 12, sanayide yüzde 12 ve evlerde 
yüzde 33 nispetinde olacaktır. Gayet tabiî bu arada 
yeni kaynaklar bulunduğu takdirde -ki, biraz sonra 
bu yeni alternatif kaynaklardan bahsedeceğim - bun
lar da devreye girdiği zaman, şüphesiz bu kompozis
yonda bazı değişiklikler olacaktır. Bu ifade ettiğim 
rakamlar, 6 milyar metreküp doğal gaz kullanıldığı 
zaman ulaşılacak değerlerdir. 

Doğal gazı sadece bir tek kaynaktan almak ve 
bütün ümidimizi oraya bağlamak durumunda olma
dığımız aşikârdır. Bu konuda çeşitli ülkelerin çeşitli 
tekliflerinin değerlendirilmiş ve değerlendirilmekte 
olduğunu bilgilerinize arz etmek istiyorum. Bunlardan 
bir tanesi, Katar doğal gazının Türkiye üzerinden 
Avrupa'ya ulaştırılması projesidir. Bir diğeri de, İran 
doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştı
rılması projesidir. Bu konuda Avrupa ülkelerinde 
pazar araştırmalarıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu çalışmalar, aşağı yukarı önümüzdeki günlerde son 
safhasına ulaşacaktır. 

Bunun yanı sıra, Avrupa'daki pazar potansiyelinin 
şu anda çok yüksek gözükmediğini de bilgilerinize arz 
etmek istiyorum. O zaman münhasıran Türkiye'nin 
ihtiyacı için doğal gazan getirilmesinin ramtaıbdlitesi 
üzerinde durmaktayız. Bu gaz getirildiği takdirde, 
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bir taraftan kendi ihtiyacımız için kullanılırken, bir 
taraftan da likit bale getirmek suretiyle yurt dışına 
pazarlama imkânlarının mevcut olup olmadığı üze
rinde çalışmalarımız devam etmektedir. 

Şimdi şu anda gelecek gaz, Trakya'da Hamita-
bat'tan, Malkoçlar'dan girecek ve Ankara'ya kadar 
uzayacak 'bir boru hattıdır. 

'Bunum yanı sıra, Sovyetlerin ikinci bir teklifi var
dır; hu da, Kafkaslarldan doğal gaz verme teklifi
dir. Bu k'onuda fizibilite çalışmaları devam etmek
tedir. 

Ayrıca, İran'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da
ki illerimiz ihtiyacı için vermeyi teklif ettiği doğal 
gazın da, keza fizibilite çalışmaları sürmektedir. 

Bunun yanı sıra, Suriye'deki doğal gaz kaynak
larından yararlanabilme imkânları ve alternatifleri 
üzerinde heyetler halinde müzakerelerimiz devam et
mektedir. 

Buna ilaveten ve en önemlisi, halen şu anda yü
rümekte olan projelerden birisi de, Tekirdağ'da Mar
mara Ereği is i'nde kurulmakta olan likit doğal gaz it
hal terminal ildir. Bu terminale deniz tankerleri vası
tasıyla gelecek olan doğal gaz 'buralarda depo edile
cek ve ihtiyaca göre 'buradan devreye girecektir. Ay
rıca, buna (benzer bir terminalin îzmir'de kurulma
sıyla ilgili keza fizibilite çalışmaları da devam et
mektedir. 

Bütün bunlar da gösteriyor ki, sadece bir tek kay
nağa 'bağlı kalmak Ve buna göre plan ve program 
yapmak sıöz konusu değildir. 'Bu İşin üzerinde, uzun 
zamandan beri çalışıldığı malumlarıdır. Bu konuda 
BOTAŞ, gerçekten 'bu dönem içerisinde büyük bir 
bilgi (birikimine sahip olmuş, Avrupa'da doğal gazı 
kullanan ülkelerde yapmış olduğu çalışmalarla, Tür
kiye'de de (bu işi çok rahat bir şekilde planlayacak, 
organize edecek hale gelmiştir. Tabiri caizse, 'bu işin 
bevni 'BOTAŞ olacaktır. BOTAŞ, mevcut 'bilgi (biri
kimini gaz dağıtımı ile ilgili, kurulacak şirketlerde 
kullanacaktır. Bu arada Istanhul ve Ankara'da şu 
anda kurulma safhasına gelmiş olan gaz dağıtım şir
ketlerinde BOTAŞ yüzde 15 ilâ yüzde 30 arasında bir 
paya sahip olacaktır. 

Şüphesiz, Ibu k'onuda uygulanan politika kısa va
deli değil, arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi ve 
olması gerektiği hiçimde, uzun vadeli bir politika
dır. Hükümet olarak Ibu konunun üzerinde ciddiyetle 
durmaktayız. Bu konuda yapmakta olduğumuz çalış
malardan 'birisi de, Doğal Gaz Koordinasyon Ku
rulunun kurulması olmuştur. BOTAŞ ile ilgili Devlet 
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Bakanının başkanlığında -yani şu anda (benim yürüt
tüğüm Doğal Gaz Koordinasyon Kurulunda- Hazi
ne, Merkez Bankası, Planlama Müsteşarları, TEK 
Genel Müdürü ve IBOTAŞ Genel Müdürü bulunmak
tadır. Ayrıca, ibu koordinasyon kuruluna, ihtiyaç du
yulan 'kuruluşların temsilcileri, ıbu arada Ankara ve 
îstanlbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının da çağı
rılması imkânlarının mevcut olduğunu ifade etmek 
istiyorum. İBu konudaki çalışmalar yoğun ibir biçim
de devam etmektedir. Doğal Gaz Koordinasyon Ku
rulu, zaman zaman ve ihtiyaç oldukça toplanmakta 
ve bu kbnuyla ilgili projelerin gidişini yakından iz
lemektedir. 

Şüphesiz, doğal gaz, tek başına kullanılacak, bir 
tek enerji kaynağı durumunda olacak bir mal da 
değildir. Bunun, piyasada şu anda multlfaklarda kul
lanılan UPC, elektrik, fuel-oil, linyit ve gazyağı ile 
rekabet etmesi söz Ikonusüdur. Bu bakımdan, hangi 
fiyata 'verirseniz verin, karşınızda bunu alacak müş
teriyi bulmanın 'da o kadar kolay olmadığını sözle
rime eklemek (istiyorum. Özellikle sanayide, eğer bu 
saydığım enerji kaynaklarıyla rekabet edebilir bir fi
yata vermezseniz, herhalde illa doğal gaz kullanacak
sınız diye bir zorlama yapılmasının mümkün olma
dığını takdirlerinize arz etmek istiyorum. 

Ayrıca, doğal gazın bedelinin yüzde 65 ila 70'inin 
Türk ihraç mallarıyla ödenmesi öngörülmüştür. Bu 
konuda, ihraç edilecek mallar için özel bir sübvansi
yon uygulanması gayet tabiî söz konusu değildir. Di
ğer ihraç mallarına, diğer ülkeler için hangi sübvan
siyonlar uygulanıyor ise, bunlar için de, Sovyet Rus
ya için de bunun dışında bir uygulama şu anda söz 
konusu değildir. 

Şehir şebekeleri konusuna gelince : Biraz evvel de 
ifade ettiğim gibi, doğal gazın ağırlıkla kullanılacağı 
yerler elektrik santralları, sanayi tesisleri ve gübre 
fabrikalarıdır. Şehirlerde ısıtma ve mutfakta kullan
ma amacıyla tüketilecek bu gazın, özellikle birinci 
planda Ankara, ikinci planda İstanbul'da kullanılma
sı söz konusudur. İstanbul'da şu andaki mevcut ha
vagazı şehir şebekesi bu işe hazır değildir; İstanbul' 
da yeniden bir şebeke yapılması ihtiyacı ortadadır. 
Bu amaçla İstanbul Belediyesi tarafından 250 milyon 
dolarlık, bu işe elverişli bir kredinin temin edilmesi 
amacıyla, uluslararası ihaleye çıkılmıştır. 

Ankara İline gelince : Ankara'daki durum İstan
bul'a nazaran çok daha iyidir; mevcut havagazı şe
bekesinin durumu, bu işe yeterlidir. İngiliz Brıtısh Gaz 
Firması tarafından kontrol edilmiştir; mevcut şebeke I 
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tamamen gözden geçirilmiştir. Bazı yerlere takviye 
yapıldığı takdirde, şu andaki mevcut şebekeden geniş 
ölçüde yararlanılabileceği ortaya çıkmıştır. Ancak, 
şebeke bulunmayan yerlere boru çekilmesi ve bunla
rın evlerde kullanılmaya hazır bir hale getirilebilme
si amacıyla da gereken çalışmaların başlamış oldu
ğunu ve süratli bir şekilde sonuca gitmekte olduğunu, 
keza bilgilerinize sunmak istiyorum. Bu amaçla An
kara Belediyesi de, takriben 100 milyon dolarlık - biraz 
evvel İstanbul için ifade ettiğim biçimde - bir kredi 
temin etmek maksadıyla uluslararası ihaleye çıkmış
tır. 

Haddizatında şu anda çeşitli ülkelerden, hükümet
ten hükümete kredi verme biçiminde, teklifler gelmiş
tir. Şartları son derece müsait gözükmektedir; ama 
buna rağmen, bu gelişmelerden haberleri olmayan 
ülkelerin de teklif vermelerini temin etmek amacıyla, 
böyle bir duyuru yapılmış ve işin detaylı çalışmala
rına başlanılmıştır. 

Bu arada, boru hattının geçeceği yerlerde... 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Eskişehir ne ola

cak Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 

— ... yani, İzmit'te, Eskişehir'de ve Bursa'da kullan
ma imkânlarıyla ilgili fizibilite çalışmaları devam et
mektedir. Bu fizibilite çalışmaları olumlu sonuç ver
diği takdirde, sadece şu anda geçeceği güzergâh üze
rindeki yerlerde değil, ayrıca eğer hesaplar uygun so
nuç verirse, bu gazı mesela Konya'ya, mesela Kayse-
ri'ye, mesela Balıkesir'e ve İzmir'e de bu boru hattı
nın uzatılması imkânlarının mevcut olduğunu ifade 
etmek istiyorum; ama bu konuda bütün mesele, yapı
lacak hesapların rantabl çıkması ve bu konuda bü
yük bir yük meydana getirmemesidir. 

istemiş olduğumuz yetkinin Anayasanın 91 inci 
maddesine uygun bir yetki olduğu konusunda bizi 
destekleyen değerli muhalefet sözcüsü arkadaşlarımı
za da teşekkürlerimizi arz ediyorum. Hepinizi bu ve
sileyle tekrar saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyurun 

efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile selam
lıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz, Doğal Gazın Tanzimi 
Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı üzerinde, ben de görüş
lerimi sunmak istiyorum. 
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Bileşimi hidrokarbonlardan ibaret olan doğal gaz, 
son çeyrek asırda önem kazanan; gerek sanayide ham
madde ve enerji kaynağı olarak, gerekse ısınmada 
ve mutfaklarda yakıt olarak kullanılan temiz bir ener
ji kaynağıdır. 

Günümüzde, odun, kömür gibi yakıtların hem tü
kenmekte, hem de çevre kirliliğine neden olması do
layısıyla, doğal gaz kullanımı önem kazanmaya baş
lamıştır. İşte bu nedenle, ülkemizde de doğal gaz 
enerjisinden yararlanılması düşünülmüştür. Bu tasa
rı ile öğreniyoruz ki, hükümetimiz, birçok Avrupa 
ülkesine doğal gaz veren Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetler Birliğiyle, 25 yıl süreli doğal gaz ithali anlaş
masını 18 Eylül 1984 tarihinde imzalamıştır. Bu an
laşmaya göre ithalat; ilk yıldan başlamak suretiyle, 
1993 yılında 6 milyar metremikâba çıkacak ve 25 yıl 
süreyle doğal gaz alınacaktır. Bu doğal gazın bedeli 
olarak da, kendi üretim mallarımızdan vereceğiz. 

Bu olay, bir bakıma ekonomimize katkı sağlaya
cak, ithalat ve ihracatımızı artıracak gibi gözüküyor; 
ama, acaba doğal gaz fiyatı değişecek mi, değişecekse 
ne oranda değişecektir? Acaba Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğine vereceğimiz mallarımız, alınacak 
doğal gazın değerini karşılayacak mı, nicelik ve nite
lik bakımından beğenilecek mi? Örneğin, bizden alı
nacak et için, «Şu vasıfta olmasını isteriz» denirse, ve
rebilecek miyiz? Bizim et maliyetimiz veya satış fi
yatımız, örneğin 4 dolar/kg. iken, Rusya, «Roman
ya'da 2 dolar/kg. fiyatına et buldum; sen de bu fi
yattan verirsen alırım, yoksa almam» derse ne ola
caktır? 

Bu suretle, aldığımız doğal gaz nedeniyle, ithal ve 
ihraç dengemizde bir bozukluk olmayacak mı? Yani 
bu denge aleyhimize bozulursa, ödeme dengemiz açık 
verirse ve aradaki farkı bütçeden ödeme zorunda 
olursak ne olacaktır? 

Bu konular yanında, bu doğal gaz temini konu
sunun, yapılacak tesis yatırımı nedeniyle, bizi uzun 
süre dışa ve bir ülkeye enerji bakımından bağımlı hal
de bırakacağını da hesaplamamız gerekir. 

Televizyon ve basından izlediğimize göre, boru 
hattı inşaatı devam etmekte olup, geçen günlerde Ha-
mitabat'taki TEK'e ait Trakya Doğal Gaz Kombina 
Çevirim Santralına ulaşmış ve elektrik üretimine de 
geçilmiş ve boru hattı güzergâhı üzerindeki İstanbul, 
İzmit, Bursa, Eskişehir ve Ankara'da da, sanayi kuru
luşlarında ve ısıtma amaçlı olarak kullanılacaktır. Ay
rıca bu şehirlerin merkezî sistemle ısıtılması ve mut
fak yakıtı olarak kullanılması da sağlanacaktır. 

t Bunun için, boru içi tazyikler nedeniyle, çelik bo-
I rular ile evlere kadar yapılmış olan merkezî teshin 
I sistemine gereksinme vardır; bizde ise, galiba bir-
I çok yerlerde, tazyiğe dayanamayan demir borular 
I kullanılmaktadır. 
I Sanırım, yukarıda sözü edilen hiçbir şehrimizde 

havagazı tevzi şebekesi bu vasıfta değildir. Bu tevzi 
I şebekelerinin yapılması için de hiçbir gayret yoktur; 
I fakat, demin burada bakanımızın, bu konuların bazı 
I şirketlere ya etüt yahut da bilmiyorum ne için veril-
I miş olduğu konusundaki beyanlarını dinledim, ferah-
I ladım. İnşallah, şehirlerimiz doğal gaza kavuştuğu 

sıralarda, şebekeler de o işte kullanılır hale getirilmiş 
I olur. 

I Kaldı ki, gerek PTT, gerek kanalizasyon ve gerek 
I telefon telleri için ikide bir kazılan sokaklarımızda; 
I bu doğal gaz şebekesinin gerek şebeke tevsii ve gerek-
I se bazı yerlerdeki boru cinslerinin değiştirilmesinin 
I ne şekilde bir karışıklık doğuracağını da bilemiyorum. 

I Doğal gaz tevzi şebeke sistemlerinin yapılması ve 
I ısıtmada kullanılan brülör memelerinin ve emniyet 
I sistemlerinin bir an önce yapılması gerekir. Biraz iza-
I hat aldık gerçi; ama, bu konular nasıl ve ne zaman inşa 
I ve halledilecektir, yetkililerden sormak ve öğrenmek 
I arzumuzdur. 

I Ülkemizde hava kirliliğinin yoğun olduğu yuka-
1 nda sözü edilen illerimizde, doğal gazın bu konuda 
I iyi bir çözüm olacağı kuşkusuzdur. Ancak bu şekil-
I deki illerin Doğu'da da bulunduğu unutulmamalıdır; 
I Doğu'da Erzurum, Ağrı, Kars, Sivas, Van; hatta Sa-
I yın Artukarslan'ın memleketi Bingöl illerinin de ha-
I va kirliliğinden mustarip olduğu unutulmamalıdır. 
I İran, Suriye ve Katar emirliklerinde de doğal gaz ol-
I duğuna göre, Doğu Anadolu için de böyle bir gayreti 
I hükümetimizden bekleriz. Tabiî, Doğu'da, Rusya'dan 
I da anlaşma yapılıp alınırsa, ona da seviniriz; Sayın 
I Bakan bunu söylediler. 

I Doğal gaz, alıcı ile satıcıyı uzun süre birbirine 
I bağlayan, belki de enerjide bağımlılığı zorunlu kılan 
I bir etken olduğuna göre, aynı devlete bağımlılığı azal-
I tacak alternatifler üzerinde durulmalıdır. Ülkemiz için. 
I çok yeni bir hammadde ve enerji kaynağı olan doğal 
I gazın, düzenli, verimli, ekonomik temini konuları 

ihmal edilmemelidir. Hatta, Cezayir'den, sıvılaştırıl-
I mış doğal gaz temini konusunda da temaslara şimdi-
I den başlanmalıdır. Sıvılaştırılmış doğal gaz tekrar gaz 

I
' haline dönüştürülüp borulara bağlanabildiğinden, do

ğal gaz gibi kullanılabilecektir. Bizi tek bir ülkeye 
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bağımlı kılmaktan da kurtarma yollarını hiç unut
mamak gerekir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant-

oğlu. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmıştır. Maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Maddelerine geçilmesini kabul 
edenler... KabuL etmeyenler... Maddelerine geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Doğal Gazın Tanzimi Hakkında Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansı 

Amaç 
MADDE 1. — Doğal gazın (sıvılaştırılmış hali da

hil) düzenli, süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde 
ithali, satışı, satış fiyatının tespiti ve dağıtımı ile bu 
konularda yetkili kılınacak kuruluşu belirlemek, ilgili 
kanunlarda düzenlemeler yapmak amacıyla Bakanlar 
Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisi verilmiştir. 

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

Önerge yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 1 inci mad

deyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Yetki Kanununa göre, (vergi, 

resim, harç ve benzeri malî mükellefiyetler hariç) çı
karılacak kanun hükmünde kararnameler; 

a) 79 sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, 
Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesapla
rının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair 
Kanunda, 

b) 1580 sayılı Belediye Kanununda, 
c) 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yö

netimi Hakkında Kanunda, 
d) Belediyelere bağlı müesseselerin kuruluş ka

nunlarında, 
e) 6236 sayılı Petrol Kanununda, 
f) Kat Mülkiyeti Kanununda, 
g) Diğer kanun ve kanun hükmünde kararna

melerin doğal gazın ithali, satışı, satış fiyatının tespi
ti, dağıtımı ile bu konularda yetkili kılınacak kuru
luşun belirlenmesi ile ilgili hükümlerinde, 

Yapılacak yeni düzenleme ve değişiklikleri kapsar. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Nalbantoğlu, söz isteğiniz var, buyurun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bu maddede bir ifade 
bozukluğu veyahut da yanlış anlama olduğu kanısın
dayım. Bu - bakımdan, bazı şeyleri vuzuha kavuştur
mak lazım; iki manaya gelen cümle veya dizi tertip
leri yasada doğru değildir. 

Hükümetimiz bazı kanunlar üzerinde, yeni düzen
leme ve değişiklikleri kapsayacak tarzda kanun hük
münde kararname çıkaracak ki, bunlardan birisi de 
1580 sayılı Belediye Kanunudur. 

Şimdi, bu maddenin (g) fıkrasında : 
«Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamele

rin» deyip, sattrbaşına geçerek; 
«Doğal gazın ithali, satışı, satış fiyatının tespiti, 

dağıtımı ile bu konularda yetkili kılınacak kuruluşun 
belirlenmesi ile ilgili hükümlerinde» ifadesinden son
ra, «yapılacak yeni düzenleme ve değişiklikleri kap
sar» hükmüne yer vermeliyiz. Zaten, 1580 sayılı Ka
nun üzerinde bir kanun hükmünde kararname çıkar-

I ma yetkisini verdik - ki geçenlerde olduğu gibi - «Ben 
belediye başkanlarından şunu şunu aldım; yerlerine 
de şunları tayin ettim; hatta, yarın seçtirmem de, ken
dim tayin edeceğim» derse, olur mu? Yani, kanıma 
göre, müphemiyeti kaldırmak lazımdır. Bu bakım
dan, komisyon - diğer maddeler görüşülünceye ka
dar - bu maddeyi bir redaksiyona tabi tutarsa iyi olur 
kanısındayım. 

Bu düşüncemi arz etmek üzere huzurunuza gel
dim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant
oğlu. 

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
İlkeler 
MADDE 3. — Bakanlar Kurulu 1 inci madde ile 

verilen yetkiyi kullanırken, doğal gazla ilgili hizmetin 
süratli, verimli bir şekilde yürütülmesine, ülkenin eko
nomik ve sosyal durumunu göz önünde bulundurma
ya ve çevrenin korunmasını sağlamaya özen gösterir. 

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

Önerge yok. 
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3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yetki Süresi 
MADDE 4. — Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna 

verilen yetki, Kanunun yayımından itibaren beş yıl 
süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu 
birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarabi
lir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste* 
yen?.. Yok. 

Önerge yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, başlıkla ilgili bir önergemiz 

vardır, okutuyorum : 
TBMM Başkanlığına 

579 sıra sayılı Doğal Gazın Tanzimi Hakkında 
Yetki Kanunu Tasarısının adının, aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Tasarının adı : 
Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Ta
sarısı» 

Orhan Ergüder Talat Sargın 
İstanbul Tokat 

Alâeddin Kısakürek Mehmet Zeki Uzun 
Kahramanmaraş Tokat 

Burhan Cahit Gündüz Hikmet Bicentürk 
izmir İçdl 

Hamit Melek M. Ali Doğuşlu 
Hatay Bingöl 

BAŞKAN -r- Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATT1N FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, İçtü
zük gereği katılamıyorum. 

BAŞKAN — Çoğunluk nedeniyle katılamıyorsu
nuz. 

Hükümet?.. . 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler.. Önerge kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünün oylama

sına seçilmeden önce, oyunun rengini belirtmek için 
söz isteyen sayın milletvekilimiz?.. Yok. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylama
ya tabidir. 

Açık oylamanın, oy kupasının sıralar arasında do
laştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, teşekkür babında iki cümle söyleme
me müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bitirelim, ondan sonra Sayın Ba
kan... 

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

Oy kupaları, sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylama devam 
ederken, gündemimizdeki konuları görüşmeye devam 
ediyoruz. 

2 nci sıradaki, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
zük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu üzerin
deki görüşmeler, aldığımız karar gereği ertelenmiştir. 

(1) 344, 344'e 1 inci Ek S. Sayılı basmayazılar 
14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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3. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, İpekböcek- I 
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyisleri I 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) < I 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, İçel Milletvekili Edip I 
Özgenç'in, İpekböcekçiliği Kanunu Teklifi ve Tarım I 
Orman ve Köyisleri Komisyonu Raporu üzerindeki I 
görüşmelere başlıyoruz I 

Komisyon?.. Yok. I 
Görüşmeler ertelenmiştir. I 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, I 

gündeme aynen uyulacak diye prensip kararına va- I 
rıldı. I 

BAŞKAN — Aynen uyguluyoruz Sayın Tutum. I 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İyi ama, «Komis- I 

yon yok» deniyor. I 

4, — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan- I 
bul Milletvekili Bülent Akarcalının, 21.12.1959 tarih I 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak- I 
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba- I 
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek I 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun I 
Teklifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret I 
komisyonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (1) I 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Muş Milletvekili I 
Alaattin Fırat ve İstanbul Milletvekili Bülent Akar- I 
cah'nın, 21.12.1959 Tarih ve 7397 Sayılı Sigorta Şir- I 
ketlerinin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Mad- I 
delerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırıl- I 
ması ve Bu Kanuna (8) Ek ve (4) Geçici Madde Ek- I 
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet; Sanayi I 
ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları üze- I 
rindeki görüşmelere başlıyoruz. I 

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

larınıza sunuyorum. Komisyon Raporunun okunma- I 
sini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon I 
Raporunun okunması kabul edilmemiştir. I 

Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerinde Doğ- I 
ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Turgut Yaşar Gü- I 
lez söz istemişlerdir. I 

Buyurun Sayın Gülez. I 
DYP GRUBU ADINA TURGUT YAŞAR GÜ

LEZ (Bolu) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli I 
üyeleri; 21.12.1959 tarih ve 7397 sayılı Sigorta Şir- I 
ketlerinin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Mad- I 
delerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırıl- I 

(1) 554 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. | 
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ması ve Bu Kanuna (8) Ek ve (4) Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi üzerinde, Doğru 
Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuz
da bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1959 yılında yürürlüğe gir
miş olan bu Kanunda, o tarihten bu yana 26 yıl geç
miş olmasına rağmen, herhangi bir değişiklik yapıl
mamıştır. Değişen ekonomik şartlar ve gerek sigorta 
endüstrisindeki değişiklikler bu 26 sene zarfında mey
dana gelmiştir. Bu durum muvacehesinde, bu Kanu
nun günün şartlarına uydurulması zarureti hâsıl ol
muştur. 

Grubumuz olarak yapılan değişikliklerde teklifi 
müspet karşıladığımızı ve teklife olumlu oy verece
ğimizi beyan eder, yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gülez. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu.adına Sayın 

Yılmaz Demir; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA YILMAZ DEMİR (Bile

cik) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Muş Mil
letvekili Alaattin Fırat ve İstanbul Milletvekili Bü
lent Akarcalı'nın, Sigorta Şirketlerinin Murakabesi 
Hakkındaki Yasa Teklifi üzerinde görüşlerimizi arz 
ederken, SHP Grubu adına saygı ve selamlarımı su
nuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Doğru Yol Partisinin söz
cüsü, gerçek sigorta şirketlerini ve sigorta olgusunu 
çok hafife almış veyahut da görüşü o olabilir; ama, 
konu gerçekten irdelenecek, görüşülmeye değer bir 
yasa teklifidir. Bu teklifin arkasındaki iki çelişkiyi 
sizlere iletmekten de zevk alıyorum. 

Birinci olgu, 1982 ve 1961 Anayasalarında Tür
kiye'de kooperatiflerin geliştirilmesi ve yaşamı temi
nat altına alınmış olmasına karşın, maalesef bu yasa 
teklifiyle kooperatif şeklindeki sigorta şirketlerinin 
tasfiyesi veyahut da ortadan kaldırılması hususu ge
tiriliyor. 

İkinci olguya gelince : Türkiye'de holdinglerin, 
devlet yasalarından ne denli yararlanarak, devletin 
sermayesini, varlığını sömürdüğünü, alıp kullandığını 
örnekleriyle size bildirmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, elimde bu yasa teklifine 
ilişkin ve basına yansımış, BOTAŞ Şirketinin - dev
let şirketinin - Sabancı Holding'in sigorta şirketine 
sigorta ettirilmesi olgusunu sizlerin bilgilerine suna
cağım. Sabancı'ya ait sigorta şirketinin sermayesi 
1 milyar liradır; maalesef, yıllardır BOTAŞ'ın 5 mil
yon dolarlık zarar ve ziyanını ödememiştir. Sabancı, 
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zararı nedeniyle BOTAŞ'a ödemesi gereken 5 milyon 
doları, yıllardır elinde tutmakta ve kullanmaktadır. 
Bunları birer birer örneklerle size vermek istiyorum. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Hangi sigorta şirketi 
acaba? 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, 
sigorta şirketinin adını herhalde siz çok iyi biliyor
sunuz ve bunu burada örnekleriyle yine size sunaca
ğım. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Ben bilmiyorum ki. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Öte yandan, ya
sa teklifinin 20 nci maddesiyle getirilen bu yeni sis
tem, siyasî iktidarların, politik amaçlarla beliıli sigor
ta şirketlerini, devlet eliyle zengin etmesine elverişlidir. 
Siyasî iktidarlara yakın sigorta şirketi veya şirketleri, 
istedikleri zaman, Bakanlar Kurulundan belirli sigor
ta türbrini yapma zorunluğu yönünde bir karar çıkar
tabilecek ve bütün vatandaşların bu sigorta sözleş
melerini yapma zorunda bırakılması suretiyle de va
tandaşın sırtından devlet eliyle şirketler büyük eko
nomik çıkarlar sağlayacaklardır. 

Örneğin, (X) şirketinin işleri iyi gitmiyorsa, bu 
şirketi kurtarmak için, Bakanlar Kurulu toplanıp, 
her vatandaşın, örneğin televizyonunu sigorta ettir
mesi zorunluğunu getirecek; vatandaşlar bu şirkete 
para aktarmaya başlayacak, böylece vatandaşın sır
tından şirketler kurtarılmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, nihayet tasanda yer alan bü
yük bir çelişkiye de değinmek gerekir. Tasarının 5 in
ci maddesiyle değişik 4 üncü maddesi, yabancı şir
ketlerin sadece anonim şirket şeklinde kurulmasını 
öngörmektedir. Tasarının geçici 3 üncü maddesi ise 
bu maddeyle tamamen çelişir vaziyettedir; yabancı 
şirketlerin hem A.Ş. şeklinde kurulmasını öngörüyor, 
hem de Türkiye'de sadece şube açmakla yetinmeyi 
hükme bağlıyor. Yani, 4 üncü madde yabancı şir
ketlerin Türkiye'de sigorta şirketi kurabilmeleri için 
A. §. kurma şartını ararken, geçici 3 üncü madde bu 
şartı aramadan yabancı şirketlerin Türkiye'de şube 
açabileceklerini öngörüyor. 

Sayın milletvekilleri, diğer bir sakınca, Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna üyelik başvurumuzun yapıl
dığı şu günlerde tasarının AET üyesi ülkelerde hâ
kim olan genel bir ilkeden uzak olmasıdır. AET ül
kelerinde yabancı şirketlerde umumî vekillik ilkesi 
esastır, bizde bu tasarıda ise umumî vekillik esası red
dediliyor. Yabancı şirketlerin Türkiye'de sigortacılık-
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la uğraşmasını A Ş. şeklinde teşkilatlanmaları şartı
na bağlıyoruz. Bu hususun da kanımızca hemen dü
zeltilmesi gereklidir. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu sakınca ve endişe
leri yanında, sizlere de, olmuş ve şu an süregelen bir 
hikâyeyi anlatmak istiyorum. Ülkemizde zenginliği
nin büyüklüğü yanında, çenesinin büyüklüğü ile de 
ünlü firmaların TV'den paralı reklam yapma yerine 
bazen limit satarak, bazen bitpazarından aldığını id
dia ettiği, villasının bahçesine koyduğu çeşmelerin 
arasında antika motosikletiyle yaptığı gezileri göstere
rek, bazen de eşini yarışma programına çıkartarak 
sık sık görüntülerini beyaz camdan izlediğimiz sunî 
bir şekilde sempatikleştirilen ünlü işadamımız, çok 
değişik işletmelerine bir de sigorta şirketini eklemiş
tir. 

Sayın Bakan, ismi bir kez daha yineliyorum : At
lantik Sigorta. Elbette ki, bu şirket 12 Ocak 1984 ta
rihinde BOTAŞ'ı, (boru hatlarıyla petrol taşıma ano
nim şirketini) 30 milyar liraya sigorta etmiştir. Sigor
ta poliçesinde bütün riziko çeşitler yazılmıştır. Boru 
hattı 9.9.1983 ve 12.2.1984 tarhinde iki ayrı zamanda 
poliçede yazılı rizikoların birisine maruz kalmış ve 
her rizikoda toplam faizler hariç yaklaşık 5 milyon 
dolar hasar meydana gelmiştir. 

Bilirkişi incelemesini yapan İstanbul Hukuk Fa
kültesi Sigorta Kürsüsü Profesörü Kendir, Atlantik 
Sigortanın derhal bu hasar miktarını BOTAŞ'a öde
mesi gerektiği yolunda rapor vermiştir. Atlantik Si
gorta yaptığı bu 30 milyarlık sigortanın yüzde 98'ini 
uluslararası reesürans şirketlerine, yüzde 2'sini de 
millî reesürans şirketine sigorta ettirmiştir. Yabancı 
şirket, bu rizikoların karşılığı olan parayı bu ünlü iş
adamının büyük bankası olan Akbank'ın Londra'da-
ki şubesi olan Ak Limitet'e bloke ettirmiştir. Şu an
da BOTAŞ'a, yani devlete ödemesi gereken para do-
loyalı olarak Atlantik Sigorta'sının ünlü ve millî pat
ronunun cebindedir. Ancak, Atlantik Sigorta bu pa
rayı yine ödemeyince, BOTAŞ zorunlu olarak, 1985 
Şubat ve 1986 Ocak tarihlerinde İstanbul ticaret mah
kemelerinde iki ayrı tazminat davası açtı. Davalar, 
tahmin edeceğiniz gibi, uzadıkça uzuyor. 

Şimdi gelelim hikâyenin sonuna. Görüşülmekte 
olan tasarı yasalaşırsa, 1 milyon sermayeli Atlantik 
Sigorta, sermayesini isterse 1 milyar liraya çıkarmaz 
ve tasfiyeye gider. Böylece, devletin kasasına girecek 
olan 5 milyon dolar, ünlü işadamının cebinde kala
caktır. Bu durumu sayın hükümet yetkililerinin bil
gilerine sunuyor, gerekli tedbirleri, bugünden başla-
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mak üzere, almaya ve görevlerini yapmaya davet edi
yorum; aksi halde, bu işi yüce Meclisin kovuştura
cağını ve peşinde olacağını da varsayıyorum. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten bu iş, çok önemli 
olan şirket kurtarma operasyonunun veyahut da kişi 
kurtarma operasyonunun bir .uzantısıdır. 

Hükümeti görevini yapmaya davet ediyor ve di
yorum ki : Sayın hükümet, 5 milyon doları Sabancı' 
nın cebinden alınız; lütfen BOTAŞ'a veriniz ve göre
vinizi yapınız. 

SHP Grubu olarak, diğer konuşma haklarımız sak
lı kalmak üzere, saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Sayın milletvekilleri, oyunu kullanmayan sayın 

üye kalmasın lütfen. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Hasan 

Altay.. Yok. 
Başka söz isteyen sayın milletvekili?.. 
VURAL ARIKAN (izmir) — Şahsım adına söz 

istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu adına 
konuşan arkadaşımız, tasarıya katıldığını ifade et
mişti, katılıyoruz; ben, bir nokta üzerinde durmak 
istiyorum : Gerekçede «Yabancı sigorta şirketleriyle 
Türk sigorta şirketleri arasında eşitliğin korunması» 
şeklinde bir ifade yer alıyor; ama, maddelere geldi
ğimizde, bu eşitliğin korunmadığını görüyoruz. Tek
lifi ver-în arkadaşlarımla daha önce de görüşmüştüm; 
bir önerge ile düzelteceklerini söylemişlerdi. Şimdiye 
kadarki uygulamalardan anlaşıldı ki, bu Mecliste mu
halefet grubunun önerge vermesi itibar görmüyor; o 
yüzden, arkadaşlarımızın bu önergeyi vereceklerini 
umuyorum. 

Bakınız, gündemin 13 üncü sırasında, Tarımın Teş
viki, Çiftçinin Desteklenmesi, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
nı görüşeceğiz. Bu tasarıda, dar mükellefiyete tabi 
kurumlarla, yerli şirketleri bir tutuyorsunuz, sigorta' 
şirketlerini birbirinden farklı duruma getiriyorsunuz. 
Bilmiyorum, bu husus dikkatsizlik sonucu mu, yoksa 
bir eksiklik mi? 

Bu itibarla, yabancı sigorta şirketleriyle Türk si
gorta şirketleri arasında eşitliğin korunması, - hem de 

Avrupa Topluluğuna gireceğimiz bir dönemde bu eşit
liğin korunması - zarurî gibi geliyor bana. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Demokratik Sol Parti Grubu adına 

Sayın Kasan Altay, buyurun efendim. 
FETHİ ÇELIKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan 

şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şahsınız adına. 
DSP GRUBU ADINA HASAN ALTAY (Sam

sun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarı ge
nelinde olumlu gibi görülmekle birlikte, Meclisin ola
ğanüstü toplanmasını gerektirecek ölçüde önemli bir 
tasarı değildir. Bu yönden, yasanın görüşülüş şekli 
açısından karşıyız. Ayrıca, Anayasamızda yer alan, 
tüketicinin korunmasına ilişkin yasanın çıkarılmasına, 
bu yolla, dolambaçlı bir şekilde engel olunur gibi bir 
durum ortaya çıkmaktadır. Yani, tüketicinin korun
ması yasası yerine bu yasa ikame edilmek istenmek
te gibi görünmekte ve yine bu şekilde, birtakım ku
ruluşlara birtakım külfetler, sigorta primleri gibi bir
takım yükümlülükler getirilmek istenmektedir. 

Ayrıca, benden evvel konuşan arkadaşlarımın be
lirttiği gibi, AET'ye giriş aşamasında, saydığımız şu 
dönemde bu konular dikkate alınmadan hazırlanmış 
bir tasarıdır. Bu nedenlerle tasarıya karşıyız. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
BÜLENT AKARCALI (istanbul) — Sayın Baş

kan, teklif sahibi olarak konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika. Şahsı adına Sayın Fet

hi Çelikbaş, buyurun efendim. 
FETHİ ÇELIKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; yabancı sermaye yatırımlarının 
teşvikiyle alakalı olarak 1954'te çıkarılan 3224 sayılı 
Kanun, mühim bir prensip getirmiştir memleketimi
ze; o da, yabancı sermaye yatırımlarıyla, yerli teşes-
büsler arasında bir fark gözetmemek; ne lehte, ne de 
aleyhte, herhangi bir ayrıcalık tanımamak. 

1954'te çıkmış olan böyle bir kanuna rağmen, 
eğer Sayın Arıkan'ın, dediği gibi, yabancı sermayeyi 
daha kötü duruma sokacak, yerli teşebbüsleri teşvik 
edecek bir hüküm varsa, gerçekten Avrupa Toplulu
ğuna gireceğimiz şu sırada bunun fevkalade menfî 
tepkileri olur. 

Bu itibarla, komisyondan rica edeceğim; bu mad
deyi alıp bir tetkik etsinler; çünkü, böyle bir ayrıca-
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lık, yabancı yatırımları geniş ölçüde ürkütecektir. Kal
dı ki, Türkiye ekonomisini bugün 1930'dan sonra en 
cesaretli bir şekilde dünya ekonomisine entegre et
mek için ileri seviyede bir liberizasyon safhasına gir
miş bulunuyoruz. Bu çelişkili bir durum yaratır, lüt
fen bu konunun millî menfaatlerimiz bakımından tas
hih edilmesini ben de rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır, lütfen kupa

ları kaldırın. 
(Oyların ayrımına başlandı) 

BAŞKAN — Sayın Bülent Akarcalı, teklif sahibi 
olarak bir söz verme imkânım yok; eğer yerinizden 
bir talebiniz varsa alayım. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Teklif ver
miş bir milletvekili olarak, bazı konuşmacılar bunun 
arkasında iki tane art niyet belirttiler ve birinci ola
rak, bu bir şirket kurtarmayla ilgilidir dediler... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, lüt
fen... 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — ... sigorta 
şirketiyle ilgilidir dediler ki, bu cahillikten ileri git
mez. 

İkincisi, başka bir iddia da, teklifin tüketici aley
hinde olduğudur. 

Bunlar, hiçbir şekilde komisyonda dile getirilme
miş hususlardır ve burada doğrudan doğruya teklif 
sahiplerinin itibarına yöneliktir. Bunu arz etmek is
tiyorum. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, sa
taşma var; cahil dedi, şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yerindeki konuşmaydı. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, şah

sıma yönelik. 

BÜLENT AKARCALI (istanbul) — Sataşma 
varsa, bize vardır; kürsüden cevap verme hakkımız 
mahfuzdur. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Size söz yeriniz
den verildi, kürsüden değil. (ANAP sıralarından «sa
taşma yok» sesleri) 

Hayır, «cahil» diyemez. 
«Konuşmacı arkadaş» dedi, konuşmacı arkadaş 

kimdi, kime söyledi bu sözü? Bilmiyor musunuz, ki
me hizmet ettiğinizi? 
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BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
Sayın Demir, lütfen yerinizden konuşmayınız. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, Baş

kanlığınız sırasında lütfen bir başka arkadaşa haka
ret ettirmeyiniz. Hakaret etmiştir, sözünü geri alsın. 
Kendisi cahilse, onu bilmem. 

BAŞKAN — Sayın Demir, siz de yerinizden «de
ğilim» dediniz ve karşılıklı yerinizden konuştunuz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, başkaca söz ver
me imkânım yok, şahsı adına iki konuşma yapıldı. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kim ko
nuştu? 

BAŞKAN — Sayın Vural Arıkan ve Sayın Fethi 
Çelikbaş. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Fethi 
Çelikbaş, Vural Arıkan'a cevap verdi. 

BAŞKAN — Yok, cevap değil; şahsı adına ko
nuşmaydı. 

Başkaca şahsı adına söz verme imkânım yok. 
Tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 101 

var mı, lütfen sayınız? 
BAŞKAN — Sayalım Sayın Demir. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul et

meyenler... 
Sayın milletvekilleri, kabul için daha fazla oy çık

mış; ancak, Anayasanın aradığı 101 oy sağlanama
mıştır. Bu nedenle, oylama yenilenecektir. (Gürültü
ler) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 20 dakika ara ve
rin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, izin verin de 
Başkan idare etsin. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, İçtü
zük açıktır; yeterli oy sağlanamadığı takdirde Baş
kanlık Divanı ara vermek zorundadır. 

BAŞKAN — içtüzüğü Başkan uygulayacaktır. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ara verin. 

BAŞKAN — Ara vermek zorunda, diye bir ko
nu yoktur; sayıma devam ediyorum. 

HtLMI NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ara ver
mek zorundasınız. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Milletvekillerini 
evlerinden mi getirecekler? Görevlerini yapsınlar. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bana 
söz verseydiniz, bu sürede onlar da gelirlerdi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, illa oylama 
yapılınca... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Saa
tinde toplantıya gelmezler, saatinde burada bulunmaz
lar, Beşiktaş maçına giderler. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ara verin. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ara verilse de 

herhalde değişen bir şey olmaz; aradan sonra da top
lanan gelebilir. 

1. — Doğal Gazm Tanzimi Hakkında Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanu
nu Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/850) (S. Sayısı : 
579) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylama sonucu 
alınmıştır; 220 oy kullanılmıştır; 218 kabul, 1 ret, 1 çe-
kinser oy kullanılmıştır. 

Böylece Yetki Kanunu Tasarısının tümü kabul 
edilerek kanunlaşmıştır. 

4. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırûması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (21317) (S. Sayısı : 554) (Devam) 

'BAŞKAN — ıGörüşmlere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz.. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
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4. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul Milletvekili Bülent Akarcalının, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ko
misyonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, demin 101 oy 
çoğunluğu sağlanamamıştı; ama oylamadan sonra 
gelen üyeler olduğundan dolayı oylamayı yineliyo
rum. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul et
meyenler... 

Sayın milletvekilleri, Anayasamıza göre karar ye
tersayısı sağlanamadığından, görüşmelere; 17.15'te 
toplanmak üzere yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.46 

Sayın milletvekilleri, bir önceki oturumda, kanun 
teklifimin tümü üzerimdeki görüşmeler tamamlanmış, 
maddelere geçilmesinin oylamasında, Anayasamın ara
dığı gerekli nisap sağlanamadığından ara verilmişti. 
Şimdi oylamaya geçeceğiz. 

Teklifin maddelerine geçilmesini kabul edenler... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkanım, 

yine IÖT sayısını arıyorsunuz değil mi? 

İBAŞSKAN — Tabiî... 
Kabul etmeyenler... Teklifin maddelerine geçilme

si kabul edilmiştir. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.15 

BAŞKAN : Başkamveklili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Fevzi Necdet Erdinç (Van) 

'BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113 üncü Birleşimimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 
21.12.1959 Tarih ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin 
Murakabesi Hakkında Kanunun Adımın ve Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yürürlük
ten Kaldırılması ve Bu Kanuna (7) Ek ve (5) Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 7397 sayılı Kanunun adı «SİGOR

TA MURAKABE KANONU» olarak değiştiril
miştir,; 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
Maddeyi, oylarınıza sunuyorum : Maddeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 

'2 ne i maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 7397 sayılı Kanunun 1 inci Mad

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

^Sigorta ve Reasürans Şiınkebleri ile sigorta ve 
reasürans aracılığı hizmeti yapanlar, sigorta eksperle
ri ve bu Kanun kapsamına giren konularda faaliyet 
gösteren diğer kişi ve kuruluşlar bu Kanun hüküm
lerine göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
murakabe olunur.»1 

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

Kabul etmeyenler... 2 inci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 7397 sayılı Kanunun 2 ne i mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 2. — Bu Kanun hükümleri mucibince 

sigorta muameleleri yapabilmek için sigorta, şirket 
nevinin anonim veya karşılıklı sigorta «mütüel» ol
ması gerekir. 

Sigorta ve reasürans şirketlerinin ödenmiş serma
yeleri, asgarî 1 000 000 000 TL.'dır. Kuruluşda bu 
sermaye nakden tesis olunur. 

(Karşılıklı sigorta şirketleri kooperatif şirket esa
sına göre kurulur, Bunların asgarî, ortak adedi 800 
kişiden ve ortakların payları 1 000 000 liradan az 
olamaz. 

Karşılıklı sigorta şirketlerinin tatbik edecekleri ta
rife ayarlamaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tas
dik olunur, 

Bakanlar Kurulu; asgarî sermaye ve ortaklık pay
ları miktarlarını lüzumu halinde ve ihtiyaca uygun 
olarak beş katına kadar artırmaya yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren iki yıl içinde esas sermaye ve ortaklık 
paylarını bu miktara tamamlamayan şirketlerin rut-
satnameleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca iptal 
edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları ve şahısları 
adına söz isteyenleri kaydediyoruz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Yılmaz Demir; şahısları adına, Sayin Vural Arı kan, 
Sayın HMmi Nalbantoğlu. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Yılmaz Demir. 

Buyurun Sayın Demir. 
SHP GRUBU ADİNA YILMAZ DEMİR (Bi

lecik) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; uma
rım ve dilerim, ANAP iktidarı tarafından dinlenirim. 
Sayın Başkan lütfen sessizliği temin edin. 

Sayın milletvekilleri, mevcut anayasal sistemi bir 
kez daha zedelediğinizin farkına varınız. Sayın yasa 
yapıcının cahil olduğunu burada bir kez daha vurgu
layacağım; çünkü, kendisi hana ithaf etmişti. 

Bir kooperatif şirket ile bir anonim şirket arasın
da fark; sermayeye göre parmak kaldırmak veya paya 
göre oy vermek değildir. Yasa koyucunun bunu bil
mesinde büyük yarar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bir şeyden ürküyorsunuz; 
kişilerin hak ve özgürlüklerini örgütleme şekillerin
den ve Türkiye'de dar gelirli insanların ekonomiye 
katkılarından korkuyorsunuz. Ürküntünüzü anlıyo
rum ve onları da hissediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadar kurulmuş 
kooperatif şeklindeki sigorta şirketlerini bir darboğaza 
itiyorsunuz ve o denli bir engel getiriyorsunuz ki, 
siz eğer karşılıklı bir sigorta şirketi kurmak istiyor
sanız, 800 kişi olacak ve 1 milyon liradan aşağıya da 
pay sahibi olamayacak ve sermayesi de 1 milyar lira 
olacak. Bakanlar Kurulu uygun görürse veya Bakan
lar Kurulu saptarsa, sermayesini 5 milyar liraya çı
karacak. 

Değerli arkadaşlarım, insanların ekonomik yaşama; 
dar gelirli insanların ekonomik yaşama girme şart
larını, girme eylemlerini engellemeyiniz, lütfen o in
sanlara da yollarını açınız. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa teklifiyle, bu koşul
ları sağlamayan kooperatif şeklindeki sigorta şirket
leri 2 yıl içinde maalesef Türkiye'deki sigort yaşa
mından, sigorta uğraşından vazgeçecektir ve dışla
nacaktır. Ben hükümetten, özenle, bu maddenin geri 
çekilmesini, bir kez daha komisyonda irdelenmesini 
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istiyorum. Türkiye'deki ekonomik yaşamda holdingsel 
uğraşınızın, holdinglere verilen yetkilerin, dar serma
yeli insanların elinden alınmamasını diliyoruz SHP 
grubu olarak. 

Sygılarımı sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Şalisi adına Sayın Vural Arıkan, buyurun efendim. 
VURAL ARIKAN (tzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; sigorta ve reasürans şirketlerinin 
ödenmiş sermayeleri asgarî 1 milyar olacak, karşılıklı 
sigorta şirketleri ise 500 milyon olacak, çünkü 500 
azalı ve her birinin 1 milyon lira bir ortaklık payı 
olacak. 

(Tehlikeli olan, son hüküm; «Bakanlar Kurulu; 
asgarî sermaye ve ortaklık paylan miktarlarını lüzu
mu halinde ve ihtiyaca uygun olarak beş katına kadar 
artırmaya yetkilidir.» diyor. Diyelim ki, 10 tane si
gorta şirketi 1 milyar liralık sermaye getirdi, bunla
rın içerisinde bir tanesi veya iki tanesi güçlü durum
da, hükümetlere baskı yapmak suretiyle diğer 8'inin 
tasfiye edilmesi mümkündür. Çünkü kanunun getir
diği esasa göre kurulmuştur, 1 milyar liradır, ondan 
sonra bunun beş katına çıkarılması halinde, onları 
tasfiye etmemiz hem kazanılmış haklarına aykırı olur, 
hem de ticarî faaliyetin sefbesilik kurallarına aykırı 
olur. Bu, sigorta şirketleri arasında ayrım yapmaya 
imkân veren bir husustur. Bunu dikkatlerinize arz et
mek istedim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Şahsı adına Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyurun 

efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Bu yasa teklifi, elinizdeki metinden de görüleceği 
üzere, önce Adalet Komisyonunda görüşülmüş, sonra 
da Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna gön
derilerek orada incelenmiştir. Şunu peşinen belirteyim 
ki, yasa teklifinin dili, Anayasa diline uyacak şekilde 
değildir. Yasa teklifini verenlerin kullandıkları dil, 
ne yazıkki ne Adalet Komisyonunda, ne de Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda duyarlılık gös
termek suretiyle Anayasa diliyle uyum sağlamak için 
çaba gösterilmemiştir. Örneğim - 1 inci madde geçti 
ama - 1 inci maddede, «Sigorta Murakabe Kanunu» 
deniyor; burada «Murakabe» ve «Kanunu» kelime
lerinin yerine, «Denetim» ve «Yasa» kelimeleri kul
lanılabilirdi, neyse burayı geçiyorum. 

Yasa teklifinin 3 üncü madesinde, «Bu kanun hü
kümleri mucibince sigorta muameleleri yapabilmek 
için şirket nevinin anonim olması gereklidir» deni
yor. Devamında, sigorta ve reasürans şirektlerin öden
miş sermayeleri asgarî 500 milyon Türk Lirası kabul 
edilmiştir. Sadece bu hüküm bile, sizlerin ne derece 
büyük sermaye yanlısı olduğunuzu tescile kâfidir. 
Neden, 100, 200, 250 milyon sermayeli anonim şir
ketler bu işleri yapmasınlar veya - hatta bizim gön
lümüze kalsa - neden kooperatif sigorta şirketleri ku
rulmuyor? Bereket versin ki, karşılıklı sigorta şirket
lerinin, kooperatif şirket esasına göre kurulması ko
misyonda eklenmiştir. 

O bakımdan, teklifin bu maddesine de ben olum
suz oy vereceğimi arz eder, huzurunuzdan ayrılır, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutup işleme 

koyuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 554 sıra sayılı yasa tekli
finin madde 3'ün üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yeni fıkra: «Karşılıklı sigorta şirketleri kooperatif 
şirket esasına göre kurulur. Bunların asgarî ortak 
adedi 5 bin kişiden ve ortakların payları 200 bin li
radan az olamaz.» 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Tevfik Bilal 
Hatay 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (BuVsa) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz almak is

teyen var mı? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Önerge

miz açık efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 
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3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 7397 sayılı Kanunun 3 üncü mad

desinin (d) bendi ve fıkranın son cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«(d) Nakliyat branşından % 25, hayat branşı dı
şında kalan diğer branşlarda % 33 1/3'den aşağı ol
mamak ve işleyecek sigorta müddetlerine mahsus ol
mak üzere bilanço tarihinde ayıracağı prim ihtiyatla
rının azamî haddini ve iştigal edilen her branşa ait 
saklama payı asgarî ve azamî hadlerini gösterir tab
lolarını», 

«Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tevdi ile tasdik 
ettirecek, ruhsatname almaya ve usulü dairesinde tes
cil ve ilan ettirmeye mecburdurlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 7397 sayılı Kanunun 4 üncü mad

desi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Diğer şartlar 
Madde 4. — Yabancı sigorta ve reasürans şirket

lerin Türkiye'de anonim şirket şeklinde faaliyet 
göstermeleri ve Türkiye'de faliyette bulunan sigorta 
ve reasürans şirketlerine ortak olarak katılabilmeleri 
için tabiiyetlerini taşıdıkları memleket kanunlarına gö
re anonim şirket veya muadili bir statüye sahip ol
maları mecburidir. 

Türkiye'de faaliyette bulunacak yerli ve yabancı 
sigorta ve reasürans şirketlerin kurulmasına ve çalış
masına ilişkin diğer usul ve esaslar, Türkiye Sigorta 
ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle tespit olunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Şahsım 
adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

Şahsı adına Sayın Nalbantoğlu, buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bu.maddede önemli gör
düğüm konulardan birisi şu: Maddenin -dikkatli 
okursanız eğer - ikinci fıkrasında şöyle deniyor: «Tür
kiye'de faaliyette bulunacak yerli ve yabancı sigorta 
ve reasürans şirketlerinin kurulmasına ve çalışmasına 
ilişkin diğer usul ve esaslar, Türkiye Sigorta ve 

Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak, Sana
yi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe ko
nulacak yönetmelikle tespit olunur.» 

Neden Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri 
Birliğinin görüşünü alıyoruz? Bakanlık, bakanlıktır; 
yetkisi vardır, herkesten fikir sorabilir. Bu bence, ba
kanlık üzerine düşürülmüş bir ayıptır. 

Bu fıkradaki, «Türkiye Sigorta ve Reasürans 
Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak.» şeklindeki zo
runluluk ve bağımlılığı anımsatan deyimi lütfen kal
dıralım. Bendeniz, bu konuda epeyce süre önce bir 
önerge de vermiş bulunuyorum, herhalde duruyordur. 
Bu bakımdan, bu deyimleri, gerek bu maddeden baş
layarak, gerekse bundan sonra gelecek maddelerde de 
bu zorunluluğu gösteren cümleyi lütfen kaldıralım. 
Bakanlıktır, istediği kişilerden, Devlet Planlamadan 
hatta basında da eleştiriye açılmak suretiyle diğer 
müesseselerden ve herkesten fikir alabilir; almayabi
lir de; başka mesele; ama demokratik ülkelerde, al
ması lazımdır. Bu bakımdan, ben bu deyimi bu ka
nunun üzerine düşürülmüş bir gölge olarak gör
düğüm için değiştirilmesini istiyorum; yani, bir kişi 
hakkında yapacağın kanunu, «Ben şu şekilde bir ka
nun yapayım mı, düzenleme yapayım mı?» diye sor
mak olmaz. Ondan da, bir başkasından da fikir alır
sın; ama kanunda bunu bu şekilde belirleyici şekilde 
koymaya da gerk yoktur. 

Saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu, 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
AHMET MEMDUH YAŞA (istanbul) — Sayın 

Başkan, bir sorum olacak. 
BAŞKAN — Sayın Yaşa, buyurun efendim. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Efendim 

4 üncü madde «... katılabilmeleri için tabiyetlerini ta
şıdıkları memleket kanunlarına..» diyor. 

(Tabiyet taşınır mı, bunu sormak istiyorum birinci 
olarak. «Tabiyetinde bulundukları» deseydiler, yeter
di. Bunu hangi dilden almışlardır ve «... tabiyetlerini 
taşıdıkları...» demişlerdir? 

Sonra «Tabiyetlerini taşıdıkları...» diyor. Halbuki, 
«Tabiyetini taşıdıkları» şeklinde olur veya «Tabiyetin
de bulundukları» şeklinde olur. Bunun çoğul olması 
gerekmez ve bu nedenle ikisinin de değişmesi gerekir. 
Bu konuda Sayın Bakan ne düşünürler? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, görüşleri doğ-
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ru, ifadeleri doğrudur. Burada bir metin hatası var; 
onu düzeltmek lazım. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — 
Şimdi, sayın hocamızın söylediğini ben pek anlaya
madım. Metni okuyorum, müsaade ederseniz: «Tür
kiye'de faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirket
lerine ortak olarak katılabilmeleri için tabiyetlerini 
taşıdıkları memleket kanunlarına göre...» diyor. Sa
nıyorum, burada, «tabiyatini» diyorsunuz, yani bu
radaki ifadede bir şirketi değil de, bütün şirketleri 
ilgilendirdiği için öyle demiştik; ama siz «tabiyetini 
taşıdıkları» şeklinde düzeltilmesini uygun görüyorsu
nuz... 

AHMET MBMDUH YAŞA (İstanbul) — «Ta-
biyetinde bulundukları» şeklinde olmasında yarar var, 
«tabiyetinde bulundukları» olacak. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — 
(Komisyon da katılıyor; bu şekilde tashih edilmesi uy
gundur; «Tabiyetinde bulundukları» şeklinde olacak 
efendim. 

BAŞKAN — Evet. Madde, «tabiyetinde bulun
dukları» şeklinde düzeltilmiştir efendim. 

Bir önergemiz vardır; önergeyi okutup, işleme 
koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 inci mad

desiyle değişik 7397 sayılı Kanunun 4 üncü madde
sinin Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda 
kabul edilen metninin birinci paragrafına «Yabancı 
sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'de anonim 
şirket» ibaresinden hemen sonra gelmek üzere «veya 
şube» kelimelerinin eklcmnesini ve maddeye birinci 
fıkradan hemen sonra gelmek üzere «Şube şeklinde 
faaliyette buluncak yabancı sigorta ve reasürans şir
ketlerinin Türkiye'de tesis edecekleri ödenmiş serma-
leri 1 milyar liradan aşağı olamaz» şeklindeki yeni 
bir fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz . 

Gerekçesi aşağıdadır. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

İsmet Tavgaç 
Bursa 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 

Gerekçe: Bankalar Kanununda ve yabancı ser
maye mevzuatında Türkiye'de faaliyette bulunacak 
yabancı kuruluşlara şube olarak faaliyet gösterebil
me imkânı sağlayan hükümler bulunmaktadır. 

Öte yandan, OECD kodlarına uyum sağlamak yö
nünden, yabancı sigorta şirketlerine şube şeklinde de 
teşkilatlanabilme hakkının tanınması gerekli görül
mektedir. 

Buna ilave olarak, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunda kabul edilen Geçici 3 üncü maddeyle 
halen ülkemizde faaliyette bulunan yabancı sigorta 
şirketlerinin umumî vekilliklerinin şube şeklinde ör
gütlenebilmeleri esası kabul edilmiştir. Mevcut umumî 
vekillikleri için getirilen bu esasın, yeni kurulacak 
olanlar açısından da korunması ikili ve farklı bir uy
gulamanın doğmasını engelleyecektir. 

Ayrıca, şube şeklinde faaliyetle bulunacak yabancı 
sigorta ve reasürans şirketlerinin tesis edecekleri 
sermayenin miktarına da açıklık getirilmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

SANAYİ VE »TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) - -
Yeterli çoğunluğumuz olmadığından katılamıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusun
da oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kaç oyla kabul edil
di Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, 101'de kuşkunuz 
varsa, gelecek madde Divanca sayılacaktır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Affedersiniz Sayın 
Başkan, yani ikide bir müdahale etmek zorunda ka
lıyoruz; ama Başkanlık Divanının özel görevidir bu. 
Mevcudun yeterli olup olmadığını bizim ikaz etme
mize gerek yokki. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) ----- «Yoklama isteyin» 

diyeceksiniz. 
BAŞKAN — Tabiî. Usule göre, eğer kuşku varsa 

yoklama; ama değilse, bir önceki maddede sayıldığı 
için, her maddede sürekli sayarak işi götürmekten 
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çok, geneline bakıp maddeleri kabul veva ret biçi
minde sonuçlandırmaktayız. Ancak, sayın üyelerin 
bu konuda da tereddütleri varsa, yine sayım yinelene
bilir, bir engel yoktur. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 

YILMAZ DEMÎR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
ANAP için kuşkularımız devamlıdır yalnız, unutma
yın. 

MADDE 6. — 7397 sayılı Kanunun 5 inci Mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 3 üncü 
Maddede yazılı şartların yerine getirildiğini tevsik eden 
belgeleri ve 4 üncü maddede sözü edilen yönetmelik
te aranan diğer şartların yerine getirildiğini tetkik ve 
tespit ettikten sonra, ilgili şirkete çalışma için ge
rekli izni verebilir. 

Müstakil hale getirilmiş ve sabit teminat tutarı 
tespit edilmiş her sigorta dalı için ayrı bir ruhsatname 
verilir. Verilen ruhsatname süresizdir. Sigorta şirket
lerinin açacakları yurt içindeki şubeler için ayrıca 
ruhsatname almalarına gerek yoktur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: 6 ncı mad

deyi kabul edenler... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 101*i arayın Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Tabiî, aranıyor Sayın Demir. 
Kabul etmeyenler... Sayın milletvekilleri, madde 

üzerinde Anayasanın aradığı yeterli çoğunluk sağla
namadığı için, saat 18.00'de toplanmak üzere, birle
şime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.45 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 18.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Fevzi Necdet Erdinç (Van) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 113 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4. — Muş Milletvekili Alaattin Tirat ve İstan
bul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Telifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ko
misyonları raporları {2/317) (S. Sayısı : 554) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Bir önceki oturumda 6 ncı maddenin oylaması 

esnasında yeterli karar nisabı oluşmadığından ara 
vermiştik. 

Şimdi, 6 ncı maddeyi yenien oylarınıza sunuyo
rum: 6 ncı madeyi ka'bul edenler... Kabul etmeyen
ler... 

Sayın milletvekilleri, gerekli nisap sağlanamadı
ğından ve yeni bir ara verilse de gerekli nisabın sağ
lanamayacağı anlaşıldığından; 

Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem hakkında Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergeyi ve kanun 
tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 11 Haziran 1987 
Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.05 
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V. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Burdur Milletvekili fethi Çelikbaş'ın, Bur

dur İli Tefenni İlçesindeki kapatılan tarım okuluna 
ait binadan yararlanılmak üzere ne gibi çalışma yapıl
dığına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1966) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın İTarım Or

man ve Köyişleri Bakanı tarafından cevaplandırılma
sına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

1. 'Burdur İli Tefenni İlçe Merkezinde Bakan
lığınıza bağlı olarak öğrenim yapan tarım okulu hangi 
yıl kapatılmıştır? 

2. Kapatılış tarihinden bu yana kadar bu okul ve 
müştemilatından yararlanmak üzere Bakanlığınızca bir 
çalışma yapılmış mıdır? Ne zaman? Ve neticesi nedir? 

3. Yıllardan beri Bakanlığınızca yararlanılmayan 
bu binalardan yararlanmak üzere Akdeniz Üniversite
since Bakanlığınıza bir müracaatta bulunulduğu ma
hallî halkça söylenmektedir? Bu doğru mudur? Doğru 
ise Bakanlık ne düşünce ile bu müracaatı olumlu kar-
şılamamıştır? 

4. Herhangi bir resmî kuruluş bu binalardan ya
rarlanmak üzere talepte bulunmuşsa, Bakanlık bu ta
lebi müspet karşılamayı düşünür mü? Aksi takdirde 
Bakanlık ne yapmayı düşünüyor? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 9.6.1987 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM - 2 - 496 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sek. Kan. ve Kar. Md.'nün 6 Mayıs 
1987 tarih ve 7/1966 - 8686/33548 sayılı yazısı. 

IBurdur Milletvekili Sayın Fethi Çelikbaş'ın Bur
dur İli Tefenni İlçesindeki kapatılan tarım okuluna 
ait binadan yararlalanılmak üzere ne gibi çalışma ya
pıldığı hakkındaki» yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
takdim edilmektedir. 

Arz ederim. H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 
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VE CEVAPLAR 

Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çelikbaş'ın 

Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Cevap 1. Tarım okullarında 1981 yılında ger
çekleştirilen reorganizasyon çalışmaları ile Burdur İli 
Tefenni İlçesindeki Tarım Okulu 1981 - 1982 ders 
yılından itibaren Ziraî Üretim İşletmesi ve Çiftçi 
Eğitim Merkezi haline dönüştürülmüştür. Ancak mev
cut öğrencisi ile 1983 - 1984 ders yılı sonuna kadar Zi
raat Meslek Lisesi olarak faaliyetini sürdürmüştür. 

Cevap 2. Adı geçen kuruluşumuzda; tarla ziraati, 
hayvancılık, bağ - bahçe, gıda teknolojisi, ziraat alet 
ve makineleri işletme üniteleri faaliyette olup, bu 
ünitelerde bitki ve hayvani üretim ile çiftçi ve aile fert
lerinin tarımın muhtelif dallarında eğitim hizmetleri 
sürdürülmektedir. Okul ve müştemilatı bu hizmetlerin 
ifasında kullanılmaktadır. 

Cevap 3. Kuruluşun tekrar Ziraat Meslek Lise
sine veya Akdeniz Üniversitesine bağlı bir Fakülteye 
dönüştürülmesi Tefenni Belediye Başkanlığınca istenil
miş, adı geçen Üniversitenin kuruluşun devri konu
sunda bir talebi olmamıştır. 

Cevap 4. Tarım sektöründe ihtiyaç duyulan 
teknisyen ile çiftçi ve aile fertlerinin tarım tekniğinin 
gereklerine göre eğitilmesi hususları yeniden planlan
mış olup, söz konusu kuruluşumuzda bu planlama 
kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendir
me çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca; Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında 1989 yılı sonu itibariyle ta
rım ve hayvancılık teknisyeni mevcudunun 20 bin ol
ması hedef olarak belirlenmiştir. Gerek plan hedef
lerine ulaşılması gerekse kanunî görevlerimiz nazarı 
itibare alındığında tarım alanında ihtiyaç duyulan 
teknisyeni yetiştirebilmek için mevcut okullarımızın 
tam kapasite ile çalıştırılması ve bunlara ilaveten 
yeni meslek liselerinin açılması gerekli görülmektedir. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 
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Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısına 
Verilen Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı : 400 
Oy Verenler : 220 
Kalbul Edenler : 218 
Reddeden : 1 
Çekinser : 1 
Geçersiz Oylar : — 
Oyai Katılmayanlar : 177 
Açık Üyelikler : 3 

(Kabul Edenler) 

Doğal Gazın Kullanımı 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Ahmet Şevket Gedik 

ADİYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 

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

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım İpek 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahüt Aral 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriiman Elgin 
Vahit Halefoğlu 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

Mehmet Sağdıç 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AK Dizdaroğlu 
Sudi Neşe Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDİN 
t Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Raf et İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal İğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç (S*^--^''"' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

| Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Ankan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulııt 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Tevfik Bilal 
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Mustafa Çelebi 
Abdurrahman DenVırtaş 
thsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 

İÇEL1 

Hikmet Bieentfüric 
Mdhmdt Kocabaş 
Edip özgene 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğanean Akyürek 
llmren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Halil Orhan Ergüder 
ismail Safa Giray 
Yılmaz thsan Hastürk 
Ömer Ferrüh İler 
Mehmet Kafkaslıgi! 
Doğan Kasaroğlu 
Altan Kavak 
Feridun Şakir Öğünç 
Turgut Özal 
İbrahim özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMÎR 
Vural Arıkan 
tsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabiti Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
tsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 

Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Ühan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet îlhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Gürbüz Şakranli 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

MUÖLA 
Mehmet Umur Akarca 
tdris Gürpınar 

MUŞ 
Maattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Bahriye Üçok 

RtZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Hüsamettin Cindoruk 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SÜRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım > 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Koksal Toptan 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Reddeden) 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

(Çekinser) 

ERZURUM 
Hilmii Nalbantoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçıi 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Necdet Oalp (İz.) 
Hüseyin Barlas Doğu 
Osman Işık 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
İsmail Saruhan 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Eskin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 

BOLU 
Fuat Öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Ekinci 

BURSA 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
H. İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmud Aitunakar 
Şeyhmus Bahçeci 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Togay Gemalmaz 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Hasan Celâl Güzel (B.) 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tir al i 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin Önal 

HATAYI 
M. Murat Sökimenoğılu 

İSPARTA 
Musitafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydbğan 
Ali İhsan Elgin 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Yaşar Albayrak 
Hayrettin Elmas 
Hüseyin Avni Güler 

R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Tülay Öney 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer (t. A.) 
Erdal inönü 
Yılmaz Önen 
özdemıir Pehlivan oğlu 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol AğagÜ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 
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KONYA 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Kemal Or 

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

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANJiSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Mekin Sarıoğlu 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mümtaz özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
'Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdurrezak Ceylan 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
• Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan 

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

TEKfRJDAÖ 
Ali Rıfkı Atasever 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Enver özcan 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL 

KAHRAMANM 

TRABZON 

: 1 

ARAŞ : 1 

: l 

TRABZON 
Eyüp A|ik 
Osman (Bahadır 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Mümtaz Güler 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfüllah Kayalar (t. A.) 
Mahmut Orhon 
Selahattİn Tafiıoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Rıza Öner Çakan 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

113 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

10 . 6 . 1987 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve 40 ar

kadaşının, Bankalar Kanununa aykırı hareket ederek 
görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 uncu maddesine uyduğu iddiasıyla 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem 
hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/333) 
(Görüşme günü : 11.6.1987) 

3 
SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Amasya Milletvekili Arsan Sava§ Arpacıoğ-
lu ve 14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tütün poli
tikasından kaynaklanan soruniHarı tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

2. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 27 arkadaşının, Taşdelen Menba Suyunun ihalesi 
ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derece
sini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 

öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

2. — 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) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

4. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

7. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
Iş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

9. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

10. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'm, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Barbakandan sözlü so 
ru önergesi (6/876) (1) 



11. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Y1BI-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
okluğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

12. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

13. — Hakkâri Milletvekili Mehmet SHit Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

14. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 

15. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

19. — Zonguldak Milletvekili Mı-hteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

21. — İstanbul Milletvekili İbrahim l/ral'm, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

22. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 

2 -

Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

24. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
ROBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

25. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-* 
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

27. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia-

j sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 

I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 
30. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 

Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sonv 

| önergesi (6/894) 
I 31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 

I (6/913) (1) 

32. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 



33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) O) 

37. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

38. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler* 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

39. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'm, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1986 yüında Anavatan Partisine katı
lan belediye (başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

42. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü-

3 — 
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü sofu 
önergesi (6/959) (1) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
aikar'ıın, DiyaırbaJkıır filinde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İç
işleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/915) 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk* 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 

, Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

49. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın alındığı iddia eüülen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

51. — İstanbul Milletvekili Feridun §akir öğünç* 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

52. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, radyo 
ve televizyon alıcı cihazları için satılan anten ve anten 
aksesuarlarının denetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1040) (1) 

53. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 
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54. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

55. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

56. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

58. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

59. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

60. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişiklin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (1) 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da eörülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

63. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (1) 

64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

65. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola

rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alman karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO İşletmesine ait bilet satış kulü
belerinin özel bir şifkete ihale edilip edilmediğine iliş
kin İçişleri Bakanmıdansözlüsoru önergesi (6/1027) (1) 

67. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın <rsac» adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

68. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

70. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

71. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Böyaibat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

72. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
Turgut özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (1) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

75. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Dağ
cılık Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (1) 



76. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

77. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

79. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylardla hayatlarını kaybedenlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

80. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle ilçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

82. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücelrin, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna, ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

84. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Arikara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

i 86. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

87. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

88. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

89. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

90. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 

I Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

91. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık-

I lan ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

92. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

93. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu-

I susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

I 94. — Malatya- Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 

I Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

j 95. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

I 96. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele-
I diye teşkilatı kuırulmasına hak kazandıkları için baş-
| vuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlarına 
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ilişkin İçişleri Bakanından «Özlü sonu önergesi (6/1028) 
ı(l) 

97. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

98. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerine bağlı bazı 
köylerde deprem nedeniyle konutları basar gören va
tandaşların açıkta bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Barbakan Yardiwnci'&ından sözlü soru önerr 
gesi (6/1029) (1) 

99. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur
dumuza giriş yapan kişilerden AİÎDS beJgesi istenme
sinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım . Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1080) (1) 

100. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, Doğu ve Güneydoğu Anadoluya yerleşmek 
maksadıyla kaçak olarak ülkemize geçen İran, Irak 
ve Suriye vatandaşı bulunup bulunmadığına ve bu 
kişiBer hakkında ne gibi istem yapıldığına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü som önergesi (6/1031) (1) 

101. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü kesit 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

102. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, İzmir İli Ödemiş İlçesinde yaptırılacak «Kültür 
ve Sanat Merkezi» inşaatı için yapılan ihaleden Be
lediyece vaz geçildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

103. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

104. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Rabıtat-ül! Alem-ül İslam adlı öngültün ülkemizi ilgi
lendiren faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 
(1) 

105. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, yurt 
dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye 
meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah mikta
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1041) 
m 

106. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Antalya - Kaş İlçesine bağlı Çukurbağ 
Yarımadasında yapılan turistik tesis inşaatına mani 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur
ları tarafından gasbedildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1042) (1) 

107. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıkürır' 
in, Antalya - Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadasında ya
pılmakta olan turistik tesis inşaatının durdurulduğu 
iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

108. .— Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı 
İslam ülkeleri konferansı toplantılarında alınan karar
lar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve 
kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1044) (1) 

109. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 172 
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1050) (1) 

110. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sov
yetleri Mriğinden alınacak doğal gazın alımına, 
nakline ve tüketimine lişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

111. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
deki tutumuna ilişkin.Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

112. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Aşkale Kandilli Belediyesince yaptı
rılan hayvan pazarının KÖYTÜR adlı bir şirkete ba
ğışlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1058) (1) 

113. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, sağ
lık meslek okulları mevcut iken sadece kurs verile
rek yardımcı sağlık personeli yetiştirildiği iddiasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/1059) (1) 

114. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

115. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Başbakanın yurda dönüşünde düzenlenen 
karşılama töreninde Taşıt Kanununa aykırı hareket 
edildiği iddiasına ve bu tören için belediyelerce mas-
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raf yapılıp yapılmadığına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1060) (1) 

116. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
îstanbul İlinde Belediye tarafından açılan veya ya
pım hatasından kaynaklanan çöküntüler nedeniyle 
oluşan çukurların sebep olduğu kazalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

117. — İstanbul Milletveküi Günseli Özkaya'nın, 
Ankara - Çankaya Belediyesince yaptırılan kaldırım ve 
"bordur çalışmalarının maliyetine üişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1062) (1) 

118. — îstan'bul Milletveküi Günseli Özkaya'nın, 
İstanbul - Kadıköy Belediyesince yaptırılan kaldırım 
ve bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) (1) 

119. — İçel Milletvek'li Ali İhsan Elgin'in, Reklam
cılar Derneğinin bir gazeteye reklam ambargosu uy
guladığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1064) (1) 

120. — Ağrı Milletveküi Paşa Sarıoğlu'nun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

122. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin
li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

123.- — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

124. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 

,125. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 

126. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

127. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

128. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

129. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

130. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

131. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SEIA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna üişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

132. — Balıkesir Mületvekili Cahit Tutum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi <6/990) 

133. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

134. — Ankara Mületvekili Neriman Elgin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine üişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 

135. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ta-
şımacüik alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletin zarara uğratıldığı iddiası
na üişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) 

136. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına üişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

137. — Malatya Mületveküi Ayhan Fırat'ın, ER* 
DEiMİR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 
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138. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996) 

139. — Amasya Milletvekili Kâzım İpek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) 

140. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

141. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İstan
bul - Şehzadebaşı Camii imamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

142. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, Is-
tan'bul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

143. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

144. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) 

145. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 

146. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, istan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi
len bir şahsa ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/1024) 

147. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavlının iptal edilmesinin nedenime ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

148. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana halklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1026) 

149. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman - Besni ilçesinde yapımı tamamlanan 
huzurevinin hizmete açılmama nedenine ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1036) 

150. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, üniversitelerdeki «çağdaş kıyafet» uygulama
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 

151. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun ilinde bölge radyosu kurulması ve ikinci kanal 
televizyon yayınlarının bu bölgeye de götürülmesi 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

152. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun iline yapılan uçak seferlerinin kaldırılmasının ne
denine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1039) 

153. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, şeker 
ithal edileceğine dair iddialara ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

154. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Bigadiç ilçesi Çağış Bucağı Güvemçetmi Kö
yünde yapılacak su deposuna ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

155. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Suudi 
Arabistan'a yapılan yolcu ve yük taşımacılığında kar
şılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1053) 

156. —4 Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay 
ili Samandağ Ilçesinddki Barikan Turistik Otelinin 
kapalı tutulmasının nedenlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1054) 

157. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
yüz liranın altındaki alış verişler için kesilen peraken
de satış fişlerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1055) 

158. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
ekmek fiyatlarındaki farklılığın nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X 1. — Doğal Gazın Tanzimi Hakkında Bazı Ka

nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanu
nu Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/850) (S. Sayısı : 
579) (Dağıtma tarihi : 22.5.1987) 



2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, ts- j 
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba: I 
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve I 
Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum I 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet I 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
£k) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

3. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, İpekböcek-
çiliğf Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarihi : 12.1.1987) 

X 4. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul Milletvekili Bülent- Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
tarihi: 13.4.1987) 

5. — istanbul Milletvekili Doğa» Kasaroğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde- I 
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) 

6. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kuru
cuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Ksaııma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 

7. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Miillet-
vekiUerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe- I 
•iade Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı | 
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J Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1T58) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

I 8. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son-
J ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın

da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 

I Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi! 21.4.1987) 

9. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
Tokat. Milletvekili Metin Gürdere'nin, Ankara Millet
vekili İsmail Sarühan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet 
Topaç'ın 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nu Raporu (2/77, 2/338, 2/345) (S. Sayısı : 565) (Da
ğıtma tarihi : 13.5.1987) 

I 10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonlan 
raporları (2/245) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 
13.5.1987) 

I 11. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 3 Ar
kadaşının, 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Mad
desinin Değiştirilmesi, Geçici 4 üncü Maddenin Yü
rürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/446) 
(S. Sayısı: 572) (Dağıtma tarihi : 18.5.1987) 

12. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek Öğ
retim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili 
M. Timur Çınar'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/846, 2/444) (S. Sayısı : 575) (Dağıtma tarihi : 

I 21.5.1987) 
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X 13. — Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklen
mesi, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakikında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/852) (S. Sayısı : 578) (Dağıtma tari
hi : 21.5.1987) 

X 14. — 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanunu ile 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde 
Değişîklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/851) (S. Sayısı : 580) 
(Dağıtma tarihi : 22.5.1987) 

15. — 18.12.1981 Tarihli ve 2565 Sayılı Askerî Ya
sak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 
inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Mil-

-•+ 

lî Savunma komisyonları raporları (1/837) (S. Sayı
sı : 581) (Dağıtma tarihi : 25.5.1987) 

16. — Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın, Küçük 
Sanayi Sitelerine Dahil örnek Sanayi Sitesi İş Yerle
rinin Sözleşme Gereğince Ellerinde Bulunduranlara 
Satılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet; Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonları raporları (2/453) 
(S. Sayısı : 582) (Dağıtma tarihi : 25.5.1987) 

17. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 
8.9.1971 Gün ve 1481 Sayılı Asayişe Müessir Bazı 
Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve İç
işleri komisyonları raporları (2/400) (S. Sayısı : 583) 
(Dağıtma tarihi : 25.5.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

—» ı ı 

(113 üncü Birleşim) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 579 

Doğal Gazın Tanzimi Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 

ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /850) 

TC 
Başbakanlık 15 . 5 . 1987 

Kanunlar ve SKararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn.Md. 18/101-2094104118 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza (ajrzı Bafcantatfr Kurutunca 14.5.1987 taüiihinde Ikararlaştıı-ılanı l«Doğa9 Gazın Tanzimi Hak
kında! ıBazı (Kanunlarda İDeğiişiklik Yapılmasına fOaıir Yciki Kamımı Tasarısı» lifle gerekçesi (ekte ^ndetilmlişfcir. 

Komisyonlarda /ve Genel Kurulda öncelik ye frvedülikle görüşUbniesini (arz (edenim; 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE; 

Dünyada bilinen enerji klaynaklann'in sorumsuzca kullanılması, sımıırh bu kaynakların giderek: azalmasına 
sefbep oJımaklüa ve insanları yeni enerji kaynaklarını bulmaya ito'dktedir. 

Yer aılltındia bulunan ve yer atından çılkarüa'bilen lbileşi!mıi btilcülmle hidrokarblon'laıidan teşekkül eden do
ğal gaz (ıtalbiî gaz); slon çeytrek asırda önem kazanan enerji kaynaklarından biri otaıuişftur. 

Doğal gaz bütün dünyada en temiz yakut olarak bilinmekltedir. Avrupa ve Amerlıka başta oHmak üzere 
dünyanın biir çok ülkesinde; sanayide ham madide ve enerji kaynağı olaralk, evlerde i'se ısınmada ve müt-
faltotordıa yakıt olarak kuflüanıtoatoadır. Bilhasisa güibre sanayiinin geniş çapta aradığı bir ham madkiedir. 

KuıllanaJbilımeiv için ham petrol gibi yer altından çıkrıMılktan slolanra herlhiangi bir tasfiye ameliyesine ih
tiyaç hissediilmemesi ve bioru hatDarı ile evlere kadar nakledffidbillme ilmikânına sahip olması doğal gazın diğer 
avantajlarıdır. 

Üllkeımiz, ham petrol kaynaklarmda olduğu giıbi doarıldiktan sonra herhangi bir tasfiye amelyesine ih-
malklt'adıır. Bulunan ve işletilen dbğal gaz yatakları ekonominin ihraçlarına. cevap vermekten çok uzak bu
lunmaktadır. Bu açığı ve • ihtiyacı karşılayabilmek için doğal gaz ithalatı zorunlu hate gelmiştir. 

Dünyada en büyük dloğal gaz üreticilerinden olan ve bazı Batı Avrupa ülkelerini besleyen SSCB Hükü
metti ile Hükükneltimiz arasında 25 yıllık süreyi kapsayan doğal gaz iıtihalait anlaşması, 1'8 Eylül 1984 tarihin
de imzalanmjşitır. Bu ithalat 1987 yılından başlayarak ve yılar itibariyle aritaralk 1993 yılında 6 Mlilyar m3'e 
çıkacak/tır. 

, Öte yandan SSCB ile yapılan işbu dbğal gaz şevki yatına dair anlaşmaya göre Ödenen gaz bedelimin, Türk 
mallarının alımında kullanılacak olması, ihracatımıza ve ejkonohiliimiae olulmlu katkılarda bulunacakitır. 
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SSCB'den ithal edilecek doğal gaz, Bulgaristan hududundaki Malkoçlar mevkiinden Ankara'ya kadar dö
şenecek 'bir 'boru hattı ile nakledilecektir, Boru hattı 'inşaatı devamı etmekte olup, 1988 yılının İkinci yarısın
da taımıamlianmiası planlanmıştır., 1987 Haziran ayında Hairnidabat'daki TEK'e alit Tralkya Doğal Gaz Kombi
ne Çevirim Santralına, ilk SSCB doğal gazı ulaşacak ve elektrik üretimi gerçekleşecektir. 

Daha sonra yine TEK'e ait Ambarlı Santralına elektrik üretimi için, îzmiit ve Gemlik'te TüGSAŞ'a ait 
tGSAŞ ve Gemlik fabrikalarına 'gübre hammaddesi olarak verilecektir. Boru hattı güzergâhı üzerindeki İs
tanbul, îzmit, Bursa, 'Eskişehir ve Ankara vilayetti hudutları içindeki sanayi kuruluşlarının talepleri karşıla
nacaktır. Ayrıca aidi geçen, şehirlerin merkezî sistemle jsıtimlası ve mutfaklarda yakıt olarak kullanılması sağ
lanacaktır. Dünyada hava kiriihğinin yoğun olduğu merkezlerde en iyi çözümün doğal gaz olduğu görülmüştür. 
Ankara, Eskişehir gibi hava kirliliğinin büyük boyutPara ulaştığı şehirlerimiizde doğal gaz kullanımı ile me
sele çözümlenmiş olacaktır., 

'Ülkemiiz için çok yeni bür hammadde ve enerji kaynağı olan doğal gazın düzendi, süratli, verimli ve ekonomik 
'büu şekilde İthali, satışı, fliyatının tespiti ile bu konularda yölkili kılınacak kuruluşu belirîeyebıilimefc için, 
bazı kanunlarda düzenleme yapma mecburiyeti bulunmaktadır 

MADDE G E R E K Ç E L E R Î 

Madde 1. — Sanayide haırnmadde ve enerji kaynağı alarak, şehirlerde ise merkezî ısıtma ve mutfaklar-
da yakıt olarak ülke ekonomisine ve sosyal hayatına girecek doğal gazın; ithalatından en küçük 'tüketüdiye ka
dar geçen her safhası gözden geçirilip, meydana gelen meseleler de dikkate alınarak yepyeni bir düzenleme 
yapılmalıdır. Bu düzenlemenin zamanında ve süratle, verimli ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesi ve 
doğal gazın ithalatı, satışı, fiiyaltının tespiti, dağıtımı konularında yötikıi'li kılınacak kuruluşun belirlenebilmesi 
için Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi istenilmektedir. Diğer yandan doğal ga
zın ithalindeki geçidi kesintiler, ithal edilecek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile karşılanacaktır. Bu sebep
le maddeye sıvılaştırılmış gaz tabiri ilave edilmiştir. 

Madde 2. — Bu maddede, doğal gazın ithalatının, satışının, ısatış fiyatının (tespitinin, dağıtımının ve bu 
konutlarda yetkili görülen kuruluşların ilgili olduğu ve hakkında kanun hükmünde kararname çıkarılması is
tenilen özel kanunlar tadat edilmiştir. Herhangi bir unutma ihtimaline karşı da (ü) bendindi genel bir ifade kul
lanılmış ve illgilli diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelere atıf yapılmıştır. 

'Madde 3. — Tasarının 3 üncü maddesinde, Bakanlar Kurulunun 1 inci madde ile verilen yetkiyi kulla
nırken ve düzenlemeleri yaparken doğal gazla ilgili hizmetlerin süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesine, ül
kenin ekonomik ve sosyal durumunu göz önünde bulundurmaya ve çevrenin korunmasını sağlamaya özen gös
tereceği ilke olarak belirtilmiştir. 

Madde 4, — Bu madde ile, kanun hükmünde kararname çıkarma yetki süresi, ilki yıl olarak öngörülmüş
tür, Her ne kadar Haziran 1987 yılında TEK'e ait Hamidabat'daki Doğal Gaz Çevrim Santralma ithal edilen 
doğal gazı verme imkânı olacak ise de, doğal gaz boru hattının tamamlanması ve doğal gazın Ankara şehri 
dahilinde kullanılmaya başlaması 1988 yılının ikinci yarısını bulacaktır. 

Neticede doğal gazla ilgili problemler ve alınması gerekli tedbirler ile gerekli düzenlemelere ihtiyaç, geniş 
bir zaman süresi içinde görülebilecektir. Bu sebeple yetki süresi iki yıl olarak öngörülmüştür. 

Madde 5, 6, — Bu maddelerde Kanunun yürürlük ve yürütme hükümleri düzenlenmişltir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 579) 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve 

Ticaret Komisyonu 
Esas No. : 850 
Karar No. : 10 

18 ,5 , 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca, 15.5.1987 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 16.5.1987 
tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Doğal Gazın Tanzimi Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı» Devlet Bakanlığı, Botaş Genel Müdürü ve diğer ilgililerin katılma
sıyla Komisyonumuzun 18.5.1987 tarihli 4 üncü Birleşiminde incelenip görüşüldü. 

Kanun Tasarısının genel gerekçesinin okunmasına müteakip Botaş Genel Müdüründen alınan izahattan 
ve soruların cevaplandırılmasından sonra, kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak mad
delere geçilmesine karar verildi. 

Maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 
1. Tasarının yetki süresi ile ilgili 4 üncü maddesindeki 2 yıllık yetki süresinin; memleketimizde ilk defa 

tatbikatına geçilecek olan bu sistemin tamamen oturmasına kadar, bu sürenin yeterli olamayabileceği görüşü 
ile 5 seneye çıkarılması Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiş ve yetki süresi 5 seneye çıkarılmıştır. 

2. Tasarının 1, 2, 3, 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
İşbu Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

ile sunulur. 

Başkan 
Fahir Sabuniş 

Bursla 

Kâtip 
Gürbüz Şakranlı 

Manisa 

Üya 
Kemal tğrek 

Bursa 

Üye 
Kâmran Karaman 

Hatay 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya 

Başkanvekili 
Cevdet Karakurt 

Diyarbaflam 

Üye 
Kâzım İpek 

Amasya 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Hayrettin Ozansoy 

Diyarbakır 

Üye 
Metin Ataman 

İsparta 

Üye 
Faruk Dirik 

Nevşehir 

Üye 
Mustafa Demir 

Şanlıurfa 

Sözcü 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Turgut Yasar Gülez 

Bolu 

Üye 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Muhalefet şerhim ekilidir. 

Üye 
Mehmet Kocabaş 

Üye 
Beratı Erdoğan 

Samsun 

Üye 
Cemal özdemir 

Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 579) 



_ 4 . -

18 , 5 , 1987 

MUHALEFET ŞERHlMDlR 

Doğal gaz projesinin, çok geniş kapsamlı olması nedeniyle, gerek satın alınması, pazarlanması ve gerekse 
kullanışı, büyük meblağlara baliğ olmaktadır. Bu nedenle, kapsamlı bir kanun şeklinde çıkması gerekirken 
geniş salahiyetli bir kanun gücünde kararnameye bağlanması, Meclis denetiminden uzaklaşmayı da berabe
rinde getirmektedir. Bu hal ise ileride dedikodulara neden olabileceği görüşünü taşıyorum. Bu salahiyetin de müd
detimin iki yıldan beş yıla çıtaarıHmaısıını gerek hukuk açısından, gerekse yukarıdaki nedenlerle uygun bulma
dığımı beyan ediyorum. 

Kâzım İpek 
Amasya 

MUHALEFET ŞERHİ 

Sayın Komisyon Başkanlığına, 
Şdbeke yapımları geciktiğinden, testatta brülör, emniyet sistemleri yapıları gerektiğinden halka yeni bir 

malı külfet getireceğinden, doğal gaz alımında, alıcı ile satıcıyı uzun süre birbirine bağlayıp, alıcıyı satıcıya 
bağımlı hale getireceğinden ve bu nedenle ekonomimizi yeni bir konuda (petrolde olduğu gibi) bağımlı hale 
getireceğinden. 

Getirilecek doğal gaz için odun, kömür, kok kömürü için gereksinimi daha çok olan Doğu Anadolu Böl
gesinin ikinci plana atılmış olduğundan, bu öncelikte yapılan fizibilite hesaplarında doğal gübrenin tarım için 
kullandırılması, ormanların tahribi, meraların tahribi düşünülüp hesaba katılmamış olduğu izlenimi edindi
ğimden karşıyım. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 579) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 21.5.1987 

Esas No. : 1/850 
Karar No. : 71 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 15.5.1987 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkan 
lıkça örihavalesi uyarınca «Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu»nda görüşüldükten sonra Komisyo
numuza havale edilen «Doğal Gazın Tanzimi Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki 
Kanunu Tasarısı», Komisyonumuzun 21.5.1987 tarihinde yaptığı 109 uncu birleşimde ilgili hükümet temsil
cilerinin de katılmasıyla görüşülüp incelendi. 

ıBilindiği gibi yeryüzündeki enerji kaynakları, bilinçsiz kullanılma neticesinde azalmaktadır. Bu durum, ye
ni enerji kaynaklarının araştırılmasına yol açmış ve neticede uzun süreden beri başta Avrupa ülkeleri ol
mak üzere dünyanın birçok ülkesi tarafından kullanılmakta olan doğal gaz enerjisi ortaya çıkmıştır. Doğal 
gaz, geniş kullanım sahası yanında, yer altından çıkartıldıktan sonra, petrol gibi herhangi bir tasfiye işlemine 
ihtiyaç göstermeden, kullanılacağı yere kadar boru ile götürülebilmesi sebebiyle avantajlı bir enerji madde
sidir. Kaldı ki, günümüzde doğal gaz sanayide enerji olarak kullanılırken, evlerde ısınma ve mutfaklarda 
yakıt olarak kullanılmakta, ayrıca 'gübre sanayiinin geniş çapta aradığı bir ham madde niteliğini taşımakta
dır. 

Doğal gaz kaynaklarımız, petrol kaynaklarımızda olduğu gibi yetersiz olup, ekonomimizin ihtiyaçlarını 
karşılamaktan uzaktır. Bu nedenle, mevcut doğal gaz açığını karşılayabilmek için ithalat yapmak zorunlu 
hale gelmiştir. Hükümet, bu açığı kapatmak için dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi durumunda bulunan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükümeti ile 25 yıllık bir doğal gaz ithalatı anlaşması imzalanmış
tır. 

Tasarı ile, ülkemiz için çok yeni bir enerji ve hammadde kaynağı olan doğal gazın düzenli, süratli, ve-s 
rimli ve ekonomik bir şekilde ithali, satışı, fiyatının tespiti ile bu konularda yetkili kılınacak kuruluşu belirle
yebilmek amacıyla bazı kanunlarda düzenleme yapılması için hükümete yetki verilmesi öngörülmektedir. 

Komisyonumuzca; Avrupa ve diğer dünya ülkelerinde 15-20 seneden beri kullanılan doğal gaz enerjisinin 
ülkemizde de geniş amaçla kullanılmaya başlanması sonucunda haklı olarak bazı kanunlarda da düzenle
meler yapılmasının zorunlu hale geldiği, doğal gazın yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla sanayimiz 
için gerekli olan enerji ihtiyacına önemli derecede katkı sağlanacağı, Ankara başta olmak üzere bazı büyük 
yerleşim merkezlerindeki hava kirliliğinin önlenmesine çözüm getirileceği gibi hususlar dile getirilmiş ve ta
sarı ile gerekçesi benimsenmiştir. Daha sonra «Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu» metni görüşme
lere esas alınarak maddelere geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metninin 1 inci maddesi aynen, 
2 nci maddesi Anayasaya aykırı nitelikte görülen (e) ve (g) fıkralarının metinden çıkarılması ve maddeye 

parantez içi hüküm olarak (vergi resim ve harçlarla ilgili mükellefiyetler hariç olmak üzere) ibaresinin ek-* 
lenmesi nedeniyle yeniden düzenlenerek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 579) 
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3 ve 4 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı maddeleri aynen ka'bul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

[Konya 

Hazım Kutay 
Ankara 

İlhan Askın 
Bursa 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Tülay Öney 
istanbul 

M., Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Sümer Orcd 
Maöisa 

Başkanvdkili 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

Hakkı Artukarslan 
(Bingöl 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

(Muhateft şerhim eklidir.) 

İlhan Araş 
Erzurum 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Erol Ağagil 
Kırktlareİ 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Arif Toprak 
Niğde 

(imzada bulunamadı) 

Enver özcan 
Tokat 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

Özdemir Pehlivanoğlu 
îzmiu 

Mehmet Budak 
Kırşehir, 

Saffet Sert 
Konya 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

MUHALEFET ŞERHt 
21.5.1987 

Tasarı ile Hükümete verilmek istenen yetkilerin niteliği ve genişliği belli değildir. Değişikliklerin kanun met" 
ninde açıkça belirtilmesinde zaruret vardır. 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 579) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Doğal Gazın Tanzimi Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Doğal gazın (sıvılaştırılmış hali dahil) düzenli, süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde itha
li, satışı, satış fiyatının tespiti ve dağıtımı ile bu konularda yetkili kılınacak kuruluşu belirlemek, ilgili kanun
larda düzenlemeler yapmak amacıyla Bakanliar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veril
miştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Yetki Kanununa göre çıkartılacak kanun hükmünde kararnameler; 
a) 79 sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tas

fiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunda, 
b) 1580 sayılı Belediye Kanununda, 
c) 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanunda, 
d) Belediyelere bağlı müesseselerin kuruluş kanunlarında, 
e) 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 

Kanunda, 
f) 6326 sayılı Petrol Kanununda, 
g) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda, 
h) Kat Mülkiyeti Kanununda, 
i) Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin doğal gazın ithali, satışı, satış fiyatının tespiti, dağı

tımı ile bu konularda yetkili kılınacak kuruluşun belirlenmesi ile ilgili hükümlerinde, 
Yapılacak yeni düzenleme ve değişiklikleri kapsar. 

İlkeler 

MADDE 3. — Balkanlar Kurulu 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken, doğal gazla ilgili hizmetin 
süratli, verimli bir şekilde yürütülmesine, ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu gözönünde bulundurmaya ve 
çevrenin korunmasını sağlamaya özen gösterir. 

Yetki süresi 

MADDE 4. — Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımından itibaren iki yıl süre ile 
geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde kararname çıkartabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 579) 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VB TİCARET KO-
MBSYÖNUNUN KAİBUL ETTİĞİ METİN 

Doğal Gazın Tanzimi Hakkımla Bazı Kanunlamdla 
Değişiklik Yapılmasına Dlair Yetki Kanunu 

Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Kanun Tasarısının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Kanun Tasarısının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İlkeler 

MADDE 3. — Kanun Tasarısının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yetki Süresi 

MADDE 4. — Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna 
verilen yetki, Kanunun yayımından itibaren beş yıl 
süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu 
birden fazla kanun hükmünde kararname çıkartabi
lir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KAİBUL 
ETTİĞİ METİN 

Doğa] Gazın Tanzimi Hakkında Bazı Kanunlaırda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu 

Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 1 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir, 

Kapsam 

'MADDE 2. — Bu Yetki Kanununa göre (vergi, 
resim, harç ve benzeri malî mükellefiyetler hariç) çı
kartılacak kanun hükmünde kararnameler; 

a) 79 sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, 
Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesapla
rının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair 
Kanunda, 

b) 1580 sayılı Belediye Kanununda, 
c) 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yö

netimi Hakkında Kanunda, 
İd) Belediyelere bağlı müesseselerin kuruluş ka

nunlarında, 
e) 6326 sayılı Petrol Kanununda, 
f) Kat Mülkiyeti Kanununda, 
g) Diğer Kanun ve kanun hükmünde kararna

melerin doğal gazın ithali, satışı, satış fiyatının tes
piti, dağıtımı ile bu konularda yetkili kılınacak ku
ruluşun belirlenmesi ile ilgili hükümlerinde, 

yapılacak yeni düzenleme ve değişiklikleri kap
sar. 

İlkeler 

MADDE 3. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 3 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Yetki Süresi 

MADDE 4. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 4 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 579) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürüflüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. özal 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı V. 
A.t Tenekeci 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bak. 
A. K. Alptemoçin 

Sağ. ve Sos. Yard. Bak. 
M. Kalemli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. 
M. M. Taşçıoğlu 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakam 
A. Bozer 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğt. Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emir oğlu 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz 

14 . 5 . 1987 

Devlet Bakanı 
Ht C Güzel 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve iskân Bak. 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
S. N. Türel 

/ 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 579) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S, Sayısı ; 554 
Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstanbul Milletvekili Bülent 
Akarcalının, 21.12.1959 Tarih ve 7397 Sayılı Sigorta Şirketlerinin 
Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek ve (4) 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet; 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonları Raporları (2/317) 

T.B.M.M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 
Tarih: 6.3.1986 

Sayı: 11 - 86/113 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«21.12.1959 Tarih ve 7397 Sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 8 Ek, 4 Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun» teklifimiz gerekçesi ile 
birlikte arz edilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 5 . 3 . 1986 

Alaattin Fırat Bülent .Akarcalı 
Muş Milletvekili istanbul Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Sigorta Sektörünü düzenleyen kanunların başında. 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında 
Kanun gelmektedir. Bu Kanun 1959 yılında yürüdüğe girmiş ve o tarihten bu yana üzerinde herhangi bir 
değişiklik yapılmamıştır. 

Aradan geçmiş bulunan 26 yıl içersinde gerek sigorta endüstrisinde, gerek ülkemizin ekonomik santiarında 
büyük değişiklikler meydana gelmiş ve mezkûr kanunun bazı maddeleri günün şartlarına uymayan hükümler 
haline dönüşmüştür. 

Bu nedenle, Kanunun gözden geçirilerek, günün şarttan ile ihtiyaçları ile uyum sağlamayan bazı yönleri
nin tadilinde zaruret bulunmaktadır. 

Ancak, sigortacılığımızın bugün yeteri kadar gelişmediği ileri sürülüyorsa, bunun yasal yetersizlikler kadar, 
uygulamadaki düzensizliklerden kaynaklandığı kabul edimelidür. 

Ülkemizde sigortacılığı düzenleyen meri 7397 sayılı Kanunda ele alınması: gereken birinci husus; sigorta 
şirketlerinin sermaye ve teminatlarının günün şartlarına uygun düzeye çıkarılmasıdır. 1959 yılında tespit edilmiş 
bulunan 1 000 000,— lira sermayenin, teminat satan müesseseler olan sigorta şirketleri için günümüzdeki değeri 
her türlü tartışmadan uzak bulunmaktadır. Bu itibarla gerek sermaye, gerek salbit teminat miktarlarının artık 
bir tek riskin dahi milyarlarla ölçüldüğü günümüzde, madde gerekçesinde ayrıntılı şekilde belirtilen nedenler
le, uygun seviyeye çıkarılmasında mutlak zaruret bulunmaktadır. 

Köklü olarak ele alınması gereken ikinci husus; yabancı sigorta şirketlerinin ülkemizdeki durumları ile il
gilidir. Halen yabancı sigorta şirketleri Türkiye'deki faaliyetlerini Umumî Vekilleri eliyle yürütmekte ve Türk 
Şirketlerine nazaran farklı ve rüçhanlı bîr duruma sahip bulunmaktadırlar. 
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Günümüzde, yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye'ye sermaye getirme zorunlulukları olmadığı gibi, sigorta
nın esaslı unsurlarından olan saklama payı (konservasyon) tutma ımedburiyetleri de bulunmamaktadır. 

Madde gerekçesinde de, açıkça belirtildiği veçhile, sigortalıların hak ve menfaatlerinin kürunmasımı temin 
açısından, bunlarım ülkemizde, Türk Sigorta Şirketleri gibi «anonim şirket» statüsü içinde teşkilatlanmaları, 
sermaye getirmeleri ve böylece Türk Şirketleri ile hukukî ve iktisadî açıdan aynı şartlara talbi kılınmaları gerekli 
bulunmaktadır. Yerli ve yabancı şirket eşitliği, hailen AET ülkelerinin benimseyerek uyguladıkları önemli bir 
prensiptir. 

Meri Kanunda aksayan hususlardan bir diğeri de, sigorta şirketlerinin istihsal organları ile ilgili mevzuat 
hükümleridir. 

Sigorta şirketlerinin müşterileriyle temasını sağlayan aracıların sigortacılık konusunda her türlü teknik ve 
hukukî bilgi ile mücehhez olmaları gerekmektedir. 

'Bu itibarla, sigorta aracılığı hizmeti ifa eden acentelerin durumunun; ilgili madde gerekçelerinde ayrıntılı 
sekilide izah olunduğu üzere, sigortacılığı bizzat meslek İttihaz ederek, sigortacılığımızı geliştirici yönde birer 
ihtisas organı olarak çalışmalarını sağlayacak tarzda düzenlenmesi gerekmektedir. Bugünkü sigortacılığımızdaki 
Özel durumları ve tahsilattaki katkıları dikkate alınarak, bankalar, şimdilik bu prensibin dışında tutulmuşlardır. 

önemle üzerinde durulması gereken bir diğer husus ise sigorta primlerinin tahsilatı sorunudur. Sigorta pri
minin tahsilinde normal uygulama şekli, şüphesiz, hemen hemen bütün dünyada olduğu gibi, primin tamamının 
peşin Olarak tahsil edilmesidir. 

Ancak, ülkemizde, başta kamu kesimi sigortalıları olmak üzere, tüm sigortalıların taksit uygulamasına alış
mış oümaları ve bunun yanımda sigortacılığın geliştirilmesi için geniş halk kitlelerine indirilme zorunluluğu, 
taksit sisteminde bir süre daha devamı gerektirmiştir. Benimsenen sistemde, teminatın haşlaması ve devamı, 
taksitlerin ödenmesi şartına bağlanmaktadır. 

'özellikle, tahsilatın hızlandırılması ve sigorta şirketlerinin malî durumlarının zaafa uğramaması yönlerin
den, şirketlerin yıl sonu itibarı ile bilançolarında görünen, sigorta aracıları ile sigortalılar uhdesindeki alacak
ları için, bunların % 15'i oranında ayrı bir teminat tesis edilmesi esası getirilmektedir. 

Tasarıda öngörülen yeniliklerden biri de, topluma ve üçüncü kişilere zarar verebilecek faaliyet ve meslekle
rin mecburî sigorta kapsamına alınabilime imkânının sağlanmasıdır. Bu suretle zarara maruz kitlelerin teminat 
altına alınması yanında, sigortanın gelişerek fon yaratma fonksiyonunun gerçekleştirilmesi de mümkün ola
bilecektir. 

Bu arada, sigorta şirketlerinin, teminat satan müesseseler olarak, geniş sigortalı kMesi ile muhatap olması; 
Devletin sigortalıların hak ve menfaatlerini koruma görevini ağırlaştırmış bulunmaktadır. Devlet bu görevini 
yerine getirirken zaman zaman bir sigorta şirketinin malî ve teknik gücünü artırması yolunda bazı İslah tedbir
leri alabilecektir. Bu tedbirlerin sigortalıların hak ve menfaatlerini zedelemeyecek şekilde alınabilmesini te
min edici tadilatın yapılması gerekli bulunmaktadır. 

"Diğer taraftan, meri kanunun tasfiye ile ilgili hükümlerinin yetersizliği, 26 yılık süre zarfında tespit edil
miş bulunmaktadır. Sigorta şirketlerinin arz ettiği özellikler itibarı ile, gerek tasfiyeye başlamadan, gerek tas
fiye esnasında murakalbe merciinin müdahalesini lüzumlu kılan hallerin mevcudiyeti nedeniyle, bu hususta yeni 
yasal düzenlemeler getirilmesi icap etmektedir. 

Son olarak, yirmialtı yıl önce vazedilmiş bulunan ceza maddelerindeki para cezalarının günün şartlarına 
göre ve caydırıcı mahiyet taşıyacak şekilde artırılmasında da zaruret bulunmaktadır. 

Böylece, yukarıda belirtilen temel prensipliler çerçevesinde, sigorta şirketlerinin; kuruluştan tasfiyesine ka
dar mukarahesini konu alan 7397 sayılı «Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun»un yirmialtı yıl
lık uygulama süresinde beliren aksaklıkları da dikkate alınarak, günümüz şartlarına ve çağdaş teknik ve malî 
şartlara uygun hale getirilmelerine ve ülkemiz ekonomisi açısından yatırımlara yönelik fonların oluşmasına katkı 
sağlayıcı yapıya kavuşturulmalarına çalışılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ş. Sayısı : 554) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 7397 sayılı Kanunda, sadece sigorta şirketteriüin murakebesi düzenlenmiş olmayıp, sigorta-
afaki» ilgili diğer bazı konular da {sigorta ve reasürans anacılığı hizmeti yapanlar, eksperler gibd) tanzim edlil'-
miş bulunduğundan), kanunun adı, muhtevasını da yansıtmak üzere «Sigorta Murakebe Kanunu» şeklinde 
değiştirilmiştir., 

Madde 2. — Sigortaliarın ekonomik varlılk ve menfaatlerini korumak amacıyla yapılan sigortacılık faal-
yetlerd, başta sigorta şirketleri olmak üzere reasürans şirketleri, acenteler, prodüktörler, bürokerler ve eksper
liler tarafından yürütülmektedir. 

Mevcut Kanunda murakebeye tabi kuruluş olarak sadece «Sigorta şirketleri» ve «istihsal organları» ta
birleri kulıantlımış ve sanki sigortacılıkla 'iştigal eden diğer kuruluşlar murakebeye tabi değil'termiş gibi bir 
intiba yaratılmıştır. Oysa, sigortalıların hak' ve menfaatlerini koruyabilmek açısından, sigortacılıkla iştigal eden 
bütün kişi ve kuruluşların murakabeye tabi olmalarında zaruret vardır. Ancak bunların bazdan sigortalılar 
i e doğrudan doğruya bir hukuki muamele yapmadığından, bunlara Murakabe Kanununun bütün hüküm
lerinin değil, sadece bazı hükümlerinin tatbiki, diğer memleketlerde olduğu gibi, yeterli görülmüş ve bu 
hükümler tasarının ilgili maddelerinde belirtütoiştlir. 

Bu cümleden olmak üzere, bugün ülkemizde yeni yeni belirmeye başlayan ve reasürans aracılığı hizme
tini ifade eden bürokerlik müessesesi ile çalışma şekil ve koşullan bakımından ıslah ve murakabesine zaru
ret görülen eksperlik müessesesi de kapsama dahil edilmiştir^ Ancak ileride tezahür edebilecek diğer sigorta 
aracılık sekileri de düşünülerek madde metninde, acenteleri, prodüktörleri, danışmanları, bürokerleri; ezcüm
le mevcut ve ileride ortaya çıkabilecek adı ve şekli ne olursa olsun sigortacılıkla ilgili her türlü aracılık hiz
meti yapanları kapsamak üzere «sigorta aracılığı hizmeti yapanlar» ibaresinin kullanılması uygun görül
müştür, 

Madde 3. — Bu madde ile, 7397 sayılı Kanunun 2 nci maddesi değiştirilerek; Türkiye'de sigorta ve reasü
rans muameleleri yapacak yerli ve yabancı sigorta şirkeflerinin nev'dnin «anonim» olması esası getirilmiştir. 
Bu noktadan hareketle, kooperatif şirket halinde kurulmuş bulunan ve uygulamada halen şekli ımüfcüel' şir
ket gibi olan ve bir bakıma anonim şirket gibi faaliyette bulunan (bar) karşılıklı sigorta şirketinin de, ano
nim şirkete dönüştürülmesi ve böylece mütüel sigorta şirketleri uygulanmasınla son verilmesi uygun düşünül
müştür. 

Öte yandan, halen asgarî 1 000 000 TL. olan sermayenin, günümüzde rizikoların, artış milyarlarla ölçüldü
ğü dikkate alınarak, tamamen yetersiz kaldığı tespit edilmiş ye sigorta şirketlerinin, günlümüz koşullann-
da, emniyet içinde ve sigortalıların hak ve menfaatlerini koruyabilecek şekilde faaliyette bulunabilmelerini sağ
lamak muaksadiyle, asgarî sermaye miktarı 500 000 000 TL. olarak öngörülmüştür. Sigorta şirketlerinin kuru
luşları sırasında henüz fonları 'teşekkül etmemiş olduğu ve fazla likadiıteye ihtiyaçları bulunduğu cihetle, bun
ların sermaye olarak, gayrimenkul ve menkul kıymet koymaları sakıncalı görülmüş ve kuruluş sermayesi
nin «nakit» olması esası benimsenmiştir. Bunun yanında, halen faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şir
ketlerinin fonları teşekkül etmiş olduğu cihetle, bunların sermayelerini 500 000 000 TL. na tamamlamala
rında, öz varlıklarını da kulanabiimeleri kabul edilmiştir. 

Bu arada, tespit olunan asgarî sermaye mıiktannm ileride İhtiyaçları karşılamayacağı da düşünülerek, 
bunun Bakanlar Kurulu karariyle günün koşullarına göre artırabilmesi ve sermayenin tamamlanma süresi
nin yine Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilmesi esası getirilmiştir. 

Madde 4. — Bu madde ile, 7397 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin {d) bendi değiştirilmiş ve maddeye 
ayrıca üç fıkra eklenmiştir. Şöyle ki: 

Meri Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendinde zikredilen ve bilanço tarihi itibariyle ertesi seneye dev
reden cari rizikolardan doğacak mesuliyetleri karşılamak üzere tefrik edilen prim rezervlerinin <bari riziko
lar ihtiyatı), sigortacılığın gelişmiş olduğu ülkelerde olduğu oranlarda yeniden 'tespiti gerekli ve uygun bulun
muştur. Bu şekilde oluşacak fonların yatırımlara yöneltilmesi, ekonomiye katkı sağlayacaktır. 

Belirlenen oranların üzerinde, vergisi verilmek kaydiyle, prim ihtiyatı ayrılması mümkündür. Ancak bu 
oranların daha önceden ilgili makama bildirilmesine imkân ve gerek görülmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 
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Maddeye eklenen banine] fıkra öle, şirketlerin malî bünyelerini güçlendirmeleri yönünden, (d) bendinde be
lirtilen prim rezervleri dışımda, sigortacılıkta ileri ülkelerde uygulandığı gibi, «olmuş ve fakat ihbar edilmemiş 
hasarlar» için ide, o seneki muallâk hasarların % 50*sine kadar, oram şirketlere bırakılmak kaydiyle ve ku
rumlar verlgisıi matrahından düşülmek suretiyle, ilave bir muallak hasar ihtiyatı tesisine imkân sağlanması 
am'açlanmıışıtır. 

Dünya Sigortacılığında, deprem sigortası prim gelirlerinin .tamamı 20 ila 40 sene bir karşılık hesa'bında 
tutullmaktadır. Ülkemizde yangım branşı içerisinde gösterilen deprem rizikosunun prim gelirleri ise, ait olduğu 
takvim yılında matraha 'alınarak vergilendMlmektedir. İlerde yaşamaibilme ihtimalsi bulunan büyük felâketle
rin zararını belirli bir ölçüde karşıkyabilmek için, maddeye eklenen ikinci fıkra ide, sigorta şirketlerinin dep
rem prim gelirlerinin 20 yıl süreyle bir karşılık hesabında tutulması ve bu karşılıkların da mezkûr süre zar
fında vergi matrahından indirilmesi uyigun ve yararlı düşünülmüştür, 

Maddeye eklenen üçüncü fıkra ile, sigorta şirketlerimliın akdeyledikleri sigorta mukaveleleri dolayısıyla 
sigortalılardan tahsil eyledikleri prim gelirlerinin, yurt içinde kalarak yatırımlara kaynak teşkil edecek fon
larım birikmesine imkân sağlamak ve bu arada dış ülkelerdeki reasürörlere transfer edilecek döviz miktarını 
mümkün olduğu ölçüde azaltabilmek maksadıyla, sigorta sirkelerinin, priırn gelirleri ile .sermaye ve ihtiyat
larına göre, Türkiye'de akdettikleri, bilcümle sigortalar üzerinden, ortalama 1% 30 oranımda saklama payı 
(konservasyon) (ayırmaları ve bu oranın reasürans şirketleri için % 60 olarak tespiti uygun görülmüştür. Bu 
oranlıarm hesaplanmasında «Uç Rizikolar - Target Risks» diiye adlandırılan büyük ve ağır rizikolara ait 
primlerin hesaba katılmaması gerekli bulunmuştur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, bu oranlarda değişiklik 
yapma ve uç rizikoların neler olduğunu belirleme yetkisi verilmiştir. Bu arada, müeyyide olarak, tespit edi
lecek süreler içinde saklama paylarını belirlenen oranlara yükseltmeyen sigorta ve reasürans şirketlerinin 
faaliyetlerinin adı geçen Bakanlıkça durdurulabileceği Öngörülımüştıür. 

Madde 5. — Yukarıda belirtildiği üzere, 7397 sayılı Kanunun 2 nci maddesi işbu Kanunum 3 üncü madde
siyle değiştirilerek: Türkiye'de faaliyette bulunan veya bulunacak olan yabana 'sigorta şirketlerinin, temsilci
lik ve/veya şube şeklinde değil, tüm AET ülkelerinde olduğu gibi. ve Türk Sigorta Şirketlerine uygulanan 
şartlar paralelinde, faaliyetlerimi, Türk Ticaret Kanununa göre ve 7397 sayılı Kanunda öngörülen kayıtlarla ku
racakları «anonim» şirket vasıtasıyla, hizmet rekabeti 'içerisinde sürdürmeleri ve böylece; yabana şirketlerin 
yerli şirketlerle aynı statüye tabi olmaları, sermaye getirmeleri ve ülkede konservasyon tutmaları öngörül
müştür. Bo durumda, yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye'de hailen olduğu gibi, umumî vekillik şeklinde 
faaliyette 'bulunmaları yolundaki uygulamaya som verilmektedir. 

Hal böyle olunca, 7397 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yabancı şirketlerle ilgili olarak zikredilmiş bu
lunan hükümlere 'gerek kalmamakta; bunun yerine, yerli - yabancı şirket ayırımı yapılmaksızın, sigorta 
şirketlerinin kurulmasına ve çalışmasına ilişkin diğer müşterek usullerim ve esaslarım, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığımca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle tespit olunması uygun görülmektedir. 

Madde 6. — Bu madde ile, 7397 sayılı Kamunun 5 inci maddesi yenidem düzenlenerek, ; eskiden oldu
ğu gibi, bu Kanunla belirlenien belgeleri tevdi eden ve şartları yerine getiren şirketlere çalışma izni verme 
konuşumda idareye takdir hakkı tanınmıştır, öte yandan, müstakil hale getirilmiş ve sabit teminat tutarı 
yatırılmış her sigorta dalı (branşı) için ayrı ruhsatname verilmesi esası muhafaza edilmekle beraber, ruh
satnamenin süresiz olarak verildiği hükme bağlanmış; sigorta sirkelerinim memleket içerisinde açacakları 
şubeler . içim, eskiden olduğu gibi, ayrıca ruhsatname artmalarıma gerek görülmemiştir.; 

Madde 7. — Sigorta şirketlerinim müşterileri ile temasım sağlayan ve sigorta aracılığı hizmeti gören 
acenteler; sigortayı tanıtmak, sigortalanmak isteyen şahsı bulmak, sigorta ihtiyacım kendisine telkin ve izah 
etmek, emniyet içinde hareket edebilmesimli sağlayacak imkânları tahakkuk ettirmek, özetle sigorta ihtiyacını 
ortaya koymak ve karşılamak için hizmet ifa etmekıtedlirler. Sigorta şirketteriniın merkez teşkilatı ^dışındaki 
temsilcileri durumunda olan acenteler, genelde, sigortalanmak isteyen şahıslara; rizikonun mahiyeti, sigor
tacımın mesuliyetini kaldıran sebepler, mukavelenin devam müddeti, poliçenin feshinin tabi oluğu şekil ve 
şartlar ile rnüddetleri, prim nispeti, poliçemin genel ve Özel şartları; muhtelif sigortacılar arasında rizikonun 
taksimi, sigortacılarım verdikleri teminat v.b. hususlar da ilgililere bilgi vermek durumundadırlar. Bu neden-
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le, acentelerin, sigortacılık konusunda her türlü teknik ve hukukî bilgi ile mücehhez olmaları ve bunları ge
rektiğinde sigortalılara aktarabilmeleri lazım gelmektedir. 

Konuya bu açıdan bakıldığında, acentelerin ihtisas sahibi olmaları, tisin gereği olmaktadır. İşte bu mü
lâhaza iledir ki, 7397 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi yenli bir düzenletmeye töabi tutularak, acentelik yapacak 
kişilerin ihtösaslaşmasımı teminien, başkaca hiçbir işle iştigal edemeyecekleri hükmü getirilmiştir. Ancak, he
nüz arzu edilen seviyeye ulaşamamış bulunan ülikemiz sigortacılığımın bugünkü durumunda özelliği bulunan 
bankalar, bu hükümden istisna edilmiş ancak bunların hangi şart ve usullerle acentelik yapacağımın bir yö-
nefmelıikie bdirîenmesi uygun bulunmuştur. 

öte yandan, yapılan düzenleme ile, 7397 sayılı Kanunun halen meri 9 uncu maddesinde sayılan acente 
türieninin kamun metninde zikredilmesine gerek görülmemiş; ayrıntıya ilişkim bu hususun, acenteliği tayin 
oîtunacalklarda aranacak düğer şartlar ile bunların kuruluş, çalışma şekil ve usulleri ile tabi olacakları mu
rakabe esaslarını kapsaımak üzere hazırlanacak yönetmelik içinde düzenlenmesi uygun ımüjtalaa edilmiştir. 

'Bu arada, «sigorta» müessesesi «güven» unsuru ile silki sıkıya ilgili bulunduğu cihetle, sigorta aracılığı hiz
meti yapacak gerçek kişiler için, eskiden olduğu gibi, madde metninde sayılan bazı suçlardan mahkûm bu
lunmamaları ve tüzelkişiler açin de iflas etmemiş ve konkordato akdetmemiş olmaları kayıt ve şartı aran
mıştır. Diğer taraftan acentelerin meslek teşekküllerine, meslek teşekküierinin de federasyona bağlanmaları, 
mesleğin disiplin altına alınması 'açısından yararlı görülmüştür. 

Madde 8. — Bu madde ile, 7397 sayılı Kanunun meri 10 uncu maddesi yeniden düzenlenerek; kanu
nun 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı hususlarda vukua gelebilecek değişikliklerin idareye bildirilmesine 
iişfcin 15 günlük sürenin tatbikatta yetersiz olması karşısında, bir ay olarak belirlenmesi zorunlu görüîımüş-
tür, 

Bu arada, 7 ve 8 inci maddeler, kanun tasarısının 64 üncü maddesiyle kaldırılmış bulunduğundan ve 9 un
cu maddede acentelerle ilgili hususlar esasen uygulamada, muamelelerin tamamlanmasından önce idarenin 
denetiminden geçtiğinden, mezkûr maddeler metinden çıkarılmış; buna karşılık, kanunun 2 nci maddesinde 
zikredilen hususlarda değişiklik vukua geldiği takdirde, önemine binaen, bunların da bildirilmesinin gerekli 
olduğu mütalaa edilmiştir^ 

Ayrıca, tasdike tabi hususlarım^ ancak idarenin tasdikiyle hüküm ifade edeceği ve lüzum görülen haller
de bunların tescil ve ilan olunacağı da bükme bağlanmıştır. 

Madde 9. — 7397 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen saibit teminat miktarları da, sermayede ol
duğu gibi, günün şartlarına göre yeniden düzenlenmiş ve halen uygulamakta olan sigorta branşları madde 
metninde tadat olunarak, uygulamaya paralellik sağlanmıştır. 

* 
Madde metnine yapılan diğer değişiklikle yeni bağımsız branş tesisine ve sabit teminatını tespite Bakan

lık yetkili kılınmıştır. Zira ileride ortaya çıkabilecek yeni sigorta branşlarımın riziko durumlarının ve te-
minait kapasitelerimin ne olacağınım bugümden tespiti mümkün 'bulunmamaktadır. 

Yapılan bir diğer değişiklik, saibit teminat, bendinin ıson fıkrasının maddeden çıkarılmasıdır. Bumun sebebi, 
yerli sigorta şiırke t̂lerimizin halen tüm sigorta branşlarında faaliyet göstermeleri yanında, yerli - yabancı şir
ket farkının ortialdam kaldırılması ve temîmaıt miktarlarının ihtiyaca uygun seviyeye çıfkarttılmasıdır. 

öte yandan, yürürlükteki Kamunun 60 inci maddesinde reasürans şirketlerimin saJbilt teminatlarımın ne mik
tarda tesis edileceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu maddede, reasürans şirketlerinin mütehavvil teminat 
yatırma zorunluluğu olmadığı içim sigorta şirketlerine nazaran 'bir misli fazla saibit teminat yatıracağı be
lirtilmiş ve meri Kamunun amacına bağlı kalınarak, aynı nedenlerle ve ilgisi dolayısıyla, bu hüküm buraya 
alınmış ve reasürans şirketlerinin sigorta şirketlerine nazaran bir misli fazla teminat ayırmaları öngörülmüştür. 

Bu arada, yapılan değişiklide, yukarıda belirtilen gerekçelerin ruhuna sadık kalınarak ve sermayeye ilişkin 
maddeye paralel olmak üzere, sabit teminat miktarlarımın, asgarî sermaye miktarı Bakanlar Kurulu kararıyla 
yükseltildiği takdirde, ancak aym oram dahilinde artırılması sigorta tekniğine uygun bulunmuştur. 

Yürürlükteki Kamumun 12 nci maddesinin II nci Bölümündeki değişiklik, sadece (1b) bendime inhisar etmek
tedir. Yapılan değişiklikle, (fo) bendinde belirtilen mütemavvil teminat oranı; esasında, yürürlükteki Kanunun 
verdiği yetökıye istinaden son olarak yükseltilmiş bulunan % 20 oranına, başka bir ifade ile, fiilî duruma ge
tirilmiş; ancak, mevcut % 20 oranı esasen çok yüksek olduğundan, azamî olarak kabul edilmiştir. 
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Maidde 10. — DeğiŞMiğe tâıbi tutulan 13 üncü Madde metni; yürürlükteki kanunda olduğu gibi, şirketle
rin bilançolarının genel kurullarınca tasdikini müteakip, yeni prim mevcutlarına göre bir öncekıi yıl tesis edilen 
rci'ütehavvil teminatlarla yenisi arasındaki farkın ilgili şirketçe murakabe merciinin herhangi bir uyarısı ol
maksızın kapatılmasını ve ayrıca, yaptırılacak inceteme'ar sonulda noksanlık tespit olunduğu takdirde, bunun 
da tebliğ tarihinden iltilbarıen bir ay içinde tamamlanmasını amaçlaımalfotadlır. Ayrıca, bu süre zarfında noksan
lığı ikimal etmeyen şirket hakkımda, amaca uygun olarak müeyyide getirilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, meri maddenin son fıkrasında sözü edilen «fiyat temevvücat marjı» uygulamaya paralellik 
sağlayacak sekide fıkra metnine alınmış bulunmaktadır. 

Madde 11. — Yürürlükteki Kanunun 14 üncü maddesinin başlığı, maddenin muhtevasına uygun olarak 
«Teminatların Kullaniması» şeklinde düzenlenmiştir. 

'Sigortacılık tekniğinde, sigorta şirketleri çalışmaya başlarken ve çalıştıkları sürece, sigortacılık hizmetleri
nin mahiyeti icalbı olarak ve sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunabilmesi için, belirli bazı meblağların; 
şirkettin tasarruf alanından çıkarılarak, icabı hailinde kullanılmak üzere, İdare emrine tahsis edilmesi gerek
mektedir. İdare, adı teminat olan bu meblağların mutfak surette ve zaruret halinde sigortalıların alacakları
nın karşılanmasına tahsis edilmesini sağlayacaktır. İşte ibu nedenle, maddede, bugünkü durumda da olduğu gi
bi, teminatların ancak sigortalıların bütün alacaklarının ödenmiş veya karşılanmış olması şartı ile İdarece ser
best bırakılabileceği, yand şirkete iade edileceği hükmü konmuştur. 

'Bîr sigorta dalına ait alacakların tümünün karşılanmasından sonra teminattan arta kalan olursa, bu diğer 
sigorta dalarına ait teminata eklenecektir. Bu işin nasıl, yanü diğer teminatlara ne nispette ekleneceği, durum 
ve şartlara göre, murakaibe mercii tarafından tespit ve tayin olunıaoaktıır. Bu tespit sırasında, mümkün olduğu 
kadar, çok sigortalının alacağının karşılanması imkânı araştırılacaktır. 

Madde 112. — 15 inci madde metninde, sabit ve mü'ıelhajvvil teminat akçelerinin yaltırılaJbiılecekleri kıymet 
nevileri, günün şartlarına ve uygulamaya paralellik arz edecek şekilde sayılmıştır. 

(a) bendi aynen bırakılırken, (b) bendi sadece kamu ortaklığı kâr payı senetleri ile devlet iç borçlanmala-
trınt kapsayacak hale getirilimişt'ir. Bu bentte mevcut Ataortismaın Kredi Sandığı Tahvilleri, genel ifadelerle 
(c) bendi kapsamına alınarak, diğer bentlerde olduğu 'g%i, maddeye sadelik ve açıklık getirilmeye çalışılmış
tır. Aynı amaçla, meri kanunda mevcut (c) bendi ikiye ayrılmış ve tasarıda ı(d!) bendi olarak belirtilen bölüme 
bir sınırlama getirilmiştir. Bu sınırlama halen 1965 tarihli bir taımimle uygulanmakta olup, geniş kapsamlı ve 
örnekleri yaşanmış bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Bu kısaca, yapılan muameleler itibariyle sigortalılara 
karşı girişilen taahhütler kanlılıklarının emniyetini Ve salkı bir surette plase edilmelerini temin amacına, yö
nelik bir düzenleme "şeklimde ifade edilebilir. Böyle bîr sınırlamanın dlmaıması ve teminat karşılıklarının tama
mının veya büyük bir bölümünün aynı şirkete ait tahvil ve hisse senetlerine yatırılması ve bu şirketin iflâsı hali, 
geçmişte örnekleri yaşandığı gibi, sigorta şirketlerini çak zor durumlarla karşı karşıya bırakacaktır. 

'Meri metindeki (e) bendi tamamen çıkarılmıştır. Teminat tesisinde amaç, sigortalıların hak ve menfaatini 
en iyi şekilde koruyacak, gerektiğinde kolayca ve gerçek değeri üzerinden nakde çevrilebilecek emniyetli ve 
kâr getirici kıymetlere yatırım yapılmasını sağlamaktır. Diğer taraftan, teminatların paraya çevrilmesi sırasın
da sadece ilgili Sigorta şirketi ile İdarenin (murakabe /merciiniin) söz sahilbi olması amaçlanmış ve bunların 
sigorta şirketlerinin kendi mal varlıkları içerisindeki kıymetler olması esas alınmıştır. Oysa, ipotek muka
bili ikrazat, sigorta şirketinun, üçüncü şahıslardan olan alacağını ifade etmektedir. Bu alacağın durumunun 
murakaibe merciince kontrol' ve takibinin son derece zor olduğu, bir çok hallerde bu alacağın ortad&n kalk
mış olmasına rağmen, karşılık olarak gösterilmeye devam olunmasının önüne geçilemediği görülmüştür. Bu
güne kadar, bu konu sigorta şirketleri ile gerek murakaibe mercii, gerek borçlular arasında sürtüşmelere ne
den olmuştur. Bu 'itibarla, 10 yılı aşkın 'bir süreden beri, meri maddeye rağmen, bu nevi teminat murakabe 
merciince kabul edilmemektedir. Dolayısıyla yapılan düzenleme, uygulamaya uygun hale getirilmiş bulunmak
tadır. 

Madde 13. — Yürürlükteki Kanunun «.İstihkak Sa^plerinıce Aranmayan Paralar» başlığını taşıyan 19 uncu 
Maddesinin başlığının «Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar» şeklinde değiştürilmesi uygun bulunmuştur. 

Öte yandan, 7397 sayılı Kanunun yürürlüğe konuHuğu 1959 yılı sonundan bu yana geçen süre içinde, uy
gulamada kaaişılaşıılan zıorHuklar ve aksaklıklar göz önünde tutularak, madde yeniden düzenlemeye tabi tutulmuş-
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>tur. Maddede, hayat sigortalarında (yaşama ve ölüm şaHth can sigortalan) ödenmesi gereken paralardan hak 
sahiplerince aranm'ayamlarla tasfiye ve iflâs istemlerimin devamı sırasında hak sahiplerince müracaat etmeyen
ler olursa, sigorta şirketlerünoe bunlara ödenmesi lâzım ıgelen paralar hakkında ne yolda işlem yapılacağı hük
me ibağlanmış fbulunmaktaidır. 

Madde 14. — 7397 sayılı Kanunun meri 20 ııci maddesindeki* bazı sözcükler değiştirilmek ve (c) bendinde 
zikredilen tedbirler arasına «kâr dağıtımının durdurulması» keyfiyeti de ilave edilmek suretiyle, madde yeni
den düzenlemeye tajbti tutulmuştur. 

Madde 15. — Yürüdükteki Kanunun 21 inci maddesinin başlığı, maddenün oluşturulan yeni muhtevasını 
da yansıtacak tarzda «Ruhsatnamenin iptali» şeklinde değişitiriköiştlir. 

Madde metninde yapılan değişiklikle, kanunun 20 nci maddesinde öngörülen bütün tedbirlerin alınması 
sureliyle malî durumu sigortalıların ve diğer alacaklıların haklarını karşılama bakanından yeterli teminat arz 
etmeyen ve tehlike gösteren sigorta şirketlerinin durumlarının düzeltilmesine çalışılması ve mümkün olduğu 
nispette şirketin yaşatılması amaçlanmıştır. Ancak, bütün bu tedbirlerin alınmış olmasına rağmen, faydalı 
bir sonuç elde edilmesi mümkün olmaz veya sonuç alınamayacağı kesin olarak anlaşılmış ise, gün geçtikçe 
durumu daha kötüye giden bir sigorta şirketinin çalışmaya devam etmesi sigortalıların haklarını tehlikeye 
atabileceği gibi, hukukî ve ekonomik bakımdan çok büyük sakıncalar ortaya çıkarabilecektir. Bu nedenle, son 
çare olarak, böyle bir şirketin, murakabe mercii (İdare) tarafından ruhsatnamesinin iptali suretiyle çalışmasına 
son verilmesi zarurî bulunmuştur . 

Madde 16. — Sigortacılık tamamen ihtisasa dayanan ekonomik bir faaliyettir. Murakabenin amacı, sigor
ta şirketlerinin malî ve teknik güce sahip olmalarım sağlamak ve böylece sigortalıların hak ve menfaatlerini en 
iyi şekilde korumaktır. Bu husus, şirket kurulurken ve çalıştığı süre içinde olduğu gibi, sona ermesi ve tas
fiyesi sırasında de kendini göstermektedir. Şirketin tasfiyesi sırasında sigortalıların bütün hak ve menfaatleri
nin korunması ve alacaklarının tahsilinin sağlanması için, sigortacılığın, teknik ve ekonomik veçhelerinin içice 
geçmiş ve ihtisasa dayanan bir faaliyet alam olması itibariyle, diğer şirketlerden bazı noktalarda farklı hüküm
lere tabi tutulması gerekmektedir. Murakabe merciinin sigorta şirketlerinin tasfiyesi sırasında müdahalesine, 
yukarda açıklanan nedenlerle, mutlak surette ihtiyaç vardır. İşte 7397 sayılı Kanunun 22 nci maddesi bu za
ruretin yerine getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Murakabe merciinin tasfiye muameleleri sırasındaki müdahalesi şöyle olacaktır : Evvela, genel bir hüküm
le, bütün tasfiye muamelelerinin murakabe merciince kontrol edilebileceği kabul edilmiştir. Böyle bir hüküm, 
büyük bir ihtiyacın karşılığıdır. Zira tasfiye sırasında bakanlığın hangi muameleleri kontrol edebileceğinin, 
hangilerine müdahale ihtiyacı duyulabileceğinin önceden birer birer ve kesin olarak tespiti mümkün değildir. Mu
rakabe mercii, konuluş amacı içinde kontrol görevini ifa ederken, gerekli yasal yollara da icabında başvura
bilecektir. 

Sigorta şirketinin iflasını ancak murakabe merciinin talep edebileceği hükmünün konulması, büyük bir ih
tiyacı karşılayacaktır. Mevcut Kanunda, murakabe makamının hiç bir dahli ve hatta haberi olmadan, bir si
gorta şirketi hakkında iflas kararı verilmesi mümkündür. Halbuki, sigorta murakabe hukukunun temel pren
sibi ve gayesi, murakabe merciinin, ekonomik zorluk içine düşmüş bulunan bir sigorta şirketinin yaşatılması 
için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Zira bir sigorta şirketinin iflası, bilhassa sigortalılar bakımından arzu edil
meyen bir durumdur. Şu hale göre, bir sigorta şirketi hakkında iflas kararı verilmesi için, ancak murakabe 
merciinin talepte bulunabileceğinin kabulü isabetli bir çözüm olarak mütalaa edilmektedir. Şirket alacaklıları, 
iflas yolu ile şSrketin takip edilmesini istedikleri takdirde, durumu murakabe merciine bildirerek, onu hare
kete geçireceklerdir. Gerektiği halde murakabe mercii iflası talep etmez ise, bu hareketinin kanunî gerekçe
lerini göstermek zorunda kalacaktır. 

İdarece (Murakabe Mercii) tasfye memurlarının ve iflas idare memurlarının değiştirilmesinin talep edile
bilmesi hükmünün getirilmesindeki amaç; tasfiye işlemlerinin tasfiye memurlarının yetersizliği veya kasıt veya 
ihmali ile muameleleri uzatmaları ve sigortalı alacaklarının ödenmesinin daha fazla gecikmesini önlemeye yö
nelik bulunmaktadır. 

Madde 17. — 7397 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin başlığı, muhtevasını da yansıtmak üzere «Primlerin 
ödenmesi, Risturn ve Iskonto Yasağı» şeklinde değiştirilmiştir. 
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Mezkûr madde metninde yapılan yeni düzenleme ile, ilk önce, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerine 
paralel şekilde, sigorta priminin tamamının nakten ve peşin olarak tediye edilmesi hususu öngörülmüş; an
cak, primin taksitle ödenebilmesi imkânı muhafaza edilerek, sigortacının sorunluluğunun başlayabilmesi için, 
primin tamamının veya taksitle tediyesi kararlaştırılrnışsa ilk taksidinin poliçenin teslimi karşısında nakden ve 
peşin olarak ödenmesi hüküm altına alınmıştır. Ancak, şu hususu belirtmek lazım gelir ki, şüphesiz, en nor
mal uygulama şekli, hemen tüm ülkelerde olduğu gibi, sigorta priminin tamamının peşin olarak tahsil edil
mesidir. 

Ancak, ülkemizde, başta kamu kesimi olmak üzere, tüm sigortalıların taksit uygulamasına alışmış olmaları 
ve bunun yanında sigortacılığın geliştirilmesi için geniş halk kitlelerine indirilme zorunluluğu, taksit sisteminde 
bir süre daha devamı gerektirmiştir. 

Böylece teminatın başlamasını ve devamını primin ödenmesi şartına bağlayan, taksitlendirmeye olanak 
sağlayan sigortanın devam etmesini müstakil taksitlerin ödenmesine bağlı tutan dengeleyici bir sistem benim
senmiş bulunmaktadır. 

Bu arada, tahsilatın hızlandırılması ve sigorta şirketlerinin malî durumlarının zaafa uğramaması yönlerin
den, şirketlerin yıl sonu itibariyle bilançolarında görünen, sigorta aracıları ile sigortalılar uhdesindeki alacak
ları için, bunların % 15'i oranında ayrı bir teminat tesis edilmesi esası getirilmiştir. Ayrıca, tahsilatın nakit ola
rak sağlanması maksadıyla, her nevi borç senetleri ile çeklerin, alacak mik'tarının hesabında nazarı itibara 
alınamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Tekniğin icabı, hayat sigortalarında aylık, üç aylık, veya altı aylık ödeme söz konusu olduğundan, bu tür 
sigortalarda primlerin ödenmesi, kendi teknik esaslarına tabi tutulmuştur. 

Diğer taraftan, sigorta şirketleri arasında haksız rekabet ortamı yaratılmasına yol açılmaması ve prim 
hesabında uygulanan tarife rejimi sistemlinin zedelenmemesi için, tanzim edilecek poliçe, tecditname, zeyilna-
me ve sair muameleler dolayısıyla, sigortalılara veya sigorta emrini verenlere her ne şekilde olursa olsun, 
risturn ve iskonto yapılamayacağı, bu mahiyette telakki edilebilecek terk, tenzil ve ödemelerde bulunulamaya-
cağı ve bu gibi menfaatler sağlanamayacağı yolunda 7397 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde mevcut hüküm
lerin aynen muhafaza cihetine gidilmiştir. 

Bu arada, mezkûr maddenin ikinci fıkrası hükmü, daha uygun olacağı mülahazasıyla, son fıkra hükmü 
olarak 26 ncı maddeye aktarılmıştır. 

Madde 18. — 7397 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, sigorta şirketlerinin sigorta ara
cılığı hizmeti yapanlara verebilecekleri komisyonların azamî nispetleri ile prim tahsil ve ödeme mehillerinin, 
kuruluş ve eğitim masraflarının azamî miktarlarının iderace yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle tespit olun
ması, açıklık yönünden daha uygun görülmüştür. Eskiden olduğu gibi, tespit olunan mehiller, nispetler ve 
miktarlar fevkinde muamele ifası yasaklanmıştır. 

Tasarıda, acentelerin başka işle iştigal edemeyecekleri, yani münhasıran sigorta aracılığı hizmeti yapabile
cekleri öngörülmüş bulunduğundan, tabiatıyla bu faaliyetler bazı masrafları gerektirecektir. Bu nedenle mün
hasıran hizmet sektöründe faaliyet gösteren acentelerin, hem kuruluş sırasındaki, hem eğitim alanındaki mas-' 
raflarının bir kısmının bağlı oldukları sigorta şirketlerince karşılanması uygun düşünülmüştür. 

Ancak hal böyle olmakla beraber, maddede; sigorta şirketlerinin sigorta aracılığı hizmeti yapanlara istih
sal ve teşvik komisyonu ile kuruluş ve eğitim masrafları dışında, her ne nam ve şekilde olursa olsun ödeme
lerde bulunmaları ve menfaat temin etmeleri yasaklanmış keyfiyet ceza maddeleri arasında yer alan ilgili 
maddede ceza müeyyideye bağlanmış ve ayrıca bu maddede zikredilen hükümler hilafına muamele ve muka
vele yapılması geçersiz sayılmıştır. 

Madde 19. — Meri Kanunun 27 ncü Maddesinin başlığı, muhtevasını yansıtacak şekilde «Sigorta 
Aracıları iNezdindeki Şirket Alacağı» şeklinde değiişti rilmiştir. 

Meri maddede olduğu gitbi, sigorta aracılığı hizmeti yapanlar tarafından tahsil edilen primler, Türk 
Ceza Kanununun uygulanması yönünden, emanet para 'hükmünde kabul edilmiş ve fakat yapılan değişik
likle, kanunla konulan fcJir mükellefiyet şeklinde, prrim (tahsilatının, (tahsilatı takip eden ayın sonuna ka
dar İlgili sigorta şirketine ödenmesi mecburiyeti getirilmiştir. 
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Sigorta şirketlerinin sigortalılara karsı taahhütlerini ifa edebilmeleri ancak prim tahsilatının zamanın
da sağlanmasına bağlı olduğundan, sigorta aracılığı hizmeti yapanların, Ibu mecburiyete riayet etmemeleri 
halinde;, keyfiyet, bîr yandan ceza maddeleri arasında yer alan JIıgMi madde ile cezaî müeyyideye bağlan-
"ımş; diğer yandan da, bu gibilerin sigorta aracılığı faaliyetlerinin durdurulacağı, tekerrürü halinde ise bir 
daha sigorta aracısı olarak çalışamayacakları hüküm altına ahnmıştır. 

Madde 20,< — Meri Kanunun 29 uncu Maddecinin başlığı, muhtevasını da yansıtacak şekilde «Mecburî 
Sigortalar» şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasındaki, Türkiye'de ikamet eden veya çalışan hakikî ve hükmî şahıslarm sigor
talarını, genel kural olarak, Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta şirketlerine ve Türkiye'de • yaptırılacak
ları esası muhafaza edilmekle beraber; Ihangi tür sigortaların yurt dışında da yaptırılabileceği hususu ye
niden düzenlenmiştir. (Buna göre, ihracat mevzuu nakliyat sigirtaları; yabancı kredi ile satın alınan gemi
lerin borcu ödeninceye kadar, münhasıran kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere tekne sigortaları; ülkemiz
de yapılması mümkün olmayan, gemilere ait sorumluluk (kulüp) sigortaları; hayat sigortaları ile dış 
memleketlere seyahat edenlerin orada yaptıracakları bedenî kaza ve motorlu taşıt sigortalarının yurt dı
şında da yaptırılabilmesi öngörülmüştür. 

ithalat sigortası ise, tamamen ülkemizdeki ithalatçıyı ilgilendiren bir keyfiyettik. Son yıllarda Gelişme 
Halindeki Ülkeler Teşkilatı (UNCTAD), İthalat sigortalarının kendi ülkelerinde yaptırılmasının zorunlu ha
le getirilmesini teşkilata üye ülkelere tavsiye etmiştir. Nitekim, gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsi, bu 
sigortaların kendi ülkesinde yapılmasını zorunlu hale getirmiş bulunmaktadır. Gerek sigorta endüstrimiz, 
gerek ülke ekonomisi açısından yararlı olacağı düşüncesinden hareketlle, bu kere yapılan düzenleme ile, bu 
tür sigortanın Türkiye'de yaptırılması zorunlu hale getirilmektedir. 

Diğer taraftan bilindiği gibi, eğitim noksanı ve sigorta bilincinin tabana indirilememiş olması sebebiyle, 
ülke sigortacılığının gelişmesi ve fon yaratma fonksiyonu, gelişmemiştir. Konunun kısa sürede tatminkâr 
seviyelere çıkartılabilmesi, fon yaratılabilmesi ve aynı zamanda zarara maruz kalacakların sigorta yolu ile, 
tatminkâr bir tazminat sağlayabilmeleri, trafik sigortalarında olduğu gibi, mecburî sigorta sistemiyle müm
kün olabilir. Bu yolla bir kısım faaliyet ve mesleklerin icrası sebebiyle hayatı ve malı tehlikeye maruz ka
lan toplum fertleri ve tüketicilerin de teminat altına alınması mümkün olabilecektir. 

Bu düşünce doğrultusunda, Bakanlar Kuruluna, gerekli görülen sigorta türlerini mecburî hale koyabil^ 
me yetkisi tanınmıştır. Bu kabil sigortalara aracılık edeceklere diğer sigortalara nazaran daha düşük 
nisbette istihsal komisyonu ödenmesi ve bu sigorta işlemlerinden sağlanacak primlere ait mütehavvil te
minatların, yatırımların finansmanda ekonomik kaynak olarak kullanılabilmesi için, münhasıran, uygun 
görülecek özel istikraz tahvillerine veya sair menkul değerlere yatırılması öngörülmüştür. 

'Madde 21. — Bu madde le, 7397 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının; anılan kanu
nun bu kere yeniden düzenlenen 1 inci maddesinin birinci fıkrasına paralel hale getirilmesi ve bu fıkrada 
yer alan konuları kapsayacak şekilde değiştirilmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca, sigortanın tekniği itibariyle, dünyada sigorta şirketlerinin murakabesinin, icra ve murakabeyi 
birlikte yürüten, bu konuda ihtisaslaşmış murakabe organları aracılığı İle yapılması esası benimsenmiş 
ve bu itibarla merî madde metninde yer alan «icabın da teftiş kurulu» ibaresi çıkarılmıştır. 

Nitekim, merî kanunumuzun 30 uncu Maddesinin gerekçesi tetkik edildiğinde de görüleceği üzere; da
ha önceki Murakabe (Kanunlarımızda bulunmayan bu hususun nazarı itibara alınarak, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına sigorta murakabe ve teşkilat kanunlarıyla verilen 'görevlerin, sigortacılık konusunda, uzman 
kişilerden meteşekkil, mütehassıs bir organ tarafından yürütüleceği esası getirilmiş ve Sigorta Murakabe 
Kurulu teşkil edilmiştir. 

Ancak murakabe konusunda kurulması öngörülen ihtisas organı kadrolarını oluş/turuncaya dek Mura
kabe sahasında bir boşluk yaratılmaması düşüncesinden hareketle geçici bir süre için Murakabenin Bakan
lık Teftiş Heyeti marifetiyle de yapılabileceği kabul edilmiştir. 

Nitekim, meri yasada «icabında» denmek suretiyle bunun normal ve mutat bir yol olmayıp ancak is
tisnaî hallerde ve zaruret görüldüğü takdirde bu yola başvurulacağı1 öngörülmüştür; 
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Meri Kanunla tesis edilmiş bulunan Murakabe Kurulu yirmi yiı aştan bık süredir yeterli uzman kadro
ya sahip olarak Yasanın öngördüğü görevleri bihakkın yerine getirmektedir. 

Ayrıca, sigorta şirketlerinin tek elden ımurakehesinim sağlanması suretiyle bu müesseselerin ayrı ayrı 
kuruluşlar, marifetiyle .teftiş ve murakabe ea^lrnesindeki mahzurlar da ortadan kaldıri'lmıştır. 

Madde 22. — 7397 sayılı Kanunun 32 noi maddesi Kanunun değişik 1 inci maddesine paralel olarak 
değiştirilmiştir./ 

Madde 23. — Mıaddede sigorta tetkik kurulu ile tarife komitelerinin vazife ve selahiyetleri ve çalışma 
şekillerinin, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince hıazurlamp, BakanUlkça yürürlüğe konulacak bir 
yönetmelikle belirlenmesi sağlanımıştır. 

Madde 24. — 7397 sayılı Kanunun 36 nci madesinde yapılan değişiklik ile Türkiye Sigorta ve Reasü
rans Şinketleri Birliğinin hukukî yapısı ile Birliğin adının «Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği» 
olduğu; uygulamada sigortacılık ve sigortacılık tekmiğindefci gelişmeler konusunda edinilen bilgilerin ve de
neyimlerin idarenin kararlarına ve yasal düzenlemelere yansıtâması bakımından gerekli hallerde sigorta en
düstrisine ilişkin uluslararası ve ikili anlaşmalarda ve sigorta ile ilgili hususlarda Biriliğin 
görüşünün alınması; Birliğin tüzelkişiliği haiz olmak üzere sigortacılık veya eğitim amacı
na yönelik kuruluşlar kurabileceği, memleket içinde ve dışında sigortacılıkla ilgili meslek 
kuruluşlarına üye olabileceği; Birliğin masraflarının, uygulamada üyelerle Birik arasında çıikan ih
tilafları önlemek bakımında, üye şirketlerin bir yıl zarfında Türkiye dahilimde elde ettikleri direkt prim ge
lirleri toplamına göre, Tüzüğündeki esaslar çerçevesinde hesap edilip, paylaştırılacağı; masraf iştirak payla-
ranm ödenmemesi halinde icra yolu ile tahsil olunacağı gibi hususlara yasal hükümler halinde açıklık geti
rilmiş ve böylece uygulamaya güç kazandırılmak istenımişıtir. 

Madde 25. — Bu madde ile, 7397 sayılı Kanunun 37 nci madesiriin başlığı, bu kere yapılan düzenlemede 
tespit edilmiş olan muhtevasını da yansıtmak üzere, «Sigorta Prodüktörleri ve Reasürans Aracıları» ola
rak değiştirilmiştir. 

öte yandan, prodüktörün meri Kanunun 37 nci maddesindekli tamımı genel olarak muhafaza edilmekle 
beraber; sigorta aracılığı hizmeti yapan prodüktörlere ilişkin yönetmeliğin, yine sigorta aracılığı hizmeti ya
pan acentelerle ilgii yönetmedikle birlikte, telk yönetmelik halinde düzenlenmesıi uygun görülmüş ve prodük
törler üzerindeki otokontrolun da, acentelerde olduğu gibi, meslek teşekküllerine bırakılmasının uygulamada 
fayda sağlayacağı düşünülerek söz konusu yönetmeliğin Türkiye Sigorta ve Reasürans Şinketleri Bıiriiiğince 
hazırlanıp, İdarece yürürlüğe konulması yararlı mütalaa edilmiştir. Bu arada, acenteler gibi, prodüktörlerin 
de iş temiin eylediği sigorta şirketlerine tevdi etmeleri gerekirken tteminat akçesinin miilktarı günün koşulları
ma göre artırılarak yeniden tespit edilmiştir. 

Maddede ayrıca, direkt sigorta işlemlerine aracılık eden prodüktörler yanında, gittikçe ülkemizde de yay
gınlaşmaya başlayan ve bu kere 7397 sayılı Kanunun kapsamına alınmış olan ırearsürans aracılığı hizmeti 
görenlerin de tanımı yapılmış ve bu gibi gerçek ve tüzelkişilerle ilgili ayrıntılarım, keza acentelere ve pro
düktörlere ait yönetmelik içerisinde düzene bağlanması uygun görülmüştür. 

Madde 26. — 7397 sayılı Kanunun, sligorta eksperlerine ilişkin 38 imci maddesinin birinci fıkrası, yapı
lan baza ifade değişiklikleri dışında muhafaza edilmiş; bu arada, meri maddenin ikinci fıkrası hükmü, bir 
önceki maddenin gerekçesinde belirtilen mülahazalarla değiştirilerek; bu gibilere ait yönetmeliğin de, meslek 
kuruluşu olan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri İBirliğince hazırlanıp, idarece yürürlüğe konulması uy
gun ve yararlı görülmüştür. 

Madde 27. — 7397 sayılı Kanunum 39 uncu maddesi Sigorta Şirketlerimin bilançolarınım ve kâr/zarar 
hesaplarımın gazetelerde yayınlanması suretiyle şirketlerin faaliyet sonuçlarının üçüncü şahıslarca izlenmesiine 
ve sigortacılık işlemlerine açıklık 'getirilmesine olanak sağlamıştır., 

Ancak yürürlükteki hükümler ilan edilen kâr/zarar tabloları ile bilançoların gazeteler ile yayınlandıktan 
sonra, kasten veya hata ile yanlış olarak düzenlendiğiınlin tespiti halinde yapılacak işlem hakkında herhan
gi bir hüküm ihtiva etmemektedir. 

Bu nedenle tasarının maddesine uygulamada karşılaşılan bu gibi durumlarda Sigorta Şirketlerine gerçek 
bilanço ve kâr/zarar cetvellerini yeniden ilan etme zorunluğu getiren bir fıkra eklenmesi uyun görülmüştür. 
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Madde 28. — Tasarıda 'Meri Kanunun ceza maddelerinde yapılan değişiklik, takipte kolaylık sağlamak 
amacıyla tek madde a t a d a toplanmış; mevcut para cezaları, günün şartları ve caydırıcılık esası göz önün
de tutularak belirli oranllarda artırılmış; ayrıca tasarıyla getirilen yeni hükümlerle ilgili olarak da gerekli de
ğişiklikler yapıAmıştiTi 

Meri 7397 sayılı Kanunun özellikle ceza maddelerindeki suçun tekerrürü halinde cezaıların artırılacağı 
prensip olarak kabul ed'ilımÜştlir. 26 yıla varan uygulama döneminde, bu Kanunda yazılı suçların işlenmesi ha
linde bunlar hakkımda suç ihbarında bulunulduğumda, Türk Ceza Kanununda bir kavram olarak yer almış 
bulunan «tekerrür» müessesesinden istifade ile hakkında suç ihbarı yapılan kişinin yasada öngörülen para 
cezasının asgarî haddini, müddeti içimde ödemek suretiyle hakkında ^kamu davası açılmasını önlemesi 
mümkün bulunmaktadır. Bu ise, cezanın ıslah edici niteliğini ortadan kaldırmakta ve bu uygulama her 
suç işlemede aynı şekilde cereyan ettiğinden, yasada öngörülen cezaların verilmesi, dolayısıyla ceza mad
delerinin isteriği itam olarak sağlanamamaktadır. 

Esasen, mer'î kanunda amaçlanan husus; suçun tekerrürü değil, maddelerde öngörülmüş olan fiililerin 
tekrar işlenmesi halinde daha ağır bir müeyyide tatbikini sağlamaktır. 

Amaç bu olduğuna göre, bu amaca yönelik olarak, ceza maddelerinin metinlerinde geçen «tekerrür» ke-
llimeleri çıkartılmış ve «aynı fiilin ikinci defa işlenmesi» ibaresi kullanılmıştır. 

Madde 29. — Bu madde, 7397 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer alan, Türkiye'de reasürans te
keli uygulanmasına cevaz veren 1160 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki tekel uygulamasının ne şekilde ve 
ne nispette yapılacağını göstermektedir. 

Ancak, tatbikatta bugüne kadar 'reasürans tekelinin uygulanmasına esas olan ve ilgili Bakanlıkça onay
lanmakta olan konservasyon cetvellerinin kanunda belirtilen esaslara göre tespiti sigorta tekniği ve mahiyeti 
açısından mümkün olamamıştır. Zira, Kanunda, konservasyon (saklama payları) hadlerinin tespitinde sigor
ta şirketlerinin sermaye ve ihtiyatlarının esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Ancak, konservasyon hadlerinin tespitinde, sigorta tekniği açısından önemli rol oynayan başkaca urasur-
lar da bulunmaktadır. 

Uygulamada bu hususlar da göz önünde bulundurularak düızenllenen ve ilgü'i Bakanlıkça onaylanan kon
servasyon cetvellerine göre sigorta şirketlerinin bilfiil kendi üzerlerinde muhafaza ettikleri kısımlardan mü
tebakisinin kısmen veya tamamen reasürans tekeline tabi tutulması esası benimsenmiş ve reasürans teke
line ilişkin Bakanlar Kurulunun son kararnamesinde bu husus açıkça ifade edilmiştir. 

Sigorta tekniğine ve tatbikatına uygun düşen bu husus ve prensibe göre, madde metninde değişiklik ya
pılması uygun görülmüştür. 

Madde 30. — 7397 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen Kanunun tatbik suretini gösterir ni
zamname Otüzük), anılan kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana geçen uzunca süre içinde hazırlanıp yürür
lüğe konulmamış bulunmaktadır. Bunun başlıca nedeni olarak, Kanunun tatbikine ilişkin ayrıntılı hususların 
muhtelif yönetaelikterle belirlenmiş olması karşısında, böyle bir tüzüğün mevcudiyetine ihtiyaç duyulmadığı 
•anlaşılmaktadır. Bu bakımdan uygulamada gerek görülmeyen söz konusu tüzükle ilgili hükmün madde 
metninden çıkarılmasının uygun olacağı mütalaa edilmiştir. 

öte yandan, Kanun metninde yer alması gerekmeyen ve ayrıntılara taalluk eden hususların yönetmeliklerle 
düzenlenmesi cihetline gidilmesinin; kanun (tekniğine ve tedvin şekline daha uygun olacağı düşünülerek; tasarı 
metninde, bu gibi konulann, yönetmelikler halinde yürürlüğe konulması cihetine gidilmiş ve mezkûr yönet
meliklerin, işbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde çıkarılması öngörülmüştür. Ancak, 
yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, halen uygulanmakta olan hükümlere göre işlem yapılması ge
rekli bulunmuştur. 

Madde 31. — 7397 sayılı Kanunda yapılan değişiklik nedeniyle yürüdükte bırakılmasına ihtiyaç kalma
yan bazı maddeler ile ıhükümlerin yürürlükten kaldırılmasını temin için bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 32. — Bu madde metni, halen yürürlükteki 7397 sayılı Kanunda mevcut olmayan ve fakat ül
kemiz sigortacılığı için eksikliği hissedilmiş bulunan veya yasal düzenleme içerisinde yer almasında yarar 
görülen bazı hususların bu kere düzenlenmesini teminen, tasarı metnine ilave edilen ek maddeleri kapsa
maktadır, 
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Ek Madde 1. — Hayat Sdgortakr ınm tekniği ve özelliği nedeniyle, bu sigortalarda, tahsil edilen primlerin mu
hafaza ve sarf yetilerinin gerek sigorta şirketlerince, gerek murakabe merciince bütün açıklağıyla bilinme
sine ve murakabesinin yapılmasına zorunluluk duyulmaktadır. 

öte yandan, hayat sigortalarında, diğer elemanter branşlara nazaran tahsil edilen primlerin hemen he
men tümü üzerinde sigorta şirketlerinin tasarruf yetkisi yok denecek kadar az bulunmaktadır. 

Dünya sigortacılığında, hayat sigortası yapacak kuruluşlar ya müstakilen bu branşta çalışmak üzere kurul -
muşilar veya en azından hesap ve muhasebelerini diğer sigorta dalarından tümüyle ayırmışlardır. 

Bu ihtiyaç, ülkemizde de çok zaman önce hissedilmiş ancak yasada mecbur edici bir hüküm bulunmadı
ğından istenilen laimaca ulaşılamamıştır. 

Bu nedenlerle, sigorta şirketlerinin hayat branşlarına ait muamele ve hesaplarının ayrı tutulmasında gö
rülen ihtiyaç ve zorunlulukla, mezkûr ek madde sevk edilmiş ve bu hususta bir yıllık intibak süresi öngö
rülmüştür. 

Bk Madde 2. — Bu madde, materyal devlet murakabesi sisteminin zarureti olarak, murakabeye tabi kişi 
ve kuruluşların, dik kuruluştan tasfiye sonuna kadar, murakabesini öngörmüştür. Materyal devlet muraka
besinin ana gayesi, sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak ve memleket •ekonomisinde büyük yeri olan 
ve ileride daha çok gelişecek olan sigorta endüstrisini teknik, malî İktisadî tehlikelerden korumaktır. 

Bu sebepledir ki; Sigorta ve Reasürans Şirketleriyle, sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti ifa edenlere, 
iş ve işlemlerinde mevzuata ve işletme planı esaslarına uygun hareket etmeleri, sigortalıların hak ve menfaat
lerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmaları ve objektif iyiniyet kurallarına uygun hareket etme
leri gibi, mükellefiyetler tahmil edilmiştir. 

Zira, bu kurallara aykırı hareket halinde; sigortacılar arasında haksız rekabet durumları ortaya çıkabi
lecek, sigortalılarım menfaatleri tehlikeye sokulabilecek ve durum, sigorta endüstrisini olduğu kadar, mem
leket ekonomisini de malî, teknik ve iktisadî yönlerden etkileyebilecektir .< 

Bu nedenle, murakabe merciinin, murakabeye tabi kişi ve kuruluşların anılan hususlara aykırı hareketle
rini tespit etmesi halinde Ek Madde 2 ile, bunların, kurallara uygun şekilde çalışmalarını sağlamak üzere, ge
rekli hukukî tedbirleri alması ve bu tedbirlere aykırı hareket edilmesi halinde ceza uygulaması öngörülmüş
tür. 

Bk Madde 3. — Genel olarak, sigortacılık faaliyetlerinin kişilere sağladığı «güven» yanında; ikindi fonk
siyonu, da ülke ekonomisine «kaynak yaratılması» ve böylece yatırımlara yöneltilebilecek fonların oluşturul
masına imkân sağlanmasıdır. 

Ülkemiz sigortacılığına bakıldığında, sigortacılığımızın çeşitli nedenlerle henüz arzu edilen düzeye erişeme
miş bulunduğu ve bunun sonucu olarak da, ekonomiye kaynak yaratacak fonların yeterli şekilde oluşamadığı 
görülmektedir. Oysa sigortacılığı gelişmiş ülkelerde, sigorta şirketten bu fonksiyonunu, bankalardan daha 
etkin şekilde ifa etmektedirler. Bu balkımdan, ülkemiz sigortacılığının bu ülkelerdeki düzeye erişebilmesi 
için, sigorta ve reasürans şirketlerinin ekonomiye fon yaratır hale gelebilmeleri gerekmektedir. Şüphesiz, bu 
hususun sağlanması, şirketlerin teknik ve malî yönden gelişip, büyümelerine bağlı1 bulunmaktadır. İşte bu 
mülahaza iledir ki, Ek Madde 3'te, sigorta ve reasürans şirketlerinin Türk Sigorta porföyünün tamamına iş
tirak edebilmelerini ve portföyden pay alabilmelerini sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılması konusunda 
murakabe merciine Otdareye) yetki verilmesi, elzem ve yararlı görülmüştür. 

Bk Madde 4. — Tasarıda, sigorta ve reasürans şirketlerinin sermayelerinin, lüzumu halinde ve günün ih
tiyaçlarına uygun olarak artırılması hususunda Bakanlar Kuruluna yetki veriilmiş bulunduğundan, buna uy
mayan ve vecibesini tanınan süre içinde yerine getirmeyen şirket için, bu nıadde ile müeyyide getirilerek; 
böyle durumda, ilgili şirketin ruhsatnamesinin murakabe merciince iptal edileceği hükme bağlanmıştır. 

Ek Madde 5. — Tasarının 28 inci maddesinin gerekçesinde de etraflıca açıklandığı üzere, genel teker
rür hükümlerinin kifayetsizliği görüldüğünden, «aynı fiilin ikinci defa işlenlmesii» deyimi tercih edilmiş ve 
uygulamada farklı anlamaları önlemek amacıyla bu deyimin tarif edilmesinde fayda ve zorunluluk görülmüş
tür. 

Ek Madde 6, — Bu madde, Meri Kanunun değiştirilmeyen maddelerinde, tasarıda yapılan değişikliklere 
paralel olarak, yapılması gerekli İbare değişiklikleriıni ihtiva etmektedir. 
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Ek Madde 7. — Meri Kanunda, Sigorta Tetkik Kurulu ile Tarife Komitelerinin masraflarının ine şekilde 
karşılanacağı hususunda herhangi bir hüküm bulunmadığından, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne 
kadar, bu masraflar Türkiye Silgorta ve Reasürans Şirketleri Birlıiğince hazırianaın ve Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca onaylanan esaslar dairesinde ve sigorta şirketlerinden bu maksatla toplanan paralarla karşılanmış 
bulunmakitadır.ı 

Duruma hukukîlik kazandırıılması maiksadiyle, bu konuda hüküm getirilmesi gerekli bulunmuştur. 
Elk Madde 8. — Ülkemize, sigorta ile ilgili hükümler 7397 sayılı Kanunun yanı sıra, dolaylı veya dolay

sız olarak, diğer kanunlarda da bulunmaktadır. 
Bu tasarıyla yapılan- değişiklikler sonucu, diğer kanunlarda mevcut bazı hükümlerin yeni düzenlemeye 

aykırı düşmesi ihtimali ve Sigorta Murakabe Kanununun özel Kanun olarak diğerlerinden önce gelmesi hu
susu göz önüne alınarak; ileride ortaya çıkabilecek ihtilafların önlenmesi amacıyla, tasarıya böyle bir mad
denin konulmasında fayda ve zaruret görülmüştür. 

Madde 33. — Halen yürürlükte bulunan 7397 sayılı Kanunun intikal hükümleri başlığını taşıyan 1 - 4 
üncü muvakkat maddeleri, hükümlerini yitirmiş bulundukları cihetle, Kanun metninden çıkarılmış ve yerle
rine tasarı ile yapılan değişiklik sonucu ortaya çıkan ve belli süreye taallûk eden hususların yerine getiril
mesini teminen, dört geçici madde konulmuştur. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye'de faaliyette bulunmaya ruhsatlı sigor
ta ve reasürans şirketlerinin sermayeleri ile sabit teminat akçelerini yeni miktarlara tamamlamaları için ta
ranan süreye ilişkin olup; buna uymayan şirketlerin ruhsatnamelerinin hükümsıüz kalacağını hükme bağ
lamaktadır. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye'de faaliyette bulunan ve kooperatif 
şirket esasına göre kurulmuş olan (bir) karşılıklı «mütüel» sigorta şirketinin anonim şirket haline dönüşebil
mesi için gerekli Kanun hükümlerini düzenlemektedir. 

Geçici Madde 3, — Bu Kanunun yürürlüğe giriği tarihte Türkiye'de faaliyette bulunan ve umumî vekil
likle idare edilen yabancı sigorta şirketlerinin sermayeleri ile sabit teminat karşılıklarını, tespit edilen miktar
lara tamamlamaları için gerekli süreyi kapsamakta ve buna uymayan yabancı sigorta şirketlerinin ruhsatna-
melerinin hükümsüz kalacağını öngörmektedir. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan acentelerin durumlarını ve 
şirketlerle olan ilişkilerini, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasındaki yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, bu 
Kanun hükümlerine intibak ettirmeleri için belirlenen süreyi göstermekte ve bu süre zarfında mezkûr mü
kellefiyeti yerine getirmeyenlerin faaliyetlerine son verileceğini hükme bağlamaktır. 

Madde 34, '35. — Bu maddeler, tasarının yürürlük hükümlerimi göstermektedir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 18.2.1987 
Esas No. : 2/317 
Karar No. : 30 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; 21.12.1959 tarih ve 7397 sa
yılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddele
rinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Başbakan
lık, Adalet, Sanayi ve Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları temsilcileri ile Türküye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri Birliği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yargıtay temsilcilerinin de katılmalarıyla 
Komisyonumuzca incelenip, görüşülmüş gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve 
maddeler üzerinde yapılan ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Teklifin 1 inci maddesinde geçen «başlığı» kelimesi Kanunlarda başlık; bölüm, kısım ve maddeler için 
kullanıldığından «adı» şeklinde değiştirilmiştir. 

2. Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
3. Teklifin 3 üncü maddesi ile 7397 sayılı Kanunun 2 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Bilindiği üzere ülkemiz OECD ülkeleri ile vaki ilişkilerde, OECD tarafından kabul edilen esaslara uymaya 

genel olarak dikkat etmektedir. OECD ülkelerinde karşılıklı sigorta şirketleri kooperatif esasına göre de kuru
labilmektedir. Kooperatif esasına göre kurulan bu şirketlerin Türkiye'de yeni bir şirket kurmalarına imkân sağ
lamak için teklifin 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasındagerekli değişiklik yapılmış, ayrıca aynı fıkrada yapılan 
düzenleme ile asgarî sermaye miktarı, paranın satın alma gücü dikkate alınarak 1 000 000 000 liraya çıkarıl
mıştır. Diğer taraftan fıkrada sigorta ve reasürans şirketlerinin sermayelerinin tesisinde öz varlıklarını da kul
lanabileceklerine dair hüküm sadece Kanununun yürürlüğe girdiği tarih ile sınırlı tutulmuştur. Bu hali ile hü
küm geçici madde niteliğini kazanmıştır. Geçici maddenin intibak hükümlerinde ele alınması gerektiği düşün
cesi ile bu hüküm fıkra metninden çıkarılmıştır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklikle Bakanlar Kuruluna verilen asgarî sermaye miktarım artır
ma yetkisi «beş katına kadar» şeklinde sınırlandırılmış, Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren iki yıl içinde sermaye ve ortaklık paylarını bu miktara tamamlamayan şirketlerin ruhsatnamelerinin 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca iptal edileceğine dair ek 4 üncü maddede yer alan hüküm yeöi bir fıkra olarak 
ilave edilmiştir. 

4. . Teklifin 4 üncü maddesi 7397 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin başlığı ile (d) bendini değiştirmekte 
ve maddeye üç fıkra ilavesini öngörmektedir. 

7397 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendinde prim ihtiyat oranları sigorta tekniği yönünden te
mel bazlar oluşturmakta ve Vergi Usul Kanunu da bu oranları kabul etmiş bulunmaktadır. Bu bendde yapı
lacak bir değişiklik Vergi Usul Kanunu yönünden tereddütlere ve yanlış uygulamalara neden olabileceği gibi 
prim ihtiyatı oranlarının yükseltilmesi, vergi gelirlerinin azalmasına sebep olacaktır. Bu düşüncelerle Kanunda
ki ihtiyat oranlarına sadık kalınarak (d) bendi düzenlemesi bu yolda yapılmıştır. 

Sigortacılıkta çeşitli nedenlerle henüz kesin miktarı tespit edilmemiş veya herhangi bir sebeple tazminatı 
ödenmemiş hasar bedellerinin, hasarın vuku bulduğu yıl hesabına intikalini sağlamak üzere, tahminî hasar 
miktarı üzerinden «muallak hasar ihtiyatı» ayrılması usulden olmakla beraber Kanunun 4 üncü maddesine 
eklenmesi uygun görülen fıkra ile olmuş ve fakat ihbar edilmemiş hasar için o yılki muallak hasarların % 50 
sine kadar şirketin takdir edeceği oranda muallak hasar ihtiyatı ayrılması ve bu miktarların Kurumlar Vergisi 
matrahından düşülmesi öngörülmüştür. Sigortacılıkta «olmuş fakat ihbar edilmemiş haısarlar»ın bilinmesi hatta 
tahmini mümkün değildir. Bilinmesi ve tahmini mümkün olmayan bir hasar için ihtiyat ayrılması ve hele bu 
miktarın vergi matrahından düşülmesi, doğrudan doğruya sebepsiz yere kazancın vergilendirilmesinin bir yıl 
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sonraya ertelenmesi anlamına gelmektedir. Bu sebeple teklif ile maddeye ilavesi öngörülen ilk fıkradan «ol
muş fakat ihbar edilmemiş hasarlar için» kelimelerinin çıkartılmasına zaruret duyulmuştur. 

Teklifle ilave edilmek istenen ikinci fıkrada yapılan değişiklik ile deprem rizikosuna ilişkin prim gelirleri
nin, şirketin saklama payına isabet eden miktarının yatırım alanları belirtilmek suretiyle bu hususun muraka
besi de temin edilmiş, ayrıca 20 yıl sonunda yapılacak işleme de ayrı bir fıkrada açıklık getirilmiştir. 

Teklifle maddeye ilave edilen son fıkrada; sigorta şirketlerine Türkiye'de akdedecekleri bilcümle sigorta
lar üzerinden «ortalama asgarî % 30 oranında» saklama payı tutma mecburiyeti getirilmiştir. 

Şirketlerin, saklama payı nispetlerini yüksek tutması, primlerin yurt içinde kalmasını intaç etmekte ise de 
saklama payı nispeti gibi şirketin durumuna, rizikonun mahiyet ve büyüklüğüne büyük ölçüde bağlı bulunan 
bir teknik konunun Kanunla belirlenmesi uygun görülmemiştir. Diğer taraftan bahse konu ortalamanın ne 
şekilde sağlanacağı da müşkülât arz eden diğer bir husustur. Kaldı ki 3 üncü maddenin (d) bendinde yapılan 
değişiklikle de prim ihtiyatlarının azamî hadlerini gösterir tabloların Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tevdi zo-
runluğu getirilerek azamî saklama payı hadlerinin sigorta ve reasürans şirketlerinin kendilerince tespiti esası 
kaıbul edilmiş bulunmaktadır. Arz edilen nedenlerle son fıkra metinden çıkarılmış, teklifin 4 üncü maddesinin 
çerçeve maddesi de yapılan değişikliğe paralel şekilde düzenlenmiştir. 

5. Teklifin 5 inci maddesi ile 7397 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmektedir. 
Madde başlığı metne uygun değildir. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Kanunun uygulanması
nı gösteren bir yönetmelik hazırlamaya da yetkili görülmemiştir. Madde başlığının metne uygun hale getiril
mesi, Birliğe sadece görüş bildirme yetkisi tanınması amacı ile maddede değişiklik yapılmış ve ayrıca teklifin 
3 üncü maddesindeki şirketlerin anonim veya karşılıklı sigorta (mütüel) olarak kurulabileceği yönündeki deği
şikliğe paralellik sağlanmıştır. 

6. Teklifin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
7. Teklifin 7 nci maddesi ile değişikliği öngörülen 7397 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fık

rasının tüzelkişiler yönünden konkordato kaydının bulunmadığı hususunun aranmasına rağmen gerçek 
kişiler yönünden böyle bir kayıttan sözedilmemiştir. Bu fıkrada yapılan değişiklikle gerçek kişiler yönün
den de konkordato kaydının bulunmadığı araştırılacak ve ayrıca gerçek kişilere dair bu kayıtla iflas et
mediği hususundaki belgenin yetkili icra tetkik mercii ve mahkemeden alınması gerekecektir. Zira, bu ka
yıtlarla Cumhuriyet Savcısının bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca fıkrada sayılan suçlar arasına «karşılık
sız çek keşidesi» dahil edilmiş ve fıkrada sayılan bu suçların yüz kızartıcı suçlardan olduğu bdirttilmiştir. 
Yapılan bir başka düzenleme ile de Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin yönetmelik hazır
laması uygun görülmediğinden Birliğin görüşünün alınmasıyla yetinilmiştir. 

Maddenin 5 inci fıkrasında yapılan düzenleme ile acentelik yapacak kişilerin sigortacılıkla bağdaşmayan 
bir işle iştigal edemeyecekleri hükme bağlanmış, son fıkrada bulunan «bağlanmaları» kelimesi «üye olma- . 
lan» şeklinde değiştirilmiştir. 

8v Teklifin 8 indi maddesi aynen benimsenmiştir. 

9. Teklifin 9 uncu maddesi ile değiştirilen 7397 Sayılı Kanunun 12 nci ımaddesinin 1 numaralı bendi 
İle sabit temlinat miiktadarım beş katına kadar artırma, ileride 'ihtiyaca göre yeni branş tesis etme ve bu 
tesis edilen branşlara ait sabit teminat miktarlarını tespit etme yetkisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve
rilmiştir. IBu yetkiler ©akanlar Kuruluna bırakılması ıgereken yetkiler cümlesinden olduğundan sabit te
minata ilişkin bu hükmün bu yönde değiştirilmesi zarurî görülmüş, ayrıca sabit teminat miktarlarını 
artıran hükümden önce reasürans şirketlerinin durumu düzenlemekle arturmaya tabi olmaksızın Kanunda 
tespit edilen sabit teminat miktarlarının misli fazlasıyla reasürans şirketlerinin sabit teminat tesis edecek
leri anlamına gelen bu kısmın son .fıkrası olarak kaleme alınmak suretiyle Bakanlar Kurulu tarafından 
artırma yapıldıktan sonra bunun da bir mislinin reasürans şirketlerine uygulanacağı esası getirilmiştir. 

Mütehavvil teminata ilişkin hükümde esasda bir değişiklik yapılmamaktadır. Ancak, % 5 oranının 
% 20'ye kadar şeklinde değişttirilmesi bugünkü duruma uyduırma olarak kabul edilmişse de Kanun met
ninde esasda bir değişiklik yapılmadığına göre bu değişiklik dahi uygulayıcıyı tereddüte sevkedecek, sigor
ta şirketlerinin bu oranın altında ve keyfi bir oranda mütehavvil teminat tespitine imkân tanıyacak, 13 
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üncü maddenin uygulanmasında da zorluklar çıkaracaktır. Bu sebeple 12 nci maddenin mütehavvil te
minata ilişkin 2 nci bendi metinden çıkarılmıştır. 

10. Teklİlin 10 uncu maddesi i e 7397 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesi değiştirilmektedir. 
Söz konusu maddede sigorta şirketlerinin denetimi sırasında mütehavvil teminat karşılıklarında 'her

hangi bir noksanlık tespiti halinde bunun iklmal edileceği hükme bağlanmış, sabit teminat karşılıklarında 
noksanlık tespiti halinde ne yapılacağı ifade olunma mışltır. 

Sanayi ve Ticaret IBakanlığınca yapılacak • dene timler sırasında Sabit Teminatlar Kanlılıklarında her-
hanıgi bir noksanlık tespiti 'halinde bu noksanlığın ikmaline imkân tanımak için maddenin 1 inci fıkrası
nın 2 nci cümlesinde bulunan «mütehavvil teminat» ibaresi «sabit ve mütehavvil teminatlar» ışeklinde de
ğiştirilmiştir. 

11. Teklifin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
12. Teklifin 12 nci maddesi ile değiştirilen 7397 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (a) bendine «Tür

kiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satım konusu yapıdan dövizler» İbaresi ilave edilmiş, (b) ben
dinde yeralan «Devlet iç ve istikraz tahvilleri, hazine bonoları, kamu ortaklığı kâr payı senetleri» kap
samının ileride başka isimler altında ihraç olunabilecek diğer menkul değerleri de 'içine alacak şekilde 
genişletilmesi amacıyla bentte bu yolda değişiklik yapılarak «kamu ortaklığı kâr payı senetleri» ibaresi 
tam adı olan «Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Bask anlığı Gelir )örtaklığı Senetleri» şeklinde düzeltilmiş, 
(d) bendi ile yapılan düzenleme ile de yabancı şirket hisse senetlerinin de teminat olarak kabul edilmesi 
'imkânı sağlanmıştır. 

13. Teklifin 13 üncü maddesi ile 7397 Sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte değiştiril
mektedir. 

Sigorta akitlerinde ödemeyi gerektiren »olayın gerçekleşmesi tediye için kâfi değildir. Nitekim Kanu
nun 19 uncu maddesinde vacibüfctediye ibaresi kulla nılmıştır. Bu ibareyi en iyi şekilde «ödemeyi gerekti
ren »tarih,» kelimeleri karşılamaktadır. Bu sebeple teklifin 13 üncü maddesi ile değişik 19 uncu maddenin 
1 inci fıkrasının 1 inci cümlesi değiştirilmiş, ayrıca Türkiye Cumhuriyet 'Merkez Bankasına intikal eden 
paraların akibetine açıklık getirmek üzere maddeye ye ni bir fıkra ilave edilmiştir. 

14. Telifin 14 üncü maddesi ile 7397 Sayılı Ka nunun 20 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Sigorta ve reasürans şirketlerinin durumunun alacaklıların haklarını karşılayabilmek bakımından kâfi 

teminat arzetmediği takdirde, yeni sigorta mukavelesi veya reasürans sözleşmesi yapmaktan menedilmele-
rine, sigorta ve reasürans şirketlerinin portföylerini sağlam bir şirkete devrine imkân sağlamak üzere mad
deye iki benıt ilave edilmiş, reasürans şıirketlerinin özellikleri gözönüne alınarak bu tedbirlerden ancak 
durumlarına uyanların uygulanmasını sağlamak ama cıyla da yeni bir 'fıkra eklenmiştir. 

15. .Teklifin 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
16. Teklifin 16 nci maddesiyle 7397 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi değiştirilmektedir. 
İcra ve î'flas Kanununun 155 ve müteakip maddelerinde alacaklıların iflas istemesi bir tek olarak mü

talaa edilmiş ve bu maddeler bu hakkı düzenlemiş tir. (tcra ve Mas Kanunu ile alacaklılara verilmiş bu 
hakkın sigorta ve reasürans şirketleri yönünden kullanılmamasının hakkın korunması kavramı ile bağdaş
mayacağı düşünülerek maddenin 2 nci fıkrası bu amaç doğrultusunda değiştirilmiş, 'faaliyetine son veren şir
ketlerin durumları gazetede yayınlandığına göre, faaliyetine son verilenlerin durumlarının da gazetede ya
yınlanması mesele mahiyetine daha uygun görülerek maddenin 6 nci fıkrası bu yolda düzenlenmiştir. 

17. Teklifin 17 nci maddesi ile 7397 Sayılı Kanunun 25 inci maldldesi başlığı ile birlikte değiştirilmek
tedir. 

'Primlerin ödenmesi keyfiyeti Türk Ticaret Kanununda düzenlenımıişitir. Teklifin 17 nci maddesiyle deği
şik 25 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarında aynı konu Türk Ticaret Kanununa uygun fakat, başka şe
kilde kaleme alınmış ancak ilk taksidi takip eden taksitlerin ödenmemesi halinde, taksidin ödenmesi gere
ken tarihten itibaren sigortacının sorumluluğunun duracağı hükmü getirilmiştir. Bu hüküm tatbikatta büyük 
ihtilaflara neden olacak Türk Ticaret Kanununun taksitli ödemelerle ilgili maddeleri ile çelişki doğuracak
tır. Bu sebeple prim ödemesi ile ilgili teklif metninin 25 inci maddeden çıkarılması uygun görülmüş, buna 
paralel olarak başlık da metinden çıkarılmış ayrıca son fıkrada bahse konu teminatın mütehavvil teminat 
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olmadığı, gözönünde bulundurularak «mütehavvil» kelimesi son fıkradan çıkarılmış ve madde iki fıkra şek
linde yeniden düzenlenmiştir. 

18. Teklifin 18 inci maddesi ile değiştirilen 7397 Sayılı Kanunun 26 noı maddesinin 2 nci fıkrasında ya
pılan değişdklikle teklifim 5 inci maddesinde yapılan düzenleme doğrultusunda Türkiye Sigorta ve Reasürans 
Şirketleri Birliğinin yönetmelik hazırlaması uygun görülmediğinden Birliğin görüşünün alınması ile yetinil-
tniş, ayrıca madde cümle teşkili yönünden daha anlaşılır hâle getirilmiştir. 

19. Teklifin 19 uncu maddesi ile 7397 Sayılı Kanunun 27 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Değişikliği öngörülen 27 nci maddenin birinci fıkrasında aracılar tarafından tahsil edilen primlerin Sana

yi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilen esaslar, çerçevesinde ilgili sigorta şirketine ödeneceği ifade olunduktan 
sonra bu fıkrada mehiller de belirtilmişjtir. 1 inci fıkrada aracılar tarafından tahsil edilen primlerin tahsilatı 
takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi hükme bağlandığı için, 2 nci fıkradaki «mehiller» kelimesi «esaslar» 
olarak değiştirilmiştir. 

20. Teklifin 20 nci maddesi ile değiştirilen 7397 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrası inra-
caat mevzuu nakliyat sigortalarının, yabancı para ile alınan gemilerin borcu ödeninceye kadar yurt dışında 
yapılabileceğini hükme bağlamaktadır. Fıkrada yapılan değişdklikle ithalat mevzuu nakliyat sigortalarının da 
yurt dışında yapılabilmesi imkânı sağlanmış ve uçaklara ait tekne sigortaları da madde kapsamına dahil edil
miştir. 

21. Teklifin 21 inci maddesi sehven yazılan başlık metinden çıkarılmak suretiyle aynen kabul edilmiş
tir. 

22. Teklifin 22 noi maddesi ile 7397 Sayılı Kanunun 32 nci maddesi değiştirilmektedir. 
iMadde metnindeki «menfaattarlar» kelimesi sadece lehdarları karşılamaktadır. Sigortalıların da isimleri

nin bilinmesinde zaruret vardır. Maddede yapılan değişiklikle sigortalılar madde metnine dahil edilmiş, Türk 
Ticaret Kanunundaki terimlere sadık kalınarak «menfaattarların» kelimesi yerine «sigortalıların ve lehdar-
ların» kelimeleri konulmuştur. 

23. Teklifin 23 üncü maddesi ile değiştirilen 7397 Sayılı Kanunun 35 inci maddesinde yapılan değişiklik
le teklifin 5 inoi maddesindeki düzenlemeye uygun olarak Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin 
yönetmelik hazırlaması uygun görülmediğinden birliğin görüşünün alınmasıyla yetinilmiştir. 

24. Teklifin 24 üncü maddesi 7397 Sayılı Kanunun 36 nci maddesini başlığı ile birlikte değiştirmekte
dir. 

Madde bu hali ile yeni bir Birlik oluşturmaktadır. Ancak, amaç eski Birliğin adının değiştirilmesi ile Bir
liğin faaliyetlerine işlerlik kazandırmaktır. Bu amaç gözönüne alınarak maddenin 1 inci fıkrası teklif metnin
den çıkarılmış ve çerçeve madde bu değişikliğe paralel olarak düzenlenmiştir. Ayrıca yüksek yargı organla
rınca kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak kabul edilen Birliğe bu hüviyeti yönünden açıklık 
getirilmiş, Anayasanın 135 inci maddesi nazara alınarak Birliğin organları, organların seçimi, yasak faali
yetleri, sorumlu organların görevine son verilişi ve organların geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları 
maddede açıkça ifade edilmiş, Birliğin eğitim faaliyetleri cümlesinden olmak üzere okul açabileceği yönün
deki mevzuata aykırı düzenlemeyi mevzuata uygun hale getirmek ve uygulamada mevcut motorlu taşıt bü
rosuna kanunilik kazandırmak amacıyla maddede değişiklik yapılmış ve Birliğin alacaklarının tahsili sırasın
da yönetim kurulu kararlarına resmî evrak niteliği verilmiştir. 

25. Teklifin 25 inci maddesi ile değiştirilen 7397 Sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki 
«bağlanmaları» kelimesi «üye olmaları» şeklinde değiştirilmiş, son fıkrada sözü edilen 9 uncu maddedeki 
yönetmeliğin Birliğin görüşü alınarak Bakanlıkça yürürlüğe konulacak bir yönetmelik olması nedeniyle 
maddeler arasında tesanüt sağlamak amacıyla düzenleme yapılmıştır. 

26. Teklifin 26 nci maddesi ile değiştirilen 7397 Sayılı Kanunun 38 inci maddesinin 2 inci fıkrasında 
yapılan değişiklikle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin yönetmelik hazırlaması uygun görül
mediğinden, Birliğin görüşünün alınması ile yetinilmiştir. 

27. Teklifin 27 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
28. Teklifin 28 inci maddesi 7397 Saym Kanunun Cezai Müeyyideler başlığı altındaki 42, 44 ila* 51 inci 

maddeleri ile 53 ilâ 55 inoi maddelerini değiştirmektedir. Sayılan maddelerin değiştirilmesi', yönündeki çer
çeve madde mevcut hatayı gidermek için yeniden düzeMenimiştSr. 
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Teklifin 28 inci maddesi ile değiştirilen 42 nci maddenin 1 inci fıkrasındaki para cezasının asgarî haddi 
5 000 000 liraya çıkarılmış, 2 nci fıkradaki «iki katına kadar» ibaresi yanlış uygulama ve tereddütlere mey
dan vermemek amacıyla «iki katına» şeklinde düzeltilmiş, son fıkradaki para cezasının azamî haddi 5 000 000 
liraya çıkarılmıştır. 

Teklifin 28 inci maddesi ile değiştirilen 44 üncü maddede Bakanlıkça tasdik edilmemiş değişikliklerin 
uygulanmasında bildirim mecburiyetinin yerine getirilmiş olup olunmadığı hususu belirlenmemıiştir. Yapılan 
düzenleme ile bu husus açıklığa kavuşturulmuş. Bildir!m mecburiyeti yerine getirilip de, mecburiyetin yerine 
getirilmesine rağmen Bakanlıkça tasdik edilmemiş değişikliklerin uygulanması ile^ bildirim mecburiyeti ye
rine getirilmeden Bakanlıkça tasdike tabi değişiklikleri üasditk'edilmeksizin uygulayanlara verilecek ceza açık
ça belirlenmiş ve bu son halde iki defa ceza uygulan masına mani olunmuş, maddedeki para cezasının azamî 
haddi 5 000 000 liraya çıkarılmış ve madde 2 fıkra şeklinde düzenlenmiştir. 

Teklifin 28 inci maddesi ile değiştirilen 45 inci maddenin 2 nci fıkrasında 42 nci maddede yapılan de
ğişikliğe paralel şekilde düzenleme yapılmıştır. 

Teklifin 28 inci maddesi ile değiştirilen 46 .nci maddenin 1 inci fıkrasında sayılan maddeler arasında 3 
üncü maddenin 2 noi fıkrası bulunmamaktadır. Anılan fıkrada deprem rizikolarında prim gelirlerine isabet 
eden saklama paylarının ne kadar bir zaman içerisinde yatırılacağı hususu bir mecburiyet olarak getirilmiş 
bulunduğuna göre, (bu mecburiyete riayetsizliiğıin cezası olmak gerekir. Bu düşünce ile 46 moı maddeye 3 üncü 
maddenin 3 üncü fıkrasına aykırı hareket ibir suç olarak dahil edilmiş, ayrıca 13 üncü maddenin 2 nci fıkra
sında bir mecburiyet bulunmadığından «maddenin 2 nci fıkrası» kelimeleri metinden çıkarılmıştır. 

Teklifin 28 inci maddesi ile değiştirilen 47, 48, 49 ve 50 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 28 inci maddesi ile değiştirilen 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasının başında bulunan «sigorta» 

kelimesinden sonra «ve reasürans» kelimeleri ilave edilerek reasürans şirketlerinin itibarının kırılması veya 
şöhretine zarar verecek bir husus isnadı da suç olarak kabul edilmiş ve ıson fıkradaki para cezasının azamî 
haddi 5 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

Teklifin 28 inci maddesi ile değiştirilen 53 ve 54 üncü maddeler aynen benimsenmiştir. 

Teklifin 28 inci maddesi ile değiştirilen 55 inci maddede yapılan düzenleme ile para cezasının asagrî ve 
azamî hadleri artırılmış ve hakikate aykırı Silanço, kâr ve zarar hesabı tanzim ve tasdik edenler de mad
de kapsamına dahil edilmişıtir. 

29. Teklifin 29 uncu maddesi ile değiştirilen 7397 Sayılı (Kanunun 59 uncu maddesinde geçen «tasdikli 
konservasyon cetvellerine» ibaresi daha önceki maddelerde, özellikle teklifin 4 üncü maddesi ile değişik 3 
üncü maddenin (İd) bendinde «saklama payı» tabirinin kullanılması nedeniyle terim birliği sağlamak üzere 
«onıaylanmış saklama paylarına» şeklinde değiştirilmiştir. 

30. Teklifin 30 uncu maddesi ile değiştirilen 7397 Sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci 
fıkralarında geçen «yönetmelikler» kelimelerinin önüne «tüzük ve» kelimieri konulmak suretiyle tüzükler de 
madde kapsamına dahili edilmiştir.. 

31. Teklifin 20 nci maddesi ile değiştirilen 7397 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde yapılan değişik
lik gözönüne alınarak, teklifin 31 inci maddesinde sayılan maddelere 29 uncu maddenin son fıkrası da ilave 
edilmiştir. 

32. Teklifin 32 inci maddesi ile 7397 Sayılı Ka nuına 4 Ek madde eklenmektedir. 
Ek 1 inci maddenin 1 inci fıkrasında hayat sigorta sı branşı ile diğer branşların ayrı yürütülmesi ve muha

sebeleştirilmesi bir yıl ile sınırlı tutulmuş, ancak bir yıllık sürenin başlangıcı madde metninde belirtilmemiş-
trr. Kaldı ki, bu süre mecburiyetin getirilişinden itilbaren konulması gereken süredir. Yani geçid madde 
konusudur. Bu sebeple bir yıllık süre madde metninden çıkarılmış, geçid madde konusu yapılmıştır. 

Ek 2 nd maddenin 2 nci fıkrasının 1 inci cümlesinin sonundaki «alabilir» kelimesi Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına ilhtiyarîlik tanımaktadır. 1 inci fılkrada gösterilen kişi ve kuruluşların yine bu fıkrada gösteri
len kurallara uymalarını sağlamak üzere tödlbir alınması ihtiyarî olamayacağına, göre «alabilir» kelimesinin 
«alır» olarak değiştirilmesi uygun görülmüş, fıkranın sonundaki «cezalar uygulanır» ibaresi Sanayi ve Tica
ret Bakanlığına ceza verme yetkisini tanıması nedeniyle «cezalara hükmolunur» şeklinde düzeltilmiştir. 
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(Ek 3 üncü madde aynen kabul edilmiştir. 
Ek 4 üncü madde, teklifin 3 üncü maddesine son fıkra olarak ilave edildiği iğin metinden çıkarılmıştır. 
Ek 5 inci madde Ek 4 üncü madde olarak aynen Ibenlmsenmiştir. 
Ek 6 ncı maddede geçen «Ek Madde 4'deki» ibaresi Ek 4 üncü Maddenin metinden ç&arıbnaısı, 51 ve 

35 inci maddelerin de yeni düzenlemeye talbi tutulması sırasında bu ek madde gerekçesine uygun şekilde ha
reket edilmesi nedeniyle bu madde numaraları da metinden çıkarılmış ve Ek 5 inci Madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Ek Madde 7, Ek Madde 6; Ek Madde 8, Ek Madde 7 olarak aynen kabul edilmiş teklifin adı da çıkarılan 
ek maddeye paralel olarak değiştirilmiştir. 

Teklifin Ek 1 inci maddesinde sözü edilen süre bu maddede yapılan değişikliğin gerekçesinde de belirtil
diği gi'bi mecburiyetin getirilişinden itibaren uyulması gereken süre olduğundan, bu husus Geçici 1 inci Mad
dede düzenlenmiş ayrıca, teklifin 3 Üncü maddesi ile değiışik 2 nci maddede yapılan değişikliğin gerekçesin
de ifade edildiği üzere geçici maddeyi ilgilendiren sermayenin tesisinde öz varlığın kullanılması hususu Ge
çici 1 inci madde metnine dahil ediımiştiır. 

Teklifin Geçici 2 nci Maddesi kooperatif şirket esasına göre sigorta şirketi kurulamayacağı prensibini 
benimseyen teklifin 3 üncü maddesi ile değişik 2 noi madde düzenlemesinin bir gereğidir. 2 noi maddede 
yapıkn değişikliğe paralel olarak Geçici 2 nci madde yeniden düzenlenmiş ve kooperatif şirketlerin anonim 
şirket şekline dönüşmesi ve Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılan işlemlerin aklbeti <bu maddede be
lirtildiği gibi anonim şirket şekline dönüşmeyen kooperatif şirketlerin kendi ortakları ile sigorta işleri yapacak 
şekilde düzenlenmeleri iki yıllık süreye bağlanmıştır. 

Teklifin Geçici 3 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile Geçici 1 ve 2 nci maddelerle konulan fıkralar 
ile yerli sigorta şirketlerine tanınan hakkın yabancı şirketler yönünden de tanınması ve eşitliğin sağlanması 
amaçlanmış, ayrıca maddedeki üç yıllik süre iki yıla indirilmiştir. 

Teklifin Geçici 4 üncü maddesi aynen, Yürürlük ve Yürütme hükümleri olan 34 ve 35 inci maddeleri 
madde başlıkları kaldırılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Raporumuz Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ali Dizdar oğlu Mehmet Bağçeci İbrahim Aydoğan 

• Antalya Yozgat tçeî 

Üye Üye Üye. 
Ledin Barlas Ahmet tlhami Kösem Akın Gönen 

Adana Malatya Niğde 

Üye Üye, Üye 
İhsan Nuri Topkaya Ayhan R. Sakallıoğlu Bahri Karakeçili 

Ordu Sakarya Şanlıurfa 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 31. 3. 1987 

Komisyonu 
Esas No. : 2/317 

Karar No. : 7 

TÜRİKjtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASKINLIĞINA 

Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstanbul Milletvekili Bülent Akarca'lının 21.12.1959 Tarih ve 7397 
Sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanunun bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Madde
lerinin Kalldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek ve (4) Geçici Madde Eklenmesi (Hakkında Kanun Teklifi «Başba
kanlık, Maliye Bakanlığa, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türkiye Sigor
ta ve Reasürans Şirketleri Birliği temsilcilerinin katıldığı Komisyonumuzun 25.3.1985 Tarihli 2 nci birleşi. 
mimde yaptığı toplantıda incelenip görüşüldü. 

Kanun Teklifinin genel gerekçesinin okunmasından sonra teklifin tümü üzerinde yapılan genel görüşme
de ilgili temsilcilerin de izahatları dinlenip konu ile ilgili soruların cevaplandırılmasını müteakip madde
lere geçilmesi kararlaşıtırılidı. 

Maddelerin görüşülmesinde Adalet Komisyonunca kabul edilen metnin esas alınması karara bağlanarak 
maddelerin müzakeresine geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı. 

1. Adalet Komisyonunca kabul edilen metnin 3 üncü maddesiyle tadil edilen 7397 Sayılı Kanunun 2 
nci maddesindeki karşılıklı sigorta şirketleri (rnütüel) için, maddede getirilen sadece kendi ortakları arasında 
işlem yapma hükmü, kooperatifçiliğin teşvik ve gelişmesinli teminen maddeden çıkarılarak bu tip şirketlerin 
de halihazırda olduğu gibi ortak dışı muameleler yapabilmesine imkân verilmiş ve diğer anoniım şirketler 
için öngörülen 1 000 000 000 TL.'lılk sermayeye karşılık, yine teşvik açısından, metindeki ortak başına 
1 000 000 TL.'ilııfc asgarî limit muhafaza edilerek ortak sayısı 500 den 800'e çıkarılmıştır. 

2. Adalet Komisyonunca kabul edilen metnin 4 üncü maddesiyle tadil edilen 7397 Sayılı 'Kanunun 
3 üncü maldldesinin; muallak hasarlar ile ilgili sondan üçüncü fıkrası ile deprem rizikosuna müteallik son 
iki fıkranın 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesi muvacehesinde sigorta teknik ihti
yatları meyanında mütalaa edilmediğinden ve Vergi Usul Kanunu ile de defterlerin saklama süresine iliş
kin sürenin 5 yıl olarak düzenlenımesi nedeniyle madde metninden çıkarılmasına karar verilmiş ve madde 
metni buna uygun olarak düzenlenmiştiir. 

3. Adalet 'Komisyonunca kabul edilen metnin 5 inci maddesiyle tadil edilen 7397 Sayılı Kanunun 4 
ündü maddesinin başlangıcına; «Yabancı ısıigorta ve reasürans (şirketlerinin Türkiye'de anonim şirket şeklinde 
faaliyet göstermeleri ve Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirketlerine ortak olarak katıla
bilmeleri için tabiyetlerini taşıdıkları (memleket kanunlarına göre anonim şirket veya muadili bir statüye sa
hip olmaları mecburîdir» hükmünün mütekabiliyet esaslarına uygun olarak ilavesi komisyonumuzca uygun 
görülmüştür. 

4. Adalet IKömisyonumuzca kabul edilen metnin 12 nci maddesiyle tadil eldilen 7397 Sayılı Kanunun 
15 inci maddesinin (b) bendi metindeki «Toplu IKonut ve Kamu Ortaklığı Başkanlığı» tabirinin, gerek 2983 
Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hizlandırılması Haklkında Kanun, gerekse 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunundaki ifadelere uygunluk sağlamak amacıyla, madde metninden çıkarılması Komis-
yıonumuzca gerekli görülmüştür. 

5. Adalet Komisyonunca kabul edilen metnin 21 İnoi maddesiyle tadil ddilen 7397 Sayılı Kanunun 30 
uncu maddesinin 1 inci Fıkrasındaki; Sigorta Muralkabe Kurulunun, mıezfcûr kurulun görevlerini aksamadan 
yürütülmesi için tüzellkişiliği haiz olması uygun görülmüş ve madde metni buna göre tadil edilmiştir. 

6. Adalet Komisyonunca kabul edilen metnin 24 üncü maddesiyle tadil edilen 7397 Sayılı Kanunun 36 
nci maddesinin 8 inci pragrafınıda zikredilen yönetmeliğin; Birliğin görüştü alınarak Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca çıkarılması uygun görüldüğünden, paragraf buna göre tadil edilmiştir. Gene aynı maddenin 9 un-
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cu paragrafındaki «birlik tüzüğündeki» tabirinin; yukartdaki paragrafa uygun olarak «yönetmelikteki» 
şeklinde düzeltilmesi uygun mütalaa edilmiştir. 

7. (Adalet Komisyonunca kabul edilen metnin 28 inci maddesiyle tadil edilen 7397 Sayılı Kanunun 54 
üncü maddesine; kanunun 4 ündü maddesinde yer alan yönetmeliğe aykırı .işlemlerinde cezalandırılması gerek
tiği mülahazasıyla metne 4 üncü maddenin ilavesi uygun bulunmuştur. Ayrıca kanunda herhangi bir tüzük 
bulunmadığından «tüzük ve» tabiri madde metninden çıkarılmıştır. 

8. Aldalet Komisyonunca kabul edilen metnin 30 uncu maddesiyle tadil edilen 7397 Sayılı Kanunun 63 
üncü maddesinin bir ve ikinci fıkralarında yer alan «tüzük ve» tabirlerinin 7397 Sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak madde metninden çıkarılması Komisyonumuzca uygun müta
laa edilmiştir. 

9. Adalet Komisyonunca kabul edilen metnin 33 üncü maddesiyle 7397 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 
1 inci maddenin son paragrafı; gerek paragrafa açıklık kazandırmak ve gerekse Vergi Usul Kanununa uyum 
sağlamak için değiştirilerek yeniden tanzim edilmiştir. 

10. Adalet Komisyonunca kalbul edilen metnin 33 üncü maddesiyle 7397 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 
2 nci maddenin; Komisyonumuzca yukarıda 7397 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişikliğe 
paralellik sağlamak üzere; maddenin 2 nci fıkrasının maldde metninden çıkarılması uygun mütalaa edilmiş
tir. 

11. Adalet Komisyonunca kabul edilen 33 üncü maddeyle 7397 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 3 üncü 
madde; halen umumî vekillik veya şuibe olarak faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketlerinin anonim 
Şirkete ilaveten OECD kotlarına intibakı teminen şube şeklinde de teşkilatlanaibilmeleri ve bunların vetrgi 
mükellefiyeti açısından dar mükellefiyete tabi olmaları sebebiyle, maddede gayrimenkullerle ilgili olarak ge
tirilen hükmün kaldırılması ve maddenin son fıkrasına açıklık kazandırılması uygun görülerek madde metni 
yeniden tanzim edilmiştir. 

12. Komisyonumuzca kalbul edilen 24 üncü madde ile tadil edilen 7397 Sayılı Kanunun 36 ncı madde
sinin 8 inci fıkrasında zikredilen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar; Sigorta Şirketleri Birliğinin Faaliyet
lerinin ne şekilde devam edeceğinin ve yeni hükümlere göre seçimlerin ne zaman yapılacağının tespiti gaye
siyle mezkûr kanuna Geçici 5 inci maddenin ilavesi uygun görülmüştür. 

13. Adalet İKomisyonunca kabul edilen metnin 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 
23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34 ve 35 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

îş bu raporumuz Genel Kurulun olurlarına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Fahir Sabuniş 

Bursa 

Üye 
Kâzım İpek 

Amasya 

Üye 
Kemal İğrek 

Bursa 

Üye 
İsmet Oktay 

Eskişehir 

Üye 
Faruk Dirik 

Nevşehir 

Başjkanvekili 
Cevdet Karakurt 

Dîyarlbiakır 

Üye 
Fenni İslimyeli 

Balıkesir 

Üye 
Hayrettin Ozansoy 

Diyarbakır 

Üye 
Kâmran Karaman 

Hatay 

Üye; 
Beroti Erdoğan 

Samsun 

Sözcü 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Turgut Yasar Gülez 

Bolu 

Üye 
Hilmi Nalbantoğlu 

lEfczuram 
Muhalefet Şerhim eklidir. 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya 

Üye 
Cemal özdemir 

Tokat 
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İTİRAZLARIM 

l.: Yasanın dili öz Türkçe ile yazılmaya çaba gösterilmemiştir. 
2. Sigorta ve reasürans şirketlerinin halka açılımı sağlanabilmesi için en az ortak sayışımın 5 000 olması 

gerekir. 800 sayısı çok azdır. Ortak payları da 200 000 TL. olmalı. 
3. Yasada bazı maddelerde geçen «Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin göırüşü alınarak 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlatnır» deyimıl'eri Bakanlığı bilgisiz ve etkisiz (gösterdiği nedeniyle bu 
deyime karşıyım. 

«Reasürans Şirketler Birliğinin görüsü alınarak» şeklindeki zorunluluk ve bağımlılık anımsatan deyimi 
bu maddelerden çıkarılmalıdır. Bakanlık her kuruluştan dilerse görüş alır. Hatta uzmanlardan ve DPT'dan 

da. 
4. Madde 9 sabit teminatlar miktarları dolu ve hayvan ölümü konularını küçültücü içeriktedir. Doğal 

afet ve hayvan ölümü konularında sigortalama zorunlu oknala ve Ihatta Devlet katkıda bulunmalıdır. «Mad
de 29'da bu olanak tesise çalışılmıştır.» 

5. Madde 23 gereksiz uzatılmış. Redaksiyonu bozuk bir maddedir. Seçim hükümleri Seçim Kanununa 
atıf yapılarak çıkarılabilir. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 
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MUŞ MİLLETVEKİLİ ALAATTfcN FIRAT VE İSTANBUL M4lXETVEtKlLl BÜLENT 
AKARÇALITSriN TEKLİFİ 

21.12.1959 Tarih ve 7397 jSayıh Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ,ve Bu Kanuna (8) Ek ye (4) Geçici (Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 7397 sayılı Kanunun başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«dSÜGÖRTA MURAKABE KANUNU» 

MADDE 2. — 7397 ısayılı Kanunun 1 inci Maddesi rain birimci fıkrası aşağıdaki şekilde değişitirilmiştir. 
«Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile süigorta ve reasürans aracı/lığı hizmeti yapanlar, sigorfta eksperleri ve 

bu Kanun kapsamına giren konularda faaliyet gösteren diğer kişi ve kuruluşlar bu Kanun hükümlerine göre 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından murakabe olunur.» 

MADDE 3. — 7397 sayılı Kanunun 2 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Maıdde 2. — Bu Kanun hükümleri mucibince sigorta muameleleri yapalblmek için şirket nevinin «anonim» 

olması gereklidir. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin ödenimliş sermayeleri, asgarî 500 000 000 TL.'dır. Ku
ruluşta bu sermaye nalklten tesis olunur. Bu Kanunun yürüklüğe girldiği tarilhte faaliyette bulunan sigortiave 
reasürans şirketleri, sermayelerinim tesisinde öz varlıklarını da kullanabilirler. 

Bakanlar Kurulu; asgarî sermaye miktarını, lüzumu halimde ve ihtiyaca uygun olanak artırmaya ve serma
yenin tamamlanma süresini tespite yetkildir. 

MADDE 4. — 7397 sayıllı Kanunun 3 üncü Maddesinin başlığı ve (ki) berildi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve maddeye ayrıca ülç fıkra eklenmiştir . 

Sigorta Şirketlerine Ruhsatname verilmesinde Aranan Şartlar, Diğer İhtiyatlar. 
d) Hayat branşı dışında kalan, yangın ve ek rizikolarda ,% 40, nakliyat tekne sigortalarında % 50, nak

liyat emtea ve krymet sigortalarında % 25, kastoo sigortalarında % 25, trafik malî mesuliyet sigortalan ile 
diğer bilumum malî mesuliyet sigortalarında % 50, inşaat ve montaj sigortalarında % 50, diğer kaza sigorta
ları ile makine kırılması sigortalarımda % 25 ve ziraî sigortalarda % 251ten aşağı olmamak üzere, işleyecek si
gorta müddetlerine mahsus olarak bilanço tarihinde prim ihtiyatları ayıracağını ve iştigal edilen her bran-
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTlĞt 
METİN 

21.12.1959 Tarih Ve 7397 Sayılı Sigorta Şirketlerinin 
Murakabesi Hakkında Kanunun Sazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldı
rılması ve Bu Kanuna <7) Ek ve (4) Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

IMADDE 1. — 7397 sayılı Kanunun aldı «SİGOR
TA MURAKABE KANUNU» olarak teğiıştiriltaiştir. 

IMADDE 2. — Teklifin 2 ncii maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

/MADDE 3. — 7397 sayılı Kanunun 2 nci madde
ci aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir : 

dMadkîe 2. — Bu Kanun hükümleri mucibince si
gorta muameleleri yapabilmek içlin sigorta şirket rnevi-
mün anonim veya karşılıkli sigorta «mütüel» olrnası ge
rekir. 

Sigorta ve reasürans şirketlerinin ödemmiş serma
yeleri, asgarî 1 000 000 000 TL.ttır. Kuruluşda bu 
sermaye nakden teslis olunur. 

KaırşıMdı sigorta şirketleri kooperatif şirlket esasına 
göre kurudur. Bunların aisgarî ortlak adedi 500 kişiden 
ve ortakların payları 1 000 000 liradan az olamaz. 
Karşılıklı sigorta şirketleri kendi ortaklarından başka
larının sigorta işlemlerini yapamazlar. 

Karşılıklı sigorta şirketlerinim tatbik edecekleri ta
rife ayartenaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tas
dik olunur. 

Baklanlar Kurulu; asgarî sermaye ve ortaklık pay
ları miktarlarını lüzumu halinde ve ihtiyaca uygun 
olarak beş katma kadar artırmaya yetkilidir. 

IBafcanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren iki yıl içinde esas sermaye ve ortaklık 
paylarını bu miktara tamamlamayan şirketlerin ruh
satnameleri Samayi ve Ticaret Bakanlığınca iptal edi
lir.» 

IMAODDE 4. — 7397 «sayılı Kianumun 3 üncü mad-
deslin'in (başlığı, <Jd) bendi ve fıkranın son cümlesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ayrıca 3 fıkra 
eklenmiştir. 

«Sigorta Şirketlerine Ruhsatnaime Verilmesinde 
Arama» Şartlar, Diğer Uhftfyadar» 

*{d) Nakliyat iblranşmda % '25, hayat branşı dışu> 
da kalan diğer Ibranışlarda % 3'3 1/3'den aşağı olma-

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2142.1959 Tarih ve 7397 Saydı Sigorta Şirketlerinua 
Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldı
rılması ve Bu Kanuna (7) Ek ve (5) Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 7397 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«'Madde 2. — Bu Kanun hükümleri mucibince 
sigorta muameleleri yapabilmek için sigorta şirket 
nevinin anonim veya karşılıklı sigorta «mütüel» ol
ması gerekir. 

Sigorta ve reasürans şirketlerinin ödenmiş serma
yeleri, asgari 1 000 000 000,— TL.'dır. Kuruluşda 
bu sermaye nakden tesis olunur. 

Karşılıklı sigorta şirketleri kooperatif şirket esa
sına göre kurulur. Bunların asgarî ortak adedi 800 kişi
den ve ortakların payları 1 000 000 liradan az ola
maz. 

Karşılıklı sigorta şirketlerinin tatbik edecekleri ta
rife ayarlamaları (Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tas
dik olunur. 

Bakanlar Kurulu; asgari sermaye ve ortaklık pay
ları miktarlarının lüzumu halinde ve ihtiyaca uygun 
olarak ;beş katına kadar artırmaya yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği ta* 
rihten itibaren iki yıl içinde esas sermaye ve ortaklık 
paylarım bu miktara tamamlamayan şirketlerin ruh
satnameleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca iptal edi-. 
lir.» 

MADDE 4. — 7397 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desinin (d) bendi ve fıkranın son cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«(d) Nakliyat branşından % 25, hayat branşı dı
şında kalan diğer branşlarda % 33 1/3 den aşağı ol
mamak ve işleyecek sigorta müddetlerine mahsus ol-. 
mak üzere bilanço tarihinde ayıracağı prim ihtiyatla
rının azamî haddini ve iştigal edilen her branşa ait 
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(Muş MMetvekili Aflaattin Fırat ve İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının Teklifi) 

şa ait azamî saklama paylarını gösterir tablolarını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tervkti ille tasdik eMrerök, 
ruhsatname almaya ve usulü dairesiinde tescil ve ilan ettirmeye mecburdurlar. 

Sigorta şirketleri, (d) bendinde belirtilen prim ihtiyatları dışımda, otauış ve fakat ihibar edilmemiş hasar^ 
lar için, o seneki muallak hasarların i% 50'&'irie kadar, Şirketin takdir edeceği oranda olmak ve Kurumlar 
Vergisi mıatrahımdan düşülmek suretiyle, ilave muallak Ihasıar ihtiyatı tesis edebilirler. . 

Sigorta Şirketleri, deprem rizikosuna ilişkin prim gelirlerinin şirketlerin saklama paylarına isabet eden mik
tarlarını, 20 yıl süre ile bir karşılık hesaibında tutarlar ve bu miktarları anılaın süre içimde her yıl ait olduğu 
yılın Kurumlar Vergici matrahından indirirler. 

Sigorta Şirketleri, prim gelirleri ile sermaye ve ihtiyatlarına göre, Türkiye'de akdettükleri bilcümle sigorta-
lar üzerinden, ortalama asgarî % 30 oranımda saklama payı tutmaya mecburdurlar. Bu oran, reasürans şirket
leri için % 60'dır, Mezkûr oranların hesaplanmasında «uç ıJiızi)k!olar»ın primleri di'kkalte alınmaz. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketlieri Biriciğinin görüşünü aldıktan sonra, bu oranlarda de
ğişiklik yapmaya ve uç rizikoları tespit etmeye yetkilidir. Saptanacak süreler içiinde salklama paylarını be
lirlemen oranlara yükseltmöyen sigorta ve reasürans şirketlerinin faaliyetleri adı geçen Bakanlıkça durdurula
bilir, 

MADDE 5 — 7397 sayılı Kamunun 4 üncü Maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştMlnıliştir. 

Diğer Çalışma Esasları 
Madde 4. — Türkiye'de anonim şirket şeklinde faaliyette bulunacak yerli ve yabancı sigorta ve reasürans 

şirketlerinin kurulmasına ve çalışmasına ilişkin diğer usuller ve esaslar, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şir
ketleri Birliğine hazırlatılıp Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürürlüğe konulacak bir Yönetmelikle tespit olu
nur, 

MADDE 6. — 7397 sayılı Kanunun 5 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştlMlimiştir. 
(Madde 5. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 3 üncü 'Maddede yazılı şartların yerine getirildiğini tevsik eden 

belgeleri ve 4 üncü Madjdede ısözü edilvn yöneıtmelikte aranan diğer şartların yerine getirildiğini tetkik ve tes-
pjit dttiklten sonra, ilgili şirkete çalışma için gereklli izm'verdbiHr. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

mak ive işleyecek ıdilgorta müddetlerine ımahsus olmak 
üzere IbİDainçö (tarihinde ayıracağı prim ihtiyatlarının 
azamî haddimi ive İşıtiıgal edilen her Ibramşa aıit sakla
ma payı asgarî ve azamî hadlerini gösterir tabloları
nı,» 

/«Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tevdii üle ıtasdik öt
türerek, ruhsatoüaftne almaya ve usulü dairesinde tescil 
ve Man ettirmeye medburduriar.» 

«dSliıgort'a şirketleri, (id) bendinde (belirtilen prim ih
tiyatları dışında o seneki (muallak hasarların !% 50 
sin© kadar şirketim takdir edeceği oranda olmak ve 
Kurumlar Vergisi matrahından düşülmek ısuretiyie 
ilave muallak hasar 'ihtiyatı tesis edebilirler.» 

«Sigorta şirketleri, deprem rizikosuna ilişkin prim 
gelirlerinin sikkelerin ısaklatma payına isabet eden mik
tarlarını (deprem hasarlarının ödenmesinde kullanıl
mak üzere 13 Üncü maddede belirtilen zamanda 15 
indi maddenin Ob) ve l(c) Ibendimde (gösterilen kıymetle
re yatırırlar.» 

«Yirmi yıl «üreyle karşılık hesabında tutularak 
muhafaza edilen bü miktarları anılan ısüre içerisinde 
her yıl alt olduğu yılın Kurumlar Vergisi matrahın
dan indirirler. Karşılık hesabında tutulan ve muha
faza edlilen bü miktarlar yirminci yılın sonunda şir
ket geliri addolunur.» 

MADDE 5. — 7397 ısayılı Kamunun 4 üncü mad
desi ve (başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Diğer Şartlar 
Madde 4. — TürkiyeTde faaliyette bulunacak yer

li ve (yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin kurul
masına ve çakışmasına ilişik in düğer usul ve esaslar, 
Türkiye Sigorta ve Reasürams Şirketleri IBirliğinim gö
rücü alınarak Sanayi ve Ticarett Bakanlığınca hazırla
nıp yürüdüğe konulacak yönetmelikle tespit olunur.» 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) . 

saklama payı asgarî ve azamî hadlerini gösterir tab
lolarını», 

«Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tevdi ve tasdik 
etüirerek, ruhsatname almaya ve usulü dairesinde tes
cil ve ilan ettirmeye mecburdurlar.» 

MADDE 6. — Teklifim 6 ncı maddesi Komisyo-
mumuzcaı aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 5. — 7397 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Diğer Şartlar 
Madde 4. — Yabancı sigorta ve reasürans şirket

lerinin Türkiye'de anonim şirket şeklinde faaliyet 
göstermeleri ve Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta 
ve reasürans şirketlerine ortak olarak katılabilmeleri 
için tabiiyetlerini taşıdıkları memleket katiunlarına gö
re anonim şirket veya muadili bir statüye sahip ol
maları mecburidir. 

Türkiye'de faaliyette bulunacak yerli ve yabancı 
sigorta ve reasürans şirketlerinin kurulmasına ve ça
lışmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Türkiye Si
gorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alına
rak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp yürürlü
ğe konulacak yönetmelikle tespit olunur» 

MADDE 6. — Adalet Komisyonunun kabul ettiği 
metnin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 
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Müstakil bale getirtilmiş ve salbit teminat tutarı tespît edilmiş her sijgorta dak içlin ayrı bir ruhsaitlnaıme ve
rilir. Verilen ruhsatname süresizdir. Sigontia şirketlerinin açacakları yurt Jçinlddki şubeler için ayrıca ruhsatname 
almalarına gerek yoktur. 

MADDE 7. — 7397 sayılı Kanunun 9 uncu Maddesi ve 'başlığı aşağıdaki şekilde 'değiştirilmiştir. 

Acenteler 
Madde 9. — Sigorta Sirkelilerinin memleket içerisinde tayin edecekleri acentelikler için ruhsatname alma

larıma gerek yoktur. 
Ancak, acönlteliğe tayin olunacak gerçek kişilerin iflas etmediğine, emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, hırsız

lık, zimmet, ihtilas, rüşvet, irtikap ve sahtekârMc suçlarıyla mahkûm bulumtnadıklarma dair Cumhuriyet 
Savcılıklarından alınmıış belgenin; tüzelkişilerin ise iflas ©İtmediğine ve konkordato kaydının bulunmadığına 
dair ticarelt sicilinden alacakları belgentin ilgili şirkete ıtevdi edilmesi lazımdır. Acenteliğe tayin olunacaklarda 
aranacak diğer şartlar il» bunların kuruluş, çalışma şekil ve usulleri ve talbi C/lacakları murakabe esasları, 
Türkiye Sigorta ve Reasürans Sirkeleri Birliğince hazırlanıp, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürürlüğe ko
nulacak bir yönetmelikDe belirlenir. 

Acentelere verilecek yetkilerin hudut ve şümulü, muameleye başlamadan önce, şirketlerce mahallinde usulü 
daıireısinde tescil ve ilan olunur. - "* 

Yukarıdaki işlemler tamamlanmadıkça acentelik faaliyetinde bulunulamaz. 
Acentelik yapacak kimiler (takalar hariç), başkaca hiçbir işle iştigal edemezler. Durumlarım ikinci fıkra

daki yönetmeliğin yayımı tarihlimden itibaren üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intiibak dütirmeyem acentele
rin faaliyetlerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca son verilir. Bankaların hangi şart ve usullerle Sigorta acen
teliği yapacağı yukarıda zikredilen yönetmelikte belirlenir. 

Sigorta acentelerinin meslek teşekküllerine, bağlanmaları mecburidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 



- 2 9 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — 7397 sayılı Kanunun 9 uncu mad
desi ve »başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

<nAcenteler 
Madde 9. — Sigorta Şiıftetteıiinin memleket içe

risinde teyin edecekleri acentelikler için ruhsatname 
almalarına gerek yoktur. 

Ancak acenteliğe 'tayin olunacak gerçek kişilerin if
las etmediğine, konkordato kaydının (bulunmadığına 
dair yetkili icra teftlktilk mercii ve mahkemeden; emni
yeti suiistimal, dolandırıcılık, karşılıksız çek keşidesi, 
hırsızlık, zimmet, ihtilas, rüşvet, irtikap ve sahtekâr
lık ıgM yüz kızartıcı suçlardan mahkum {bulunmadık
larına dair Cumhuriyet ISavcılıkflajıındain alınmış belr 
gelerin; tüzelkişilerin ise Mas etmediğine ve konkor
dato kaydının bulunmadığına dair Ticaret Sicilinden 
alacakları belgenin ilgili şirkete tevdi edilmesi lazım
dır. Acenıtalığa tayin olunacaklarda aranacak diğer 
şartlar ile bunların kuruluş, çalışma şekil ve usulleri 
ve tabi olacakları murakabe esasdarı, Türkiye Sigor
ta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe 
konacak yönetmelikle "belirlenir. 

Acentelere verilecek yetkilerin hudut ve şümulü, 
muameleye başlamadan önce, şirketlerce mahallinde 
usulü dairesinde tescil ve ilan olunur. 

Yakarıdaki 'işlemler tamamlanmadıkça acentelik 
faaliyetimde »bulunulamaz. 

Acentelik yapacak kişiler »(bankalar hariç) sigor
tacılıkla bağdaşmayan bir işle lişUiigal edemezler. Du
rumlarını ikinci fıkradaki yönetmeliğin yayımı tari
hinden itibaren üç yıl ilcinde Ibu Kanun hükümlerine 
intibak ettirmeyen acentelerin faaliyetlerine Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca sön verilir. Bankaların hangi 
ışarlt ve usullerle sigorta acenteliği yapacağı yukarıda 
zikredilen yönetmelikte belidenıir. 

Sigorta acentelerinin meslek teşekküllerine, üye 
olmaları mecburîdir.» 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 8. — 7397 sayılı Kanunun 10 uncu Maddesi aşağıtöakli şekiMe değiştMlmiştir . 
Madde 10, — Bu Kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı hususlarda vu'kula gelebilecek bilcümle de-

ğiişikflikllerıin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bir ay içinde bildirilmesi zorunludur. 
Tasdike tabi değişiklikler, ancak Sanayi ve Ticaret Bakanliğımın tasdikliyle yürürlüğe girer. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, lüzum gördüğü hallerde değişikliklerin tescil ve ilanını talep edebilir. 

MADDE 9. — 7397 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 12. — Sigorta Şirketleri; yapacakları sigorta akitleri dolayısıyla sigortalarına vaki taahhütlerine kar

şılık olmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı emrine biri sabit, diğeri mütehavvit iki nevi teminat göstermeye 
mecburdurlar. 

1. SaMt Teminat: 

Yangın branşı için 30 000 000 — 
Nakliyat branşı için 30 000 000— 
Kaza branşı için 40 000 000 — 
Hayat branşı için 40 000 000,— 
Makine - Montaj branşı için 10 000 000— 
Dolu branşı için 5 000 000,— 
Hayvan Ölümü branşı için 5 000 000,— TL. dır. 

İleride ihtiyaca göre yeni bağımsız branş tesisine ve bunlara ait sabit teminat miktarlarımı tespite, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 

Reasürans Şirketleri, yukarıda belirtilen sabit teminat miktarlarını bir misilli fazla olarak tesis etmeye mec
burdurlar. 

Sabilt teminat miktarları Sanayi ye Ticaret Bakanlığı (tarafından beş Ikatına kadar artırılabilir. 
2. MültehaVvil Terrikat: 
a) Hayat branşı için, alakalı şirketin Türkiye dahilinlde akdetmiş olduğu hayat sıigorlfcalarının safi primleri 

üzerinden her hesap senesi sonunlda tesis etmiş bulunacağı riyazî ihtiyatlar baliğinden, hayat poliçeleri üzerine ya
pılmış olan ikrazlar ile riyazî ihtiyat hesabında senelik olarak nazarı itib'are âlıınımıış primlerin henüz vadesi 
gelmemiş kısımları çıkarıldıktan sonra kalan miktar ile hayat muallak tazminatları ve tahakkuk etmiş kâr pay
ları yekûnudur. 

Cari sene içerisinde •akdedilen ve istisnai ehemmiyet arz eden hayat sigortaları dolayısıyla, Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı, her zaman, hayat mütehavvii teminatının tamamlanmasını sigorta şirketlerinden talep edebilir. 

ıb) Diğer sigorta branşları için, şirketin son hesap senesi zarfında Türkiye'de akdetmiş olduğu sigortalardan 
fesih ve iptal edilenlere ait olanları çıkarıldıktan sonra kalan primler topHamımın azamî yüzde yirmilsldir. Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı lüzum gördüğü hallerde, mütehavvii teminat oranını, bu oram aşmamak üzere değiş
tirmeye yetkilidir. 

Hayat /branşı hariç, her branş için yatırılacak mütehavvii teminat, o branş için tesis edilmiş olan salbiıt te
minatın yüzde ellisinden az olamaz. 

Mütehavvii teminat akçelerinin hesabında, primlerin müteaddit reasüirlörter araisırJda tevzi edilmiş oüması 
nazarı dikkate alınmaz. 

MADDE 10. — 7397 sayılı Kanunun 13 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde değışıtMlımliştıir. 

Maldde 13. — Sigorta Şirketleri; mütehavvii teminatkarşılıklarını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edi
len fiyalt değişiklik marj tutarlarım da ilave suretiyle, en geç hesap senesini takip eden beşinci aıym sonuna kadar 
tesis ve ikmale mecburdurlar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yaptırılacak incelemeler sonunda, mütehavvii te
minat karşılıklarında herhangi bir noksanlık tespit olunduğu taktirde, ilgili şirket, keyfiyetin kendisine Bakan
lıkça tebliğinden itibaren bir ay içinde bu noksanlığı tesis ve ikmal zorundadır. 
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MADDE 8. — Teklifim 8 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen klalbül edilmiştir. 

MADDE 9. — 7397 sayılı Kanunun 12 ncî mad
desinin Salbiit Temiinaıtfa ait (I) numaralı <bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«I. — Salbiit Teminat: 

Yangın Ibranşı için 30 000 000 
•Nakliyat Ibranşı için 30 000 000 
Klaiza branşı içsin 40 000 000 
Hayat Ibranşı için 40 000 000 
Makime - Montaj branşı liçiin 10 000 000 
Dolu Ibranşı içta 5 000 000 
Haylvan ölümü ıbranşı için 5 000 000 

liradır. 

iŞu kadar ki yalnız «bir branşta çalıışmak isteyen si
gorta şirketlerinin tesis edecekleri sabit teminat mik
tarı 60 000 000 yalnız iki branşta çalışmak isteyen 
şiirketleriin 10Q 000 000 yalnız üç ıbranşta çalışmak 
isteyen şirketlerin 120 0100 000 Türk Lirasıdır. 

'Balkanlar Kumlu saiblt itemilnat miktarlarım beş 
katına kadar artırmaya, illerde ihtiyaca göre yeni 
'branşlar «esişine ve ite&ils edilen Ihu yerii 'branşlara ait 
saiblt teminat miktarlarını önceki artışları da dikka
te alarak azıaimî teminat miktarlarını ıgeçmemek kay
dıyla tespite yetkilidir. 

Reasürans şirketleri, yukarıda Ibel'irıtilen salbit te
minat miktarlarım Ibiır rriisli fazla olarak tesis etmeye 
medburdıuirlar.» 

MADDE 10. — 7397 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirlkniştir : 

Madde 13. — Sigorta Şirketleri; mütehavvil temi
nat karşılıklarının, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
tespit edilen fiyat değişiklik marj tutarlarım da ilave 
suretiyle, engeç hlesap senedini takip dden beşinci ayın 

(Siinayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Adalet Komisyonunun kabul 
ettiği metnin 10 uncu maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 
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Bu süre zarfımda noksanlığı ikmal etmeyen şirket hakkında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı icabında 20 nci Mad
de (hükülmlerind tatibik eddbilir. 

Tesis edilen karşılıkların tutarı, ayrılması gereken teminat miktarından fazla ise, fazlası Sanayi ve Tica« 
ret Bakanlığınca verilecek izinle serbest bırakılır. 

MADDE 11. — 7397 sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Teminatların Kullanılması 
Madde 14. — Teminatlar, sigortalıların alacaklarına karşılık teşkil eder. 
Sigorta Şirketlerinin tasfiyesi sırasında teminatlar öncelikle tesis edildikleri sigorta ıbranşındaki sigortalı

ların alacaklarının ödenmesine tahsis edlir; artan kısım olursa, bu diğer (branşlara ait bulunan teminatlara ek
lenir. 

Bir sigorta şirketi 'belirli bir veya birkaç branşta veya bütün branşlarda sigortacılık faaliyetine son vermek 
isterse, sigortalıların tüm alacaklarının Ödenmiş olması şartıyl'a, ilgili branş veya 'branşlara ait teminatlar, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca serbest bırakılır. 

Teminatlar, sigortalıların tülm alacakları ödenmeden iflas veya tasfiye masasına dahil edilemez ve başkaca 
alacaklar için hiçbir icra takibine konu olamaz. 

MADDE 12. — 7397 sayılı Kanunun 15 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Miadlde 15. — Sabit ve mütehavvil teminat akçeleri ancak aşağıdaki kıymetlere yatırılabilir. 
a) Türk Lirası olarak nakden tevdiat, 
lb) Devlet îç İstikraz Tahvilleri, Hazine Bonoları, Kamu ortaklığı kâr payı senetleri, 
c) Sermayesi tatmamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerin ve belediyelerin borsada kote edilmiş olan 

tahvilleriyle hisse senetleri, 
d) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarda, Türk Şirketlerinin Borsada 

koite edlimiiş olan tahvilleri ile hisse senetleri, 
l(Ancak, bir Şirkete ait tahvil ve hisse senetleri toplamı, tidminait akçelerinin yüzde onundan fazlası için kar

şılık gösterilemez.) " 
e) Türkiye'deki gayrimenkuler, 
(Şu kadar ki, gayrimenkul olarak gösterilecek temlinat karşılıkları teminat akçeleri tutarının yarısını ge

çemez.) 
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somuna kadar tesis ve ikmale meaburdurlar. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca yaptırılacak incelemeler sonun
da, salbit ve mütehavvil teminat karşılıklarında her
hangi 'bir noksanlık tespit olunduğu takdimde, ilgili 
şirket, keyfiyetin kendisine Bakanlıkça tebliğinden iti-
ibaren <bir ay içinde Ibu noksanlığı tesis ve ikmal zo
rundadır. 

Bu sülre zarfında noksanlığı ikmal etmeyen şir
ket hakkında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı icabında 20 
nci madde hükümlerini tatbik edebilir. 

Teslis edilen karşılıkların tutarı, ayrılması gere
ken teminat miktarından fazla ise, fazlası Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığımca verilecek izinle serfoest bırakı
lır.» 

MADDE 11. — Teklifin 11 inci madidesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 12. — 7397 sayılı Kanunun 15 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«sMadlde 15. — Salbiıt ve mütehavvil teminat akçe
leri ancak aşağıdaki kıymetlere yatırılabilir. 

a) Türk Lirası olarak nakden tevdiat ve Türkiye 
Cumhuriyet Meıfkez Bankasınca alım satım konusu 
yapılan dövizler, 

(b) Devlet iç ve dış istikraz tahvilleri, Hazine bo
noları, toplu konut ve kamu ortaklığı başkanlığı gelir 
orüalklığı senetleri İle Devletin ihraç edeceği veya 
Devletin garantisi altında bulunan diğer değerler, 

c) Sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait 
teşekküllerin ve (belediyelerin (borsada kote edilmiş 
olan tahvilleriyle hisse ısenetleri, 

d) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tespit ve kabul 
edeceği •şekil ve -miktarda şirketlerin Borsada kote 
edilmiş olan tahvilleri, ile hisse senetleri, 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11, — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 7397 sayılı Kanunun 15 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmüştir. 

«Madde 15. — Sapit ve mütehavvil teminat ak
çeleri ancak aşağıdaki kıymetlere yatırılabilir. 

a) Türk Lirası olarak nakden tevdiat ve Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satım ko
nusu yapılan dövizler, 

b) Devlet iç ve dış istikraz tahvilleri, Hazine bo
noları, gelir ortaklığı senetleri ile Devletin ihraç ede
ceği veya Devletin garantisi altında bulunan diğer 
değerler, 

c) Sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait 
teşekküllerin ve 'belediyelerin borsada kote edilmiş olan 
tahvilleriyle hisse senetleri, 

d) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tespit ve ka-
hul edeceği şekil ve miktarda şirketlerin Borsada ko
te edilmiş olan tahvilleri ile hisse senetleri, 

(Ancak, bir Şirkete ait tahvil ve hisse senetleri 
toplamı, teminat akçelerinin yüzde onundan fazlası 
için karşılık gösterilemez.) 
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MADDE 13. — 7397 sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar 
Madde 19. — Yaşama ve öllüım şartlı can sigortalarında. ödenmesi gereken paralar, ödemeyi gerektiren ola

yın gerçekleşmesi tarihinden itibaren on yıl içinde hak sahipleri tarafından aranmamış ise, onuncu yıllı takip 
eden yılbaşından itibaren altı ay içinde; 

Tasfiye ve iflas işlemlerinin devamı sırasında hak sahiplerinden müracaat etmeyenler olursa, sigorta şirket
lerimin bunlara ödemek zorunda oMdukları paralar, müracaaltları halinde ödenmek üzere, son bilançonun tanzi
minden önce sahiplerinin ad ve kimlikleri ile bilinen adreslerini ve hak kazandıkları para miktarlarım gös
terir şekilde tanzim olunacak bir cötvel ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı emrine Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına tevdi olunur. 

MADDE 14. — 7397 sayılı Kanunun 20 nci Maddesi aşağıidaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 20. — Sigorta şirketlerinin durumu sigortalıların ve diğer alacaklıların haklarını karşılayabilmek ba

kımından kafi teminat arz etmediği takdirde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı durumun düzeltilmesi için gerekli 
tedbirlerin alınması hakkında Şirkete münasip bir süre verir ve bu maksatla: 

a) Şirketin yetkili organ veya organlarını fevkalade toplantıya çağırabilir. 
b) Mütehavvil teminatın tamamlanmasına mahsus süreyi uzatabilir, 
c) Kâr dağıtımını, hayat poliçelerine ilişkin ikraz ve iştiraları ve riyazi ihtiyattan ödemeleri durdurabilir. 
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(Ancak, bir Şirkete ait tahvil ve hisse senetleri top
lamı, (teminat akçelerinin yüzde onumdan fazlası için 
karşılık gösterilemez.) 

e) Türikiye^deki gayrimenkulller, 

(Şu kadar ki, gayrimenkul olarak 'gösterilecek te
minat karşılıkları teminat akçeleri tutarının yarısını 
geçemez.)» 

MADDE 13. — 7397 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar 
(Madde 19. — Yaşama ve ölüm şartlı can sigorta

larında ödenmesi ıgerelken paralar ödemeyi gerektiren 
tarihten itibaren 10 yıl içinde hak sahipleri tarafın
dan aranmamış ise, onuncu yılı takip eden yılbaşından 
itibaren altı ay içerisinde, 

Tasfiye ve iflas işlemlerinin devamı sırasında hak 
sahiplerinden müracaat etmeyenler olursa, sigorta 
şirketlerinin bunlara ödemek zorunda oldukları para
lar, müracaatları hallinde Ödenmek üzere, son bilan
çonun tanziminden önce, 

(Sahiplerinin ad ve kimlikleri ile bilinen adresleri
ni ve hak kazandıkları para (miktarlarını gösterir şe
kilde tanzim olunacak Ibir cetvel ile Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı emrine Türkiye Gumhudlyet 
Merkez Bankasına tevdi olunur. 

»«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırı
lan bu paralar ilki ısene içinde sahipleri tarafından 
aranmadığı takdirde devlete intikal eder.» 

MADDE 14. — 7397 sayılı Kanunun 20 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştiri'lm'iştJir. 

«Madde 20. — Sigorta Şirketlerinin durumu si
gortalıların ve diğer alacaklıların haklarını karşılaya
bilmek bakımından kâfi teminat arz ötmediği taktir
de, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı durumun düzelıtilme-
sl için gerekli tedbirlerin alınması hakkında Şirkette 
münasip Ibir süre verir ve ıbu maksatla : 

a) Şirketin yetkili organ veya organlarını fevka
lade toplantıya çağırabilir. 

Ib) Mütehavvil teminatın "tamamlanmasına mah
sus süreyi uzatabilir. 

c) Kâr dağıtnmını, hayat poliçelerine ilişkin ik
raz ve iştiraları ve riyazi ihtiyattan ödemeleri durdu
rabilir. 

d) Yeni sigorta mukavelesi yapmakltan men ede
bilir. 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

e) Türkiye'deki gayrimenkuller, 
(Şu kadarki; gayrimenkul olarak gösterilecek te

minat karşılıkları teminat akçeleri tutarının yarışım 
geçemez.)» 

MADDE 13. — Adalet Komisyonun kabul ettiği 
metnin 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edMmiştir. 

MADDE 14. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 15. — 7397 sayılı Kanunun 21 inci Maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ruhsatnamenin İptali 
Maldde 21. — 20 nci Maddede öngörülen bütün tedbirlerim alınmasına rağmen veya bu tedbirler alınmış olsa 

dahi, sigortalıların ve diğer alacaklıların halklarını karşılayabilmek bakımından malî durumunun düzeKtilımesi-
nin mümkün olmayacağı anlaşılan sigorta şirketinin rühsatnaımesii Sanayi ve Ticaret Balkanlığı tarafından iptal 
ediilir. 

MADDE 16. — 7397 sayüı Kanunun 22 nci Maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Ruhsatnamesi iptal edilen, hakkında iflas kararı verilen veya başkaca sebeplerle faaliyeti so
na eren şirketler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kontrolüne taihi alarak ve ilgili Kanunlar hükümlerine göre 
tasfiye edilirler. 

Bir sigorta veya reasürans şirketinin iflasına ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talebi üzerine karar ve
rilebilir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı lüzumu halinde, iflas idare memurları ile tasfiye memurlarının değiştirilmesini 
talep edebilir. 

İflas ve tasfiye muameMerinin yürütülmesi sırasında teminatların öncelikle sigortalıların alacaklarına tahsisi 
için Sanayi ve Ticareit Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır. 

Tasfiye halinde, en son ilan tarihinden itibaren bir sene geçtikten sonra, sabit ve müıtehavvil teminat akçe
leri bültün vecibelerin yerine getirildiğinin tevsikti suretiyle ilgililere iade olunur. 

Ruhsatnamesi iptal edilen, faaliyetine son veren veya hakkında iflas kararı alınan şirketlerin durumları, Sa
nayii ve Ticaret Bakanlığınca biri Resmî Gazetede olmak üzere, üç gazetede onlbeşer gün ara ile dört defa ilan 
olunur. 

Sigortalılar, teminat akçeleri iılie karşılanmamış olan alacaklart için iflas masasına üçüncü sırada iştirak 
ederler. 
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e) Portföyün devrine karar verebilir. 
Reasürans şirketleri hakkında (a), (c), (d) ve (e) 

bentlerinde (gösterilen inallardan 'durumlarına uyan ted
birler a'lınaibiMr.» 

MADDE 15. — Teklifin 15 inci maddesi Komis-
yonuımuiZöa aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 16. — 7397 sayılı Kanunun 22.nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 22. — Ruhsatnamesi iptal edilen, (hakkın
da Mas kararı verilen veya başkaca sebeplerle faali
yeti sona teren şirketler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
nın kontrolüne tabi olarak ve ilgili kanunlar hüküm
lerine göre tasfiye edilirler. 

'Bir sigorta veya reasürans şirketinin iflasına Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı'nın veya alacaklıların tale
bi üzerine karar verilebilir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanilığı lüzumu halinde, iflas 
idare mamurları ile tasfiye memurlarının değiştirilme
sini talep edebilir. 

ilflas ve tasfiye muamelelerinin yürütülmesi sıra
sında teminatların öncelikle sigortalıların alacakları
na tahsisi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca gerekli 
tedbirler alınır. 

Tasfiye halinde, en son ilan 'tarihinden itibaren bir 
sene geçtikten sonra, sabit ve mütehavVil teminat ak-

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 17. — 7397 sayılı Kanunun 25 inci Maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilimıiştir. 

Primlerin Ödenmesi, Risturn ve Iskonto Yasağı 
Madde 25. — Sigorta priminin tamamı; taksitle ödenmesi şart edilmiş ise ilk taksit; poliçenin teslimi karşı

lığında nakten ve peşin olarak ödenir. Primin taksite bağlanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tespit edeceği 
esaslar dairesinde mümkündür. Sigortacımın sorumluluğu primin veya ilk taksidin ödendiği tarihte basılar. Prim 
tahsil olunmadan poliçenin teslimi, taksittlendirmenin 'kabul edildiği anlamına gelmez. İlik taksidi takip eden tak
sitlerin ödenmemesi halinde, taksidin ödenmesi gereken tarihten itibaren sigortacının sorumluluğu durur. Bu 
esaslar hilafına yapılan mukaveleler hükümsüzdür. Taksit tarihleri ve bu fıkra hülkmü poliçenin ön yüzüne 
yazılır. 

Hayat sigorta primlerinin ödenmesi kendi teknik esaslarına tabidir. 

Sigorta şirketleri ve sigorta aracılığı hizmeti yapan bilumum hakikî ve hükmî şahıslar; tanzim edilecek 
poliçe, teeditname, zeyilname ve sair muameleler dolayısıyla sigortalılara veya sigorta emrini verenlere, doğ
rudan doğruya veya dolaylı olarak, her ne şekilde olursa olsun risturn ve Iskonto yapamayacakları gibi, bu mahi
yette telakki edilecek terk, tenzil ve ödemelerde bulunamazlar ve bu gibi menfaatler sağlayamazlar. 

Sigorta şirketleri; yıl sonu itibariyle bilançolarında görünen, sigorta aracıları ve sigortalılar uhdesindeki 
alacakları (için, bunların yüzde oribeşi oranında, bu Kanunun 15 inci Maddesinde sayılan değerler üzerinden 
mütehavvil teminat tesis etmek medburiyetindedirler. Her nevi borç senetleri ile çekler bu miktarın tespitinde dik
kate alınmaz. 

MADDE 18. — 7397 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 26. — Sigorta Şirketleri, sigorta aracılığı hizmeti yapanlara istihsal ve teşvik komisyonu ile kuru

luş ve eğitim maisraflan dışında, her ne nam ve şekilde olursa olsun, ödemelerde bulunamazlar ve menfaat te
min edemezler. 

Sigorta aracılığı hizmeti yapanlara, bunların durumlarına ıgöre ödenebilecek komisyonların azamî nispetleri 
ile prim tahsil ve ödeme mehileri, kuruluş ve eğitim masraflarının azamî miktarları, Türkiye Sigorta ve Reasü
rans Şirketleri Bkiğfnce hazırlanıp, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle 
tespit olunur. 

'Bu mehil, nispet ve miktarlar fevkinde muamele ifası yasaktır. 
Bu maddeye aykırı muameleler ve mukavele hükümleri geçersizdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 



- 3 9 -

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

çeleri bütün vecibelerin yerine getirildiğinim tevsiki 
suretiyle [İlgililere iade olunur. 

Ruhsatnamesi iptal edilen, faaliyetine son verilen, 
infisah veya iflas eden şirketlerin durumları, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığınca biri Resmî Gazetede olmak 
üzere, üç gazetede on beşer gün ara ile dört defa ilan 
olunur. 

Sigortalılar, teminat alkçeleri ile karşılanmamış 
olan alacakları için iflas masasına üçüncü sırada işti
rak ederler.» 

MADDE 17. — 7397 ısayıh Kanunun 25 inci mad
desi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

«Madde 25. — Sigorta şirketleri ve sigorta aracı
lığı hizmeti yapan bilumum hakikî ve hükmî şahıslar; 
tanzim edilecek poliçe, teeditname, zeyilname ve sair 
muameleler dolayısıyla sigortalılara veya sigorta em
rini verenlere doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, 
her ne şekilde olursa olsun risturn ve isfconlto yapa
mayacakları gibi, hu (mahiyette telakki edilecek terk, 
tenzil ve ödemelerde bulunamazlar ve bu gibi men
faatler sağlayamazlar. 

Sigorta şirketleri; yıl sonu itibariyle bilançolarında 
görünen, sigorta aracıları ve sigortalılar uhdesindeki 
alacakları için, bunların yüzde ombeşi oranında, bu 
Kanunun 15 inci maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerin
de sayılan değerler üzerimden 13 üncü maddedeki sü
re içerisinde teminat tesis etmek mecburiyetindedir
ler. Her nevi borç senetleri ile çekler söz konusu ala
cakların tespitinde dikkate alınmaz.» 

MADDE 18. — 7397 sayılı Kanunun 26 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(Madde 26. — Sigorta şirketleri, sigorta aracılığı 
hizmeti yapanlara istihsal ve teşvik 'komisyonu ile ku
ruluş ve eğitim ımasraflan dışında, her ne nam ve şe
kilde olursa olsun, ödemelerde bulunamazlar ve men
faat temin edemezler. 

Sigortalılara uygulanacak prim taksit ve ödeme 
esasları ile sigorta aracılığı hizmeti yapanlara, bunla
rın durumlarına göre ödenebilecek komisyonların aza
mî nisbetleri, kuruluş ve eğitim masraflarının azamî 
ımiktarları, Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin 
görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ha-

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 17. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 19. — 7397 sayılı Kanunun 27 nci Maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Sigorta Aracıları Nezdindeki Şirket Alacağı 
Madde 27. — Sigorta aracılığı hizmeti yapanlar tarafıridan tahsil edilen primler emanet para hükmünde olup; 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (tespit edltten esaslar çerçevesinde, tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar ilgili 
sigorta şirketine ödenir. 

Tahsil ettikleri sigorta primlerinıi Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilen mehiller içinde ödemeyen 
istihsal organlarının sigorta aracılığı faaliyetleri anılan Bakanlıkça durdurulur; fiilin, (aynı yıl içinde) teker
rürü halinde, bu gibiler bir daha sigorta aracısı olaraik çalışamazlar. 

MADDE 20. — 7397 sayılı Kanunun 29 uncu Maddesi ve başlığı aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 

Mecburî Sigortalar 
Madide 29. •— Türkiye'de ikamet eden veya çalışan hakikî ve hükmî her şahıs; bilumum sigortalarını an

cak Türkiye'de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketlerine ve Türkiye'de yaptırabilir. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre, ihracat mevzuu nakliyat sigortaları; yalbancı 

kredi ile satın alınan gemlerin borcu ödeninceye kadar, münhasıran kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere tekne 
sigortalan; gemilerin sorumluluk (kulüp) sigortaları; hayat sigortaları ve duş memleketlere seyahat edenlerin 
orada yaptıracakları bedenî kaza ve motorlu taşıt sigortaları yurt dışında da akdediebilir. 

Bakanlar Kurulu; umumun menfaati açısından, şahıslara ve topluma zarar ika edebilecek her çeşit meslek 
ve faaliyetlere karşı teminat oluşturulması madsadıyla gerekli gördüğü sigorta türlerini mecburî hale koyabi
lir. Bu sigortalarda aracılık hizmeti yapacak hakikî ve hükmî şahıslara ödenecek istihsıal komisyonlarının 
oranlarını, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak, diğer sigortalara nazaran daha 
düşük nispette tespit etmeye Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Mecburî kılman sigorta türlerine ifişkin mü-
tehavvil teminatlar, münhasıran Bakanlar Kurulunca uygun görülecek özel istikraz tahvillerine veya sair men
kûl değerlere yatırılır. 
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zırlanıp yürüdüğe konulacak yönetmelikle tespit olu
nur. 

IBu mehil, nispet ve miktarlar fevkinde muamele 
ifası yasaktır. 

IBu maddeye aykırı muameleler ve mukavele hü
kümleri geçersizdir.» 

MADDE 19. — 7397 «ayılı Kanunun 27 nci mad
desi ve ibaşlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sigorta Aracıları Nezdindeki Şirket Alacağı 
Madde 27. — Sigorta aracılığı hizmeti yapanlar 

tarafından tahsil edilen primler emanet para hükmün
de olup; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edi
len esaslar çerçevesinde, tahsilatı takip eden ayın so
nuna kadar ilgili sigorta şirketine ödenir. 

Tahsil ettikleri sigorta primlerini Sanayi ve Tica
ret Bakanlığınca tespit edilen esaslar içinde ödeme
yen istihsal organlarının sigorta aracılığı faaliyetleri 
anılan Bakanlıkça durdurulur; fiilin (aynı yıl içinde) 
tekerrürü halinde, ıbu gibiler bir daha sigorta aracısı 
olarak çalışamazlar.» 

MADDE 20. — 7397 sayılı Kanunun 29 uncu mad
desi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Mecburî Sigortalar 
Madde 29. — Türkiye'de ikamet eden veya çalı

şan hakikî ve hükmî her şabjs; bilumum sigortalarını 
ancak Türkiye'de faaliyette 'bulunan ruhsatlı sigorta 
şirketlerine ve Türkiye'de yaptırabilir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilecek esas
lara göre, ithalat ve ihracat mevzuu nakliyat sigorta
ları; yabancı kredi ile satın alınan uçak ve gemilerlin 
borcu ödeninceye kadar, münhasıran 'kredi miktarı ile 
sınırlı olmak üzere tekne sigortaları; gemilerin so
rumluluk (kulüp) sigortaları; hayat sigortaları ve dış 
memleketlere seyahat edenlerin orada yaptıracakları 
bedenî kaza ve motorlu taşıt sigortaları yurt dışında 
da akdedileblilir. 

Bakanlar Kurulu Kamu yararı açısından, şahıslar
ca ve topluma zarar ika edebilecek her çeşit meslek 
ve faaliyetlere karşı teminat oluşturulması maksadiyie 
gerekli gördüğü sigorta türlerini mecburî hale koya
bilir, Bu sigortalarda aracılık hizmeti yapacak hakikî 
ve hükımî şahıslara ödenecek istihsal komisyonları
nın oranlarını, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketle
ri Birliğinin görüşü alınarak, diğer sigortalara nazaran 
daha düşük nisbette tespit etmeye fianayi ve Ticaret 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 19. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmişitir. 

MADDE 20. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 21. — 7397 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Sigorta Murakabe Teşkilatı ve Aidatı • 
«Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti ya

panların sigorta eksperlerinin ve bu kanun kapsamına giren konularda faaliyet gösteren diğer İçişti ve kuru
luşların bilumum muamelatım Sigorta Murakabe Kurulu veya icabında Bakanlık Teftiş Kurulu marifetiyle teftiş 
ve murakabe eder.» 

MADDE 22. — 7397 sayılı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir . 
Madde 32. — Sigorta ve reasürans şirketleri ile sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti yapanlar ve sigorta 

eksperleri, işbu kanunun sureti tatbik ve murakabesi ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca istenile
cek : hayat sigortalarında sigorta ettirenlerin ve menfaattarların isimlerinden başka - her türlü malumatı ver
meye ve salahiyetli murakabe elemanlarına talep edecekleri bütün hesap, kayıt, defter ve vesikaları ibraza 
mecburdurlar. 

MADDE 23. — 7397 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir . 
Madde 35. — Sigorta Tetkik Kurulu ile Tarife Komitelerinin vazife ve salahiyetleri ve çalışma şekilleri, 

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince hazırlanıp, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürürlüğe konula
cak bir yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 24. — 7397 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir . 

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği 
Madde 36. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde, sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi, 

sigorta ve reasürans şirketleri arasında tesanüt temini ve haksız rekabeti bertaraf edecek tedbirleri ittihaz ve 
tatbik etmek maksadıyla, bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzelkişiliği haiz olmak üzere, 
merkezi İstanbul'da «Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği» adıyla bir meslek teşekkülü kurulur. 

Birliğin çalışma esas ve usullerini belirten tüzüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Ku
rulunun kararı ile yürürlüğe konulur. 

Türkiye'de çalışan bütün sigorta ve reasürans şirketleri, kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından ve ruhsat
namenin alınmasından sonra üç ay içerisinde Birliğe üye olmak mecburiyetindedirler. 

Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Birlik tüzüğü hükümlerine riayete ve Birliğin salahiyetli organlarının ala
cağı, kararları tatbike mecburdurlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bakanlığı yetkilidir. Mecburî kılınan sigorta türlerine 
ilişkin mütehavvil teminatlar, münhasıran Bakanlar 
Kurulunca uygun görülecek özel istikraz tahvillerine 
veya sair menkul değerlere yatırılır.» 

MADDE 21. — Teklifin 21 inci Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — 7397 sayılı Kanunun 32 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 32. — Sigorta ve reasürans şirketleri ile 
sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti yapanlar ve si
gorta eksperleri, işbu Kanunun sureti tatbik ve mu
rakabesi ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlı-. 
ğınca istenlilecek hayat sigortalarında sigorta ettiren
lerin, sigortalıların ve lehdarların isimlerinden başka 
her türlü malumatı vermeye ve salahiyetli murakabe 
elemanlarına talep edecekleri bütün hesap, kayıt, def
ter ve vesikaları ibraza mecburdurlar.» 

MADDE 23. — 7397 sayılı Kanunun 35 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 35. — Sigorta Tetkik Kurulu ile Tarife 
Komitelerinin görev ve yetkileri ve çalışma şekilleri, 
Türkiye Sigorta ve Reasürans ŞJiirketleri Birliğinin gö
rüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırla
nıp yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 24. — 7397 sayılı Kanunun 36 nci mad
desinin 2 nci ve müteakip fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Birlik kamu kurumu niteliğinde meslek kurulu
şu olup, merkezi istanbul'dadır. Türkiye'de çalışan 
bütün sigorta ve reasürans şirketleri kuruluş işlemle
rinin tamamlanmasından ve ruhsatnameleranin alın
masından itibaren üç ay içinde birliğe üye olmaya 
mecburdurlar. 

Birlik 1 inci fıkrada belirtilen amaçlar dışında hiç
bir faaliyet gösteremez, siyasetle uğraşamaz, siyasî 
partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket ede
mez, 

Türkiye Büyük Milîet İS 
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I CSanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 21. — 7397 sayılı Kanunun 30 uncu mad-.-
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

«öanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sigorta ve Reasü
rans Şirketleri ile sigorta ve reasürans aracılığı hiz
meti yapanların sigorta eksperlerinin ve bu Kanun 
kapsamına giren konularda faaliyet gösteren diğer ki
şi ve kuruluşların bilumum muamelatını tüzelkişiliği 
haiz Sigorta 'Murakabe Kurulu veya icabında Bakan
lık Teftiş Kurulu marifetiyle teftiş ve murakabe eder.» 

MADDE 22. — Adalet Komisyonunun kabul et
liği metnin 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — 7397 sayılı Kanunun 36 nci mad
desinin 2 nci müteakip fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir, 

«Birlik kamu kurumu niteliğinde meslek kurulu
şu olup, merkezi İstanbul'dadır. Türkiye'de çalışan 
bütün sigorta ve reasürans şirketleri kuruluş işlemle
rinin tamamlanmasından ve ruhsatnamelerinin alın
masından itibaren üç ay içinde birliğe üye olmaya mec
burdurlar. 

Birlik 1 inci fıkrada belirtilen amaçlar dışında hiç
bir faaliyet gösteremez, siyasetle uğraşamaz, siyasî 
partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket ede
mez, 

lisi (S. Sayısı : 554) 
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(Muş Milletvekili A'laattin Fırat ve istanbul Mülletvekili Bülenit Akaroalı'nın Teklifi) 

Gerekli hallerde Sigorta Endüstrisine ilişkin uluslararası ve ikili anlaşmalarda ve sigorta ile ilgili hususlarda 
ve yasal düzenlemelerde Birliğin görüşü alınır. 

Birlik, sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi maksadıyla, kendisine bağlı olarak, tüzelkişiliği haiz ve sigorta
cılık veya eğitim amacına yönelik kuruluşlar kurabilir; memleket içinde ve dışında sigortacılıkla ilgili meslek 
kuruluşlarına üye olabilir. 

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin masraflara iştirak paylan, üye şirketlerin bir yıl zarfın
da Tükiye dahilinde elde ettikleri direkt prim gelirleri toplamına göre, Birlik tüzüğündeki esaslar dairesinde 
hesap edilir ve paylaştırılır. Masraf iştirak payları, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmediği takdir
de, icra yolu ile tahsil olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Birliğin organları, Birlik Başkanı, Genel Kurul, 
Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetim Kuru
ludur. 

Genel Kurul sigorta ve reasürans şirketlerinlin ge
nel müdürleri veya şirketi temsile yetkili kişilerden 
oluşur. 

'Birlik Başkanı, 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşan 
Yönetim Kurulu, 3 asil, 3 yedek üyeden oluşan Di
siplin Kurulu ve 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşan De
netim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilir. 

Birliğin organ seçimleri bu Kanunda öngörülen 
esaslar çerçevesinde yargı gözetimi altında gerçekleş
tirilir. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en 
az onbeş gün önce seçimlere katılacak üye sigorta ve 
reasürans şjirketleri ile temsilcilerini beflirleyen liste, 
toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve ço
ğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya 
ilişkin (hususları 'belirten bir yazı ile birlikte üç nüs
ha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek se
çim kurulu başkanı hâkime tevdi edilir. Hâkim gerek
li incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları onay
lar; bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu 
üyesi ile bunlar için birer yedek üye atar. Oy verme 
işlemi gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Se
çim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tes
pit edilip seçim sandık kurulu başkanı ve üyeleri ta
rafından imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden iti
baren iki gün içinde seçimlere yapılacak her türlü iti
razlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin 
olarak karara bağlanır. 

Birlik, sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi maksa
dıyla sigortacılık alanında araştırma amacına yönelik 
kuruluşlar kurabilir, kurslar açabilir, seminer, kon
ferans gibi eğitilm faaliyetlerinde bulunabilir, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının izni ile tüzelkişiliği haiz si
gortacılıkla ilgili bürolar oluşturabilir. Memleket için
de ve dışında sigortacılıkla ilgili meslek kuruluşlarına 
üye olabilir. 

Birliğin organlarının görevleri, çalışma esas ve 
usulleri, salahiyetli organlarının alacağı kararların uy
gulanması esas ve usulleri ile bu maddenin uygulan
masına dair sair hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
nın görüşü alınarak Birlik tarafından çıkarılacak yö
netmelikte gösterilir. 

Türküye 'Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin 
masraflarına iştirak payları üye şirketlerin 1 yıl zar
fında Türkiye dahilinde elde ettikleri direkt prim ge-

'(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

'Birliğin organları, Birlik Başkanı, Genel Kurul, 
Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetim Kuru
ludur. 

Genel Kurul sigorta ve reasürans şirketlerinin ge
nel müdürleri veya şirketi temsile yetkili kişilerden 
oluşur. 

Birlik Başkanı, 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşan 
Yönetim Kurulu, 3 asil, 3 yedek üyeden oluşan Disip-. 
lin Kurulu ve 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşan Denetim 
Kurulu Genel Kurul tarafından seçilir. 

Birliğin organ seçimleri bu Kanunda öngörülen 
esaslar çerçevesinde yargı gözetimi altında gerçek
leştirilir. 'Seçim yapılacak genel kurul toplantısından 
en az onbeş gün önce seçimlere katılacak üye si
gorta ve reasürans" şirketleri ile temsilcilerini belirle
yen liste, toplantının gündemini, yerini, gününü, saa
tini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci 
toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlik
te üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirle
necek seçim kurulu başkanı hâkime tevdi edilir. Hâ
kim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer husus
ları onaylar; bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık 
kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atar. 
Oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esaslarına göre ya
pılır. (Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tu
tanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkanı ve 
üyeleri tarafından imzalanır. Tutanağın düzenlenme
sinden itibaren iki gün içinde seçimlere yapılacak her 
türlü itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir 
ve kesin olarak karara bağlanır. 

'Birlik, sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi mak
sadıyla sigortacılık alanında araştırma amacına yö
nelik kuruluşlar kurabilir, kurslar açabilir, seminer, 
konferans gibi eğitim faaliyetlerinde bulunabilir, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile tüzelkişiliğe haiz 
sigortacılıkla ilgili bürolar oluşturabilir. Memleket için
de ve dışında sigortacılıkla ilgili meslek kuruluşlarına 
üye olabilir. 

•Birliğin organlarının görevleri, çalışma esas ve 
usulleri, selahiyetli organlarının alacağı kararların 
uygulanması esas ve usulleri ile bu maddenin uygulan
masına dair sair hususlar Türkiye Sigorta ve Reasü
rans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte göste
rilir. 

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin 
masraflarına iştirak payları üye şirketlerinin 1 yıl 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

lirleri toplamına göre Birilik Tüzüğündeki esaslar dai
resinde 'hesap edilir ve paylaştırılır. Masraf iştirak pay-. 
lan bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmedi
ği takdirde icra yoluyla tahsil olunur. Masraf iştirak 
paylarının ödenmesine dair kararlar İcra ve İflas 
Kanununun 68 linçi maddesinde yazılı resmî belge ni
teliğindedir. 

Üçüncü fıkrada 'belirtilen yasaklara uymayan Bir
liğin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine 
ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığı
nın, Ganayi ve Ticaret Bakanlığının teklifine dayanarak 
veya doğrudan doğruya isteği uyarınca 'bulundukları 
yer Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o 
yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince basit usule gö
re yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç 
ay içinde sonuçlandırılır. 

Mahkemece yukarıdaki fıkrada yazılı organların 
görevlerine son verilmesi halinde kararda ayrıca, gö
revlerine son verilen organları bu Kanunda yazılı usul
lere göre seçecek Genel Kurulu toplamak üzere Birlik 
genel kurulu delegeleri arasından beş kişi de görevlen
dirilir, Seçim, görevlendirilen bu beş kişi tarafından 
bir ay içinde sonuçlandırılır. Görevlendirilen bu beş 
kişi bu fıkrada yazılı süre içlinde görevlerine son ve
rilen organlar gibi görevli ve yetkili olup, aynı şekil
de sorumludurlar. Bu fıkra hükmüne göre seçilecek 
organlar eski organların görev sürelerini tamamlar
lar, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu Kanun uyann-
ca Birilik, organlarının karar ve işlemleri hakkındaki 
tasarruflarına Birliğin organları tarafından uyulması 
zorunludur. Bakanlığın tasarruflarını Kanunî bir se
bep olmaksızın yerine getirmeyen veya es'ik kararda 
direnme niteliğinde yeni bir karar veren ya da Ka
nunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına ' 
rağmen yerine getirmeyen Birlik organları hakkında 
da 11 ve 12 noi fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda 
yazdı ceza sorumluluklan saklıdır. Bu organların yu-
kandaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine 
neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, Ülke
nin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun 
huzurunun korunması ve Devlettim Anayasada belirtilen 
temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenme
si bakımından 'gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

Türkiye Büyük Millet Mec 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

zarfında Türkiye dahilinde elde ettikleri direkt prim 
gelirleri toplamına göre yönetmelikteki esaslar dai
resinde hesap edilir ve paylaştırılır. Masraf iştirak 
payları bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde öden
mediği takdirde icra yoluyla tahsil olunur. Masraf iş
tirak paylarının ödenmesine dair kararlar İcra ve îflas 
Kanununun 68 inci maddesinde yazılı resmî belge 
niteliğindedir. 

Üçüncü fıkrada belirtilen yasaklara uymayan Bir
liğin sorumlu organlarının görevlerine son verilme
sine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakan
lığının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teklifine daya
narak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bulun
dukları yer Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üze
rine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince basit usu
le göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en-. 
geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Mahkemece yukarıdaki fıkrada yazdı organların 
görevlerine son verilmesi halinde kararda ayrıca, gö
revlerine son verilen organları bu Kanunda yazılı usul
lere göre seçecek Genel Kurulu toplamak üzere Bir
lik Genel Kurulu delegeleri arasında beş kişi de gö
revlendirilir. Seçim, görevlendirilen bu beş kişi tara
fından bir ay içinde sonuçlandırılır. Görevlendirilen 
bu beş kişi bu fıkrada yazılı süre içinde görevlerine 
son verilen organlar gibi görevli ve yetkili olup, aynı 
şekilde sorumludurlar. Bu fıkra hükmüne göre seçile
cek yeni organlar eski organların görev sürelerini ta
mamlarlar. 

»Sanayi ve* Ticaret Bakanlığının bu Kanun uyarın
ca Birik organlairınıın karar ve işlemleri hakkındaki ta
sarruflarına Birliğin organları tarafından uyulması zo
runludur. Bakanlığın tasarruflarını kanunî btir sebep ol
maksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme 
niteliğinde yeni bir karar veren ya da Kanunun zorun
lu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine 
getirmeyen Birlik organlan hakkında da 11 ve 12 nci 
fıkralar hükümleri uygulanır.. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanun
da yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların 
yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilme
sine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin 
ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzu
runun korunması ve Devletlin Anayasada belirtilen te
mel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi 

:lisi (S. Sayısı : 554) 
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(Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstanbul Milldtîveikili Büleriİ Akarcalının Teklifi) 

MADDE 25. — 7397 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir . 

Sigorta Prodüktörleri ve Reasürans Aracıları . 
Madde 37. — Herhangi bir sigorta şirketinde doğrudan doğruya memur ve müstahdem bulunmayan; aracı 

sıfatıyla muhtelif sigorta branşları hakkında sigorta olmak isteyenlere malumat vererek sigorta mukavelesinin 
şartlarım müzakere ve tehlikenin mahiyet ve hususiye'lerine göre sigorta tdklifnamesini hazırlama yetkisini 
haiz ve teşebbüslerinin neticesi olarak komisyon alma suretiyle iş temin eden hakikî ve hükmî şahıslara sigor
ta prodüktörü denir. 

Prodüktörlük yapacak kişiler başkaca hiç bir işle iştigal edemezler. 

Sigorta prodüktörlerinin meslek teşekküllerine, bağlanmaları mecburîdir. 
Bilumum sigorta prodüktörleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tayin edilecek defterleri tutmaya ve 

100 000 liradan az olmamak üzere, adı geçen Bakanlıkça tayin edilecek teminat akçelerini çalıştıkları sigorta 
şirketlerine tevdi etmeye mecburdurlar. 

Teminat akçesi tevdi etmemiş sigorta prodüktörü çalıştırılması memnudur. 
Reasürans konularında uzman olan ve bir şirkete bağlı olmayarak reasürans işlemlerinde ve sözleşmele

rinde aracılık yapan ve devredilen primler üzerinden reasüransı kabul eden şirketten komisyon alan gerçek 
veya tüzelkişilere reasürans aracısı denir. 

Sigorta prodüktörleri ile reasürans aracılarının vasıfları, çalışma şekilleri ve şartları ve tabi olacakları 
murakabe esasları; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince hazırlanıp, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığınca yürürlüğe konulacak olan 9 uncu maddedeki yönetmelik içinde düzelenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

mahallin en 'büyük mülkî amiri Birliğin sorumlu or
ganlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilirler. 

Görevden uzaklaştırma kararı dayanakları lile 'bir
likte üç gün içinde onbirinci fıkrada sözü edilen mah
kemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma 
kararının yerinde olup olmadığını, dosya üzerinde 
inceleyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün 
'içinde verir. Mahkemece görevden uzaklaştırmanın 
yerinde olduğuna karar verilmesi 'halinde onikinci 
fıkra hükümleri uygulanır.» 

MADDE 25, — 7397 sayılı Kanunun 37 nci mad
desi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sigorta Prodüktörleri ve Reasürans Aracıları 
Madde 37. — Herhangi bir sigorta şirketinde doğ

rudan doğruya memur ve müstahdem bulunmayan; 
•aracı sıfatıyla muhtelif sigorta branşları hakkında si
gorta olmak isteyenlere malûmat vererek sigorta mu-
'kaveüesiniin şartlarını müzakere ve tehlikenin mahi
yet ve husisiyetlerine göre sigorta teklifnamesini ha
zırlama yetkisini haiz ve teşebbüslerinin neticesi olarak 
komisyon almak surettiyle iş temin eden hakikî ve hük
mî şahıslara sigorta prodüktörü denlir. 

Prodüktörlük yapacak kişiler başkaca hiçbir işle 
iştigal edemezler. 

Sigorta prodüktörlerinin meslek teşekküllerine, 
üye olmaları mecburîdir. 

Bilumum siigorta prodüktörleri, Sanayii ve Tica
ret Bakanlığınca tayin edilecek defterleri tutmaya 
100 000,— liradan az olmamak Üzere, adı geçen Ba
kanlıkça tayin edilecek teminat akçelerini çalıştıkla
rı sigorta şirketlerine tevdi etmeye mecburdurlar. 

Teminat akçesi tevdi etmemlis. sigorta prodüktörü 
çalıştırılması memnudur. 

Reasürans konularında uzman olan ve bir şirkete 
bağlı olmayarak reasürans işlemlerinde ve sözleşme
lerinde aracılık yapan ve devredilen primler üzerin
den reasüransı kabul eden şirketten komisyon alan 
gerçek veya tüzelkişilere reasürans aracısı denir. 

Sigorta prodüktörlerıi ile reasürans aracılarının va
sıfları, çalışma şekilleri ve şartları ve tabi olacakları 
murakabe esasları Türkiye Sigorta ve Reasürans Ş/ir-
'ketleri Birliğinin görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca yürürlüğe konulacak olan 9 uncu mad
dedeki yönetmelik içlinde düzenlenir.» 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
mahallin en büyük, mülkî amiri Birliğlkı sorumlu or
ganlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilirler. 

Görevden uzaklaştırma kararı dayanakları ile bir
likte üç gün içinde onbirinci fıkrada sözü edilen malı-. 
kemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma 
kararının yerinde olup olmadığını, dosya üzerinde in
celeyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün 
içinde verir. Mahkemece görevden uzaklaştırmanın ye
rinde olduğuna karar verilmesi halinde onikinci fık
ra hükümleri uygulanır.» 

MADDE 25. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
'kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ,(S. Sayısı : 554) 
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(Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve îstanlbul MiMötivekili Bülent Akaroalı'nın Teklifi) 

MADDE 26. — 7397 sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir . 
Madde 38. — Sigorta mevzuunda vaki ziyan ve hasarları, sebep ve mahiyetleri itibariyle tespit ve bunla

rın miktarlarını tayin ile diğer hususları ve işlemleri mutad meslek halinde ifa edenlere sigorta eksperi denir. 
Sigorta eksperlerinin vasıfları, çalışma şekilleri ve şartları ve tabi olacakları murakabe esasları; Türkiye 

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince hazırlanıp Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürürlüğe konulacak bir 
yönetmelikle tespit edilir. 

MADDE 27. — 7397 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Hakikata uygun olmadığı, aldatıcı veya yanlış düzenlendiği bakanlıkça tespit edilen bilanço ve kâr-zarar 

hesaplarının doğru şekli ilgili şirkete durumun tebliğinden itibaren yedi gün içinde ilanın yapıldığı gazeteler 
ile neşir ve ilan olunur. 

MADDE 28. — 7397 sayılı Kanunun «Cezaî Müeyyideler» başlığını taşıyan 42 ila 51 inci ve 53 ila 56 ncı 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 42. — 3 üncü maddedeki mecburiyetlere aykırı olarak ruhsatname almaksızın sigorta muameleleri 
yapanlar 2 500 000 liradan 50 000 000 liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Aynı fiilin ikinci defa işlenmesi halinde üç aydan bir seneye kadar hapis cezası ile birlikte yukarıdaki pa
ra cezasının iki katma kadar para cezasına hükmolunur. 

Ruhsat alıp da, usulü dairesinde tescil ve ilan ettirmeksizin sigorta muameleleri yapanlara 500 000 li
radan 2 500 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Madde 44. ^- 10 uncu maddedeki değişikliklerin bildirilmesi mecburiyetini yerime getirmeyenılertle, Ba
kanlıkça tasdik edilmemiş değişiklikleri uygulayanlara 500 000 liradan. 2 500 000 liraya kadar ağır para ce
zası hükmoflunuır, 

Madde 45. — 12 nci maddeye aykırı olarak sabit ve mütehavvül teminat akçelerini kasten tesis etmeyen
lere veya kasten noksan hesap veya tesis edienlere, 5 000 000 Iradan 25 000 000 liraya kadar ağır para ce
zası hükmioluınur. 

Aynı fiilin ikinci «defa işlenmesi halinde akı aydan üç seneye kadar hapis cezası ile birlikte yukarıdaki 
para cezasının ilki katına kadar para cezasına hükmolunur. 

Madde 46. •— 13 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 16 ve 17 nci maddelerdeki mecburiyetlere riayet et
meyenler 1 000 000 liradan 5 000 000 liraya kadar ağır para cezasıyla cezaalndırıkriar, 

Aynı fiilin ikinci defa üslenmesi halinde yukarıdaki para cezasının iki katına hükmolunur. 
Madde 47. — 19 uncu madde hükümlerine aykırı hareket edenlere 500 000 liradan 5 000 000 liraya ka

dar ağır para cezası hükmolunur. 
Aynı fiilin ikinci 'defa işlenmesi halinde hükmolunacak para cezası yukarıdaki cezanın iki katıdır. 

Madde 48. — 25, 26 ve 27 nci maddelere aykırı hareket edenlere 2 500 000 liradan 12 500 000 liraya 
kadar ağır para cezası hükimolunur. 

Ayna fiilin ikinci defa işlenmesi halinde hükmolunacak ağır para cezası yukarıdaki cezanın iki katıdır^ 
Madde 49. — 28 inci maddedeki memnuiyetlere aykrn hareket edenlere 500 000 liradan 5 000 000 liraya 

kadar ağır para cezası hükmolunur. 
Aynı liflin ikinci defa lişleınmesi halinde, hükmolunacak ağır para cezası yukarıdaki cezanın iki katı

dır, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

'MADDE 26. — 7397 sayılı Kanunun 38 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 38. — Sigorta mevzuunda vaki ziya ve 
faasarları, seibep ve mahiyetleri 'itibariyle tespit ve 
bunların miktarlarını tayin ile diğer hususları ve iş
lemleri mutad meslek halinde ifa edenlere sigorta eks
peri denir. 

SJgoıttıa eksperlerin vakıfları, çalışma şekilleri ve 
şartları ve tabi olacakları murakabe esasları Türküye 
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alı
narak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp yü
rürlüğe konacak yönetmelikle tespit olunur.» 

MADDE 27. — Teklifin 27 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — 7397 sayılı Kanunun Cezaî müey
yideler başlığı altındaki 42, 44 ila 51 inci maddeleri 
ile 53 ila 55 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştik". 

«Madde 42. — 3 üncü maddedeki mecburiyetlere 
aykırı olarak ruhsatname almaksızın sigorta muame
leleri yapanlar 5 000 000,— liradan 50 000 000,— li
raya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Aynı fiil'in ikinci defa işlenmesli halinde üç aydan 
bir seneye kadar hapis cezası ile birlikte yukarıdaki 
para cezasının iki katına hükmolunur. 

Ruhsat alıp da, usulü dairesinde tescil ve ilan et
tirmeksizin sigorta muameleleri yapanlara 500 000,— 
liradan 5 000 000,— liraya kadar ağır para cezası hük
molunur. 

Madde 44. — 10 uncu maddedeki değişikliklerin 
bildirlmesii mecburiyetini yerine getirmeyenlerle, bil
dirim mecburiyetinin yerine getirilmesine rağmen Ba
kanlıkça tasdik edilmemiş değişiklikleri uygulayanlara 
500 000,— liradan 5 000 000,— likaya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Bakanlıkça tasdik edilmesi gereken işlemleri bildi
rim mecburiyetini yerine getirmeden uygulayanlara 
verilecek ceza 1 000 000,— lira ağır para cezasından 
aşağı olamaz. 

Madde 45. — 12 nci maddeye aykırı olarak sa
bit ve mütahavvil teminat akçelerini kasten tesis et
meyenlere veya kasten noksan hesap veya tesis edenle
re, 5 000 000,— liradan 25 000 000,— liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 26. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — 7397 saydı Kanunun Cezaî mü
eyyideler başlığı altındaki 42, 44 ilâ 51 inci maddeleri 
ile 53 ilâ 55 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 42. — 3 üncü maddedeki mecburiyetlere 
aykırı olarak ruhsatname almaksızın sigorta muame
leleri yapanlar 5 000 000,— liradan 50 000 000,— li
raya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Aynı fiilin ikinci defa işlenmesi halinde üç ay
dan bir seneye kadar hapis cezası ile birlikte yukarı
daki para cezasının iki katına hükmolunur. 

Ruhsat alıp da, usulü dairesinde tescil ve ilan et
tirmeksizin sigorta muameleleri yapanlara 500 000,— 
'liradan 5 000 000,— liraya kadar ağır para cezası hük
molunur. 

Madde 44. — 10 uncu maddedeki değişikliklerin 
bildirilmesi mecburiyetini yerine geçirmeyenlerle, bil
dirim mecburiyetinin yerine getirilmesine rağmen Ba
kanlıkça tasdik edilmemiş değişiklişleri uygulayanla
ra 500 000,— liradan 5 000 000,— liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Bakanlıkça tasdik edilmesi gereken işlemleri bil
dirim mecburiyetini yerine getirmeden uygulayanlara 
verilecek ceza 1 000 000,— lira ağır para cezasından 
aşağı olamaz. 

Madde 45. — 12 nci maddeye aykırı olarak sabit 
ve mütahavvil teminat akçelerini kasden tesis etme
yenlere veya kasten noksan hesap veya tesis edenlere, 
5 000 000,— liradan 25 000 000,— liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 
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(Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstanbul Milletvekili Büllertt Akaroalı'nın Teklifi) 

Madde 50. *— 29 uncu madde hükmüne aykırı hareket edenlere 500 000 liradan 2 500 000 liraya kadar 
ağır para cezası hıükmolünur. Ancak hüfcmolunacak para cezası, Ödenen primin on mislinden az olamaz. 

Madde 51. •— Sigorta şirketlerinin itibarlını kırabilecek veya şöhretine zarar verebilecek bir hususu isnat 
edenler veya bu yolda asılsız haberler yayanlar bir aydan üç aya kadar hapis ve 250 000 liradan 1 000 000 
İraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Be fiilin ©asın Kanununda yazılı neşir vasıtalarından biri ile veya radyo veya televizyon yolu ile işlen
mesi hainde, iıkii aydan altı aya kadar hapis ve 1 OOO 000 liradan 2 500 000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur.| 

Madde 53. — 32 nci maddede yazılı mecburiyet ile 41 inci maddedeki memnuiyete riayet etmeyenler 
500 000,liradan 2 500 000 liraya Ikadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Murakabe ve teftişte vazifelilere mümanaat edenlere veya yapacakları tetkikatı kasden yanlış yola sevk eden
lere, yukarıdaki cezadan başka, ayrıca bir aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

'Madde 54. — 9, 36, 37 ve 38 inci madde hükümlerine ve bu maddelerde belirtilen Tüzük ve Yönetme
lik hükümlerine aykırı hareket edenlere 500 000 liradan 2 500 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.-

Madde 55. — 39 oncu maddedeki mecburiyetleri yerine getirmeyenlere 500 000 liradan 2 500 000 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Aynı. fiilin ikinci defa işlenmesi halinde altı aydan 
üç seneye kadar hapis cezası ile 'birlikte yukarıdaki 
para cezasının liki katına hükmolunur. 

Madde 46. — 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası ile 
13, 16 ve 17 nci maddelerindeki mecburiyetlere ria
yet etmeyenler 1 000 000,— liradan 5 000 000,— lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Aynı fiilin ikinci defa üslenmesi halindö yukarıda
ki para cezasının iki katına hükmolunur. 

Madde 47. — 19 uncu madde hükümlerine aykı
rı hareket edenlere 500 000,— liradan 5 000 000t— li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Aynı fiilin ikindi defa işlenmesi halinde hükmo-
lunacak para eczası yukarıdaki cezanın iki katıdır. 

'Madde 48. — 25, 26 ve 27 nci maddelere aykırı 
hareket edenlere 2 500 000,— liradan 12 500 000,— 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Aynı fiilin ikinci defa (işlenmesi halinde hükimolu-
nacafc ağır para cezası yukarıdaki cezanın iki katı
dır. 

Madde 49. — 28 inci maddedeki memnui-
yötlere aykırı hareket edenlere 500 000 liradan 
5 000 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur. 

Aynı fiilin ikinci defa işlemmesi halinde, hük-
molunaoak ağır para cezası yukarıdaki cezanın iki 
katıdır. 

Madde 50. — 29 utııcu madde hükmüne aykırı 
hareket edenlere 500 000 liradan 2 500 000 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. Ancak tıttfcmo-
lunacak para cezası, ödenen primin on mislinden 
az olamaz. 

Madde 51. — Sigorta ve reasürans şirketlerinin 
İtibarını kırabilecek veya şöhretine zarar verebile
cek bir hususu isnat edenler veya hu yolda asılsız 
haberler yayanlar bir aydan üç aya kadar hapis ve 
250 000 liradan, 1 000 000 liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilirler. 

İBu lifin Basın Kanununda yazılı neşir vasıta
larından hiri ile veya radyo veya televizyon yolu 
Me işlenmesi halinde, iki aydan altı aya kadar hapis 
ve 1 000 000 liradan 5 000 000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Madde 53. — 32 nci maddede yazılı mecburiyet 
ile 41 imci maddedeki memnuiyete riayet etmeyen
ler 500 000 liradan 2 500 000 liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm edilirler. 

Türkiye Büyük Millet Me< 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Aynı fiilin ikinci defa işlenmesi hailinde altı aydan 
üç seneye kadar hapiis cezası ile birlikte yukarıdaki 
para cezasının 'iki katına hükmolunur. 

Madde 46. — 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası ile 
13, 16 ve 17 nci maddelerindeki mecburiyetlere ria
yet etmeyenler 1 000 000,— liradan 5 000 000,— li
raya kadar ağır. para cezası ile cezalandinlırlar, 

Aynı fiilin ikinci defa işlenmesi halinde yukarıda
ki para cezasının iki katına hükmolunur. 

Madde 47. — 19 uncu madde hükümlerine aykırı 
hareket edenlere 500 000,— liradan 5 000 000,— lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur,; 

Aynı fiilin ikinci defa işlenmesli halinde hükmo-
lunacak para cezası yukarıdaki cezanın iki katıdır. 

Madde 48. — 25, 26 ve 27 nci maddelere aykırı 
hareket edenlere 2 500 000,— liradan 12 500 000,— 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Aynı fiilin ikinci defa işlenmesi halinde hükmolu-
nacak ağır para cezası yukarıdaki cezanın iki katıdır. 

Madde 49. — 28 inci maddedeki memnuiyetlere 
aykırı hareket edenlere 500 000,— liradan 5 000 000,— 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Aynı fiilin ikinci defa işlenmesi halinde, hükmo-
lunacak ağır para cezası yukarıdaki cezanın iki katı
dır. 

Madde 50. — 29 uncu madde hükmüne aykırı ha
reket edenlere 500 000,— liradan 2 500 000,— liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. Ancak hükmolu-
nacak para cezası, ödenen primin on mislinden az ola
maz. 

Madde 51. — Sigorta ve reasürans şirketlerimin 
ütibarım kırabilecek veya şöhretine zarar verebilecek 
bir hususu isnat edenler veya bu yolda asılsız haber
ler yayanlar bir aydan üç aya kadar hapis ve 250 000,— 
liradan, 1 000 000,— liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm edilirler. 

Bu fiilin Basın Kanununda yazılı neşir vasıtaların
dan biri ile veya radyo veya televizyon yolu ile üslen
mesi halinde, iki aydan altı aya kadar hapis ve 
1 000 000,— liradan 5 000 000,— liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Madde 53. — 32 nci maddedb yazılı mecburiyet 
ile 41 inci maddedeki memnuiyete riayet etmeyenler 
500 000,— liradan 2 500 000,— liraya kadar ağır pa
ra cezasına mahkûm edilirler. 

Murakabe ve teftişte vazifelilere mümanaat eden
lere veya yapacakları tetkikatı kasten yanlış yola şevk
li (S. Sayısı : 554) 
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(Muş Milletfvekil'i Aîaa'ttin Fırat ve îstanlbdl Milletvekili Bülent Akaroalı'nın Teklifi) 

MADDE 29. — 7397 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değitşirilmiştir. 
Madde 59. — Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta şirketlerinin, Türkiye'de akdettikleri her nevi sigorta 

miktarları üzerinden Sanayii ve Ticaret Bakanlığınca tasdikli kbnservasyon cetvellerine uygun olarak, kendi 
üzerlerinde muhafaza ettikleri kısımdan mütebakisini (kısmen veya tamamen mükerrer sigorta, mecburiye-
iJine tabi tutmaya ©akanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 30. — 7397 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
'Madde 63. — Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 

içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 
Yeni yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar halen uygulanmakta olan hükümlere göre muamele ifa olu

nur, 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 31. — 7397 sayılı Kanunun 7, 8, 11, 40, 43, 60 inci maddeleri ile 39 uncu maddesinin 2 nci 
fıkrası ve muvakkat 1, 2, 3, 4 üncü maddeleri yürürlükten kaMrfmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 
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Murakabe ve teftişte vazifelilere mümanaat 
edenlere veya yapacakları tetkikatı kasten yanlış yo
la sevkedenlere, yukarıdaki cezadan başka, ayrıca 
bir aydan bir seneye kadar hapis cezası hüktaolunur. 

iMadde 54. — 9, 36, 37, ve 38 inci madde hüküm
lerine ve bu maddelerde belirtilen Tüzük ve Yönet-

. melik hükümlerine aykırı hareket edenlere 500 000 
liradan 2 500 000 liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur. 

Madde 55. — 39 uncu maddedeki .mecburiyetleri 
yerine 'getirmeyenler ile hakikate aykırı bilanço, kâr 
ve zarar hesabı tanzim ve tasdik edenlere 1 000 000 
liradan 5 000 000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmoliunur.;» 

MADDE 29. — 7397 sayilı Kanunun 59 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirikniıştir. 

«Madde 59. — Türkiye'de faaliyette bulunan si
gorta şirketlerinin, Türkiye'de akdettikleri her nevi 
sigorta miktarları üzerinden sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca onaylanmış saklama paylarına uygun ola
rak kendi üzerlerinde muhafaza ettikleri kısımdan 
mütebakisini kısmen veya tamamen mükerrer si
gorta mecburiyetine ıtabi tutmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidür.»' 

MADDE 30. — 7397 sayılı Kanunun 63 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 63. — Bu K&nunda belirtilen tüzük ve 
yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konu
lur. 

Yeni tüzük ve yönetömeliMer yürürlüğe girinceye 
kadar ihalen uygulanmakta olan hükümlere göre 
muamele ifa olunur.» 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 31. — 7397 sayılı Kanunun 7, 8 ve 11 
inci maddeler, 29 uncu maddenin son fıkrası, 39 
uncu maddenin ikinci fıkrası, 40, 43, 60 inci madde
ler ile, muvakkat 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

'(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

edenlere, yukarıdaki cezadan başka, ayrıca bir aydan 
bir seneye kadar hapis cezası hükırnölunur. 

Madde 54. — 4, 9, 36, 37 ve 38 inci madde hü
kümlerine ve bu maddelerde belirtilen Yönetmelik hü-» 
'kümlerine aykırı hareket edenlere 500 000,— liradan 
2 500 000,— liraya 'kadar ağır para cezası hükmolu-
nur. 

Madde 55. — 39 uncu madÜedeki mecburi
yetleri yerine getirmeyenler ile hakikate aykırı bilan
ço, kâr ve zarar hesabı tanzim ve tasdik edenlere 
1 000 000,— liradan 5 000 000,— liraya kadar ağır 
para cezası hükmölunur, 

MADDE 29. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 29 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDF 30. — 7397 sayılı Kanunun 63 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Madde 63. — Bu Kanunda belirtilen yönetme
likler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

Yeni yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar ha
len uygulanmakta olan hükümlere göre muamele ifa 
olunur.» 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE -31. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 31 inci maddesti Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 
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MAIDDE 32.: — 7397 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir 

EK. MAIDDE 1. — Hayat Sigortası branşında çalışan Sigorta şirketleri, bu branşla illgilli muamelelerimi, 
1 yıl içinde diğer ısıigorta branşjanyla ilgili muamelelerden tamamıyla ayrı ve müstakili olarak yürütmeye ve 
muhasebeieşıtirmeye mecburdur. 

Birinci fıkra hükmüne uymayan şirketlerin hayat Sigorta branşı ruhsatnamesi, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığınca iptal olunur. 

EK MADDE 2. — Sigorta ve reasürans şirketleri ile sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti yapanlar ve 
Sigorta eksperleri; mevzuat ve isletme planı esaslarına uygun faaliyette bulunmak, sigortalıların hak ve men
faatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçi'irnıak, sigortacılığın icaplarına ve iyi diyet kuralına uy
gun hareket etmek ve ödenmesi gerekli hale gelmiş sigorta tazminatlarını zamanında ödemek zorundadır
lar. 

Sanayi ve Ticâret Bakanlığı, birinci fıkrada gösterilen kişi ve kuruluşların bu kuralara uymalarını sağ
lamak üzere, gerekli her türlü tedbiri alabilir. Bakanlıkça alınan tedbirlere uymayanlar hakkında 49 uncu mad
dede yazılı cezalar uygulanır. 

EK MADDE 3>H — Sanayi ve Ticaret Bakanl-ığı ülike ekonomisine kaynak yaratacak şekilde, Türkiye'de 
faaliyette bulunan sigorta ve reasürans sirkelerinin teknik ve malî imkânları dahilinde büyüme ve gelişmeleri
ni sağlayacak her türlü tedbiri almaya ve bu arada, sigorta ve reasürans şirketlerinin tüim Türk sigorta 
portföyüne iştikak eddhilmdterM ve portföyden pay alabilmelerini temin edici düzenlemeler yapmaya yetki
lidir,. 

EK MADDE 4. — Sermayesini 2 yıl içinde tamamlamayan şirketlerin ruhsatnameleri, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca iptal edilir. 

EIK MADDE 5. — Bu Kanunun «Cezaî Müeyyideler» bölümünde belirtilen «aynı fiilin ikinci defa işlen
mesinden maksat, hükmün kesinleşmesinden veya Cumhuriyet Savcılığının tebligatı üzerine para cezasının 
ödenmesinden itibaren beş yıl içinde filin tekrar işlenmesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 
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MADDE 32. — 7397 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek maddeler eklenmiştir. 

«E KMAODE 1'. — Hayat sigortası branşından 
çalışan sigorta şirketleri bu branşla ilgili muamele
lerini diğer silgorita bramşlarıyla ilgili muamelelerden 
tamamıyla ayrı ve müstalkül olaralk yürütmeye ve 
muhasebeleş'tirmeye mecburdurlar. 

Birinci fıkra hüikimüne uymayan şirketlerin ha
yat sigorta branşı 'ruhsatnamesi, Sanayi ve Ticaret 
(Bakanlığınca iptal «olunur. 

(EK MADDE 2. — Sigorta ve reasürans şinket-
leri ile sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti yapan
lar ve sigorta eksperleri; mevzuat ve işletime planı 
esaslarına uıygun faaliyette bulunmak, sigortalıların 
hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareket
lerden kaçınmak, sigortacılığın [icaplarına ve iyiniyet 
kuralına uygun hareket etmek ve ödenmesi gerekli 
hale gelmiş sigorta tazminatlarını zamanında 
ödemek zorundadırlar. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, birinci fıkrada gös
terilen kişi ve kuruluşların bu kurallara uymalarını 

- sağlamak üzere, gerekli her türlü tedbiri alır. Bakan
lıkça alınan tedbirlere uymayanlar hakkında 49 uncu 
maddede yazılı cezalar hükmolunur. 

EK MADDE 3. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ülke ekonomisine kaynak yaratacak şekilde, Türki
ye'de faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirket
lerinin teknik ve malî imkânları dahilinde büyüme 
ve gelişmelerini sağlayacak her türlü tedbiri almaya 
ve bu arada, sigorta ve reasürans şirketlerinin tüm 
Türk sigorta portföyüne iştirak edebilmelerini ve 
portföyden pay alabilmelerini temin edici düzenle

meler yapmaya yetkilidir. 

EK MADDE 4. — Bu Kanunun «Cezaî Müey
yideler», bölümünde belirtilen «aynı fiilin ikinci defa 
işlenmesi» nden maksat, hükmün kesinleşmesinden 
veya Cumhuriyet Savcüığının tebligatı üzerine para 
cezasının ödenmesinden itibaren beş yıl içinde fiilin 
tekrar işlenmesidir. 

EK MADDE 5. — Bu Kanunun 3, 6, 16, 23, 24, 
31, 39, 41 ve 56 ncı maddelerindeki «sigorta şirket
leri» ibareleri «sigorta ve reasürans şirketleri»; 36 ncı 
maddenin birinci fıkrasındaki «sigorta ye reasürans 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 32. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metn'in 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 
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EK MADDE 6. — İş bu Kanunun 3, 6, 16, 23, 24, 31, 39, 41, 51, 56 ncı maddeleri ile Ek Madde 4'deki 
«sigorta şirketi» ibareleri «sigonüa ve reasürans şirketleri» ve 6, 16, 18, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 58, 61' 
inci »maddelerindıelki «Ticaret Vekâleti» veya «Vekâlet» sözcükleri Sanayi ve Ticaret Baltoanlığı; 30 uncu mad
desindeki mülga (3ı656 siayıh Kanun), (657 sayılı Karaim) şeklinde değilşitüritaiişlJir. 

EK MADDE 7. — Sigorita Tdtlkilk Kurulu ve Tarife Komiıtelerinin masrafları, Türkiye Sigorta ve Reasü
rans Şirketleri B'irlilği'nıin görüşü alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak esaslar uyarınca, Bir
liğe üye şirîcetler tarafından karşılanır. 

EK MADDE 8. — Diğer kanunların, ibu Kanuna aykırı hükümleri Uygulanmaz. 

MADDE 33. — 7397 sayılı Kanunla aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Türkiye'de faaliyette bulunmaya ruhsatlı isilgorta ve reasürans şirketleri, bu Kanu-
nıun neşni tarihinden itibaren iki yıl içinde, ikinci maddede yazık sermayeleri ile onikinci maddede yazılı sa
bit ıtöminaıt akçelerini, mezkûr maddelerde tespit olunan miktarlara iblağa medbuırlduriar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne uymayan sigorjta ve reasürans şirketlerinin ruhsatnameleri hükümsüz kalır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 
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şirketleri birliği» ibareleri «Türkiye Sigorta ve Rea
sürans Şirketleri Birliği»; 6, 16, 18, 23, 24, 28, 30, 
31, 34, 39, 58 ve 61 inci maddelerindeki «Ticaret Ve
kâleti» veya «Vekâlet» kelimesi «Sanayi ye Ticaret 
Bakanlığı» olarak değiştirilmiş ve 30 uncu maddesi
nin son fıkrasındaki 3656 .ve 3659 sayılı Kanun nu
maraları yerine 657 sayılı Kanun numarası ikame 
edilmiştir. 

EK MADDE 6. — Sigorta Tetkik Kurulu ve ta
rife komitelerinin masrafları, Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak esaslar 
uyarınca, Birliğe üye şirketler tarafından karşılanır. 

EK MADDE 7. — Diğer kanunların, bu Kanu
na aykırı hükümleri uygulanmaz.» 

MADDE 33. — 7397 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Türkiye'de faaliyette bu
lunan ruhsatlı sigorta ve reasürans şirketleri ile bu 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde 
2 nci maddede yazılı sermayeleri, 12 nci maddede ya
zılı sabit teminat akçelerini mezkûr maddede tespit 
edilen miktarlara iblağa mecburdurlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hayat si
gortası branşında da faaliyet gösteren sigorta şirket
leri Ek Madde l'deki mecburiyetleri bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği yılın sonundan itibaren bir yıl için
de yerine getirirler. 

Sermaye ve teminatlarla ilgili bu maddenin 1 inci 
fıkrası hükmüne uymayan sigorta ve reasürans şir
ketlerinin ruhsatnameleri ile belirlenen süre sonunda 
hayat branşına ait muamelelerini müstakil olarak yü
rütmeyen şirketlerin hayat dalına ilişkin ruhsatname
leri hükümsüz kalır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette 
bulunan sigorta ve reasürans şirketleri, sermayeleri
nin tesisinde öz varlıklarını da kullanabilirler. 

59 — 
1 (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 33. — 7397 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİOt MADDE 1. — Türkiye'de faaliyette bu
lunan ruhsatlı sigorta ve reasürans şirketleri ile bu 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren Iflci yıl içinde 
2 nci maddede yazılı sermayeleri, 12 nci maddede ya
zılı sa'bit teminat akçelerini mezkûr maddede tespit 
edilen miktarlara iblağa mecburdurlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hayat sigor
tası branşında da faaliyet gösteren sigorta şirketleri 
Ek Madde 1 deki mecburiyetleri bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği yılın sonundan itibaren bir yıl içinde ye
rlime getirirler. 

Sermaye ve teminatlarla ilgili bu maddenin 1 inci 
fıkrası hükmüne uymayan sigorta ve reasürans şirket
lerinin ruhsatnameleri ile belirlenen süre sonunda ha
yat branşına ait muamelelerini muştaki olarak yü
rütmeyen şirketlerin hayat dalına ilişkin ruhsatname-. 
leri hükümsüz kalır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette 
bulunan sigorta ve reasürans şirketleri, sermayeleri
nin tesisinde ödenmiş sermayelerinin dışındaki öz var
lıklarını da kullanabilirler, 

Öz varlık Vergi Usul Kanununun 192 nci raad-: 
desinde belirtilen değerleri ifade eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 
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GEÇtOI MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tariilhte Türkiye'de faaliyette bulunan Kooperatif 
Şirket esasına göre kurulu, karşılıklı (mültüel) sigorta şirkejtlleri; bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle birilikte, 
anasözleşımeleri ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile bağlı olımalksızın, en geç ilki yıl içinde anonim şiıiket 
haline dönüşmek zorundadırlar. 

Kooperatif şfajket halindeki sigorta şirketlerinin anonim şirkete dönüşmesinde, 6762 sayılı Türk Ticaret Ka
nununun anonim şirketlerin kuruluşlarına ilişkin hükümleri uygulanır. 

Bu dönüşmede, kooperatif şirketin bütün hakları ve yürüriülükleri yemi kurulan anonim şirket bünyesinde 
aynen devam eder. 

GBÇlGt MADDE 3. — Bu Kamunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye^dle faaliyeltite bulunan ve umumî 
vekillikle idare olunan yajbancı sigorta şirketleri, bu tarihi talkibeden üç y i içinde, durumlarını ikinci madde
de yazılı esaslara intibak ettirmeye ve ikinci maddede yazılı sermayeleri ile onikinei maddede yazılı sabit te
minat karşılıklarını aıynı süre içinde, mezkûr maddelerde tespit olunan miktarlara tamamlamaya mecburdur
lar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne uymayan şirketlerin ruhsatnameleri hükümsüz kalır. 

GEÇtOl MADDE 4. — Bu Klanıunıun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunmakta olan acenteler ile 
prodüktörler, durumlarını 9 uncu maddenin ikinci fıkrasındaki yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki 
yıl içinlde ıbu Kanun hükümlerine intibak ettirmeye mecburdurlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne uymayan acentelerin veprodüktörlerin faaliyetlerine Sanayi ve Ticaret Bakan
lığınca son verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 554) 
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GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Türkiye'de faaliyette bulunan koope
ratif şirket esasına göre kurulu, karşılıklı (mütüel) 
sigorta şirketleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren iki yıl içinde anonim şirkete dönüş
mek istedikleri takdirde bu nevi değiştirme, her türlü 
resim, vergi ve harçtan muaftır. 

Faaliyetlerine karşılıklı (mütüel) sigorta şirketi 
olarak devam etmek isteyen şirketlerin, işlemlerini 
aynı süre içinde sadece kendi ortakları ile sigorta iş
leri yapacak şekilde düzenlemeleri zorunludur. Bu 
hükme uymayan şirketlerin ruhsatnameleri hüküm
süz kalır. Ancak mevcut sigorta akitleri süreleri so
nuna kadar geçerliliklerini muhafaza ederler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı 
sigorta şirketlerinin umumî vekillikleri, bu tarihi ta
kip eden iki yıl içinde, durumlarını ikinci maddede 
yazılı esaslara intibak ettirmeye ve 2 nci maddede 
yazılı sermayelerini tesis etmeye ve 12 nci maddede 
yazılı sabit teminat karşılıklarını aynı süre içinde 
mezkûr maddelerde tespit olunan miktarlara tamam
lamaya mecburdurlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne uymayan şirketlerin 
ruhsatnameleri hükümsüz kalır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye'de 
faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketlerinin umu
mî vekillikleri bu Kanuna intibak işlemlerinde men
kul ve gayrimenkul varlıklarını da kullanabilirler. 

Anonim şirket şeklinde yeniden kurulacak yaban
cı sigorta şirketlerinin halen faaliyette bulunan Tür
kiye Umumî Vekil ve Şubelerin aktif ve pasif kıy
metlerini kurulacak anonim şirkete devri işlemleri her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

GEÇtCt MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren faaliyette bulunmakta olan 
acenteler ile prodüktörler, durumlarını 9 uncu mad
denin ikinci fıkrasındaki yönetmeliğin yayımı tari
hinden itibaren iki yıl içinde bu Kanun hükümlerine 
intibak ettirmeye mecburdurlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne uymayan acentelerin 
ve prodüktörlerin faaliyetlerine Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca son verilir. 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇtCt MADDE 2., — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Türkiye'de faaliyette bulunan koope
ratif şirket esasına göre kurulu, 'karşılıklı (mütüel) 
sigorta şirketleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
riiıhten itibaren iki yıl içinde anonim şirkete dönüş
mek istedikleri takdirde bu nevi değiştirme, her tür
lü resim, vergi ve harçtan muaftır. 

GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı 
sigorta şirketleriinin umumî vekillikleri veya şubeleri, 
bu tarihi takip eden iki yıl içinde şube veya anonim 
şirket şeklinde teşkilatlanarak 2 nci maddede yazılı 
sermayelerini tesis etmeye ve 12 nci maddede yazılı 
sabft teminat karşılıklarım aynı süre içinde mez
kûr maddelerde tespit olunan miktarlara tamamla
maya mecburdurlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne uymayan şirketlerin 
ruhsatnameleri hükümsüz kalır, 

Anonim şirket şeklinde yeniden kurulacak yaban
cı sigorta şirketlerinin halen faaliyette bulunan Tür
kiye Umumî Vekilllik veya şubelerinin mevcut aktif 
ve pasif kıymetleri kısmen veya tamamen ancak ka
yıtlı değerleri ile, kurulacak anonim şirkete devredile
bilir. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır. 

' GEÇtCt MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarühten itibaren faaliyette bulunmakta olan 
acenteler ile prodüktörler, durumlarını 9 uncu mad
denin ikinci fıkrasındaki yönetmeliğin yayımı tarihin
den itibaren iki yıl içinde bu Kanun hükümlerine in
tibak ettirmeye mecburdurlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne uymayan acentelerin 
ve prodüktörlerin faaliyetlerine Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca son verilir. 
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(Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nrn Teklifi) 

Yürürlük ve Yürütme Hükümleri 

MADDE 34. — Bu Kamun yayımı tarin'indle yürürlüğe girer. 

MADDE 35. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 34. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

(MADDE 35i — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ÖEÇİCÎ MADDE 5. — Bu Kanunun 24 üncü 
maddesiyle değişik 36 ncı maddesinin 8 inci fıkrasın-* 
da geçen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar Sigor
ta Şirketlerli Birliği Tüzüğünün bu Kanuna aykırı ol
mayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunuTi 

Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş 
olup olmadığına bakılmaksızın Türkiye Sigorta ve Rea
sürans Şirketleri Birliğinin organlarının seçimleri bıı 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 mcı 
günde 36 ncı maddede belirtilen esaslara göre yapılır. 

MADDE 34. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 35 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

«•ta 
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