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I. — GEÇEN T 

TBMM 'Genel Kurulu saat 10.00'da 
açıldı., 

Birinci Oturum 
Kütahya Milletvekilli H. Cavit Er-

dernir, Garp Linyitleri İşletmesi Seyit-
ömer bölgesinde çalışan işçi ve memur
larım işyerlerine gidiş gelişlerindeki aksa
malara ilişkin gündem dışı bir konuş
ma yaptı 

İsparta Milletvekili Ertekin Duru-
türk'ün, Hac organizasyonuna ili skin 
gündem dışı 'konuşmasına,* Devlet Balka
nı Kâzım Oksay cevap verdi. 

Tunus'a gidecek olan Devlet Bakanı 
Nihat Kitapçı'nın dönüşüne kadar Dev
let Bakanlığına, Devlet Baikanı Cemil 
Çiçek'in; 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 
gidecek olan Dışişleri Balkanı A. Mesut 
Yıknaz'ın dönüşüne kadar Dışişleri Ba
kanlığına, Millî Eğitim. Gençlik ve Spor 
Balkanı 'Hasan Celâl GüzeFin; 

İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Baikanı İmren Aykut' 
un dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınla, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Balkanı Bülent Akarcalı'nım; 

Avusturya'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Meh
met Yazar'ım; 

Vekillik etmderinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
leri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
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^NAK ÖZETt 

Dilekçe Komisyonu Başkanlığının, 
komisyonun, tatil döneminde de çalış
masına izin verilmesine ilişkin tezkeresi 
ile, 

Dışişleri Bakanı A. Mesut Yıllmaz'ın, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ya
pacağı ıresmî ziyarete, ekli listede adları 
yazılı parlamenterlerin katılmalarının 
uygun görüldüğüne ilişjkün Başbakanlık 
tezkeresi ve jelki liste; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde: 
Türk - Çin, 
Türk - Güney Kore, 
Türk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetle

ri Birliği, 
Türk - Mısır; 
Dostluk gruplarının kurulmasına iliş

kin Başkanlık tezkereleri ve eki Kurucu
lar Kurulu listeleri, 

Kabul edildi. 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev 

ve Lokavt Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlieri-
nin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasa
rısı (1/440) (S. Sayısı : 59) üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak tümünün ka
bul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 sayılı 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Oda
ları, Ticaret Borsaları, Türkiye Ticaret, 
Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Tica
ret Borsaları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir 
Maddesinin Kaldurılmasına Dair Kanun 
Tasarısının (1/442) (S. Sayısı : 63) tümü 
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üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 
4 üncü maddesine kadar kabul ©dildi. 

Saat 15.00'te toplıanımak üzere birle
şime 12.53'te ara verildi.! 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Başkan 
Başltoanvefcili 

E. Yıldırım Avcı 

"Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

İkinci ve Üçüncü Oturum 

8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 sayılı Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları, Deniz Ticaret Odaliarı, Ti
caret Borsaları, Türkiye Ticaret, Sana
yi, Deniz Ticaret Odaları ve1 Ticaret 
Borsalara Birliği Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bir Madde
sinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasa
rısı (1/442) (S. Sayısı : 63) üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak tümünün ka
bul edildiği açıklandı. 

Gündemlin 10 uncu sırasında yer 
alan, Çok Taraflı Yatırım Garanti Ku
ruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısının, gündemin 1 imci sırasına alına
rak görüşmelerine başlanmasına ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/431) (S. Sayısı : 61); 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fo
nu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/425) (S. Sayısı : 64); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Gelir 
ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/365) (S. 
Sayısı : 50); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan is
lam Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan» Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/354) (S. Sayısı : 51); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Bri
tanya ve Kuzey Manda Birleşik Krallığı 
Arasında Gelir ve Sermaye Artış Ka-
zançlıan Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çİfte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergji 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşımasmın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/359) (S. Sayı
sı : 52); 

Türkiye Cumhuriyeti i e Hollanda 
Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çift Vergilendirmeyi Ön
leme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/360) (S. Sayısı : 53); 

Devletler ve Diğer Devletlerin Vatan
daşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlık
larının Çözümlenmesi Hakkında Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/432) 
(S. Sayısı : 62) ile, 

Türkiye Futbol Federasyonunun Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısının (1/439) (S. Sayısı : 66); 
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iMıaıdldıeleni kabul edilerek tümleri açık 
oya sunıuldu; oyların ayıırıımı sonucunda 
kaJbul edildikleri ve kanunlaştıkları açık
landı. 

Cumhurbaşkanınca, tok* daha görüşül
mek üzerö ged gönderilen 2547 sayıih 
Yükseköğretim Kanununun Geçici 8 inci 
Maddesinlin Değiştirilmedi ve Geçici 21 
indi Maddesinin Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında 31.3.1988 tarih ve 3421 
saydı Kanunun (1/428, 3/504) (S. Sayı
sı : 65) görüşmeler sonunda kabul edil
diği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Ana
yasasında Yapılan Değişikliklerin Omay-
llaınmıasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal iş
ler ve Dışişleri komisyonları raporları
nın (1/367) (S. Sayısı : 55) görüşü'limesıi, 
komisyon yetkilileri Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından ertelendi. 

28 Mayıs 1988 Cumartesi günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
23.15'te son veridü. 

Başkan 
Başkanvekıili 
İlyas Aktaş 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekiü İlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Tüfkiye Büyük Mullet Meclisinin 73 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
yoklama yapılacaktır. Sayın ımiMetvekll- yoktur. 

Bu itibarla, 'birleşime 15 dakika ara 
veriyorum. 

İerinin, salonda bulunduklarını yüksek 
sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) t Kapanma Saati : 10.25 

•«MÜH M» 
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ÎKtNCt OTURUM 
Açılına Saati : 10.45 

BAŞKAN : Başknnvekü llyas Aktaş 
KÂTtP ÜYELER : Cemâl Özbilen (Kırklareli), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Tür'kiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü Bikşeminin Ikinoi 
Oturumunu açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yüksek ses
le işaret etmelerini! rica ediyorum. 

(Kastamonu Milletvekili Sadettin Ağa-
cık'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

m. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Uzakdoğu sporlarından kung-
fu'ya memleketimizde yeterince ilgi gös
terilmesine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Alaattin Kurt'un, 
«Otuz bine yakın ıgenç insanın yapmakta 
.olduğu spor faaliyetlerinin durumu» ile 
ilgili gündem dışı konuşma talebi vardır. 

Buyurun Sayın Kurt. 
Süreniz 5 dakikadur, lütfen sürenizi 

aşmayın. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; sözleri
me başlarken, hepinize saygılarımı sunu
yorum, 

Muhterem milletvekilleri, konumuz 
spor. Genelde, spor, insan sağlığına ya
rarlı olduğu kadar, milletler ve ülkeler
arası dostluğu geliştiren, farklı kültürler 
arasında köprü olabilen yararlı bir uğraş
tır. Yine, genelde, her ülke, sporu bir 
reklam, bir propaganda vasıtası olarak 

kullanmaktadır ve yine bazı ülkeler, bazı 
spor dalarının menşei olarak bilinmekte
dir. Hangi spor dalı olursa olsun, teme
linde yarışma vardır ve sporda esas, ba
şarıdır. «Hiçbir mazeret başarının yerini 
tutamaz» kuralı, sporun esasını teşkil 
eder. 

Muhterem miılletvekiılleri, bu yasama 
döneminde de bugüne kadar, spordaki 
durumumuz zaıman zaman bu yüce kür
süye getkliimiştk, Hepimizin malumları 
olduğu üzere, başarılarımızdan ziyade, 
mazeretlerimizle avunduk. Temennim, 'her 
spor dalında başarı kazanmamızdır. 

Bugün sizlere, menşei Uzakdoğu olan, 
yani Uzakdoğu sporlarından olan kung-
f u'dan bahsedeceğim. 

Kung-fu : Toptan ve topluluklarla 
yapılan, bedensel ve zihinsel blir spordur. 
Ülkemizde, 1975 yılında, İstanbul Spor 
ve Sergi Sarayında, Çin ekibinin yaptığı 
gösterilerden sonra gelmiştir; judo, kara
te, tekwando gibi, kısa zamanda büyük 
ilgi görmüştür. Esasen, millî bir sporcu 
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olarak ifade etmeliyim kü, sporda başa
rıya esas teşkil eden hususlarım -başında, 
benim kanaatime göre, sporcunun yaptı
ğı spora olan özel ilgisinin yeri büyüktür. 
Gençlerimizin Uzakdoğu sporlarına gös
terdiği bu yakın ilginin neticesti, diğer 
spor dallarıyla mukayese edilemeyecek ka
dar üstün bir başarı elde edilmiştir. Buna 
en güzel örnek, yapılmakta olan Tekvan
do şampiyonasında, sporcularımızın aldı
ğı çok kıymetli Avrupa şampiyonlukları 
gösterilebilir. 

Bugün ülkemizde, sadece kung-fu spo
ruyla lilgüü 30 bin civarında sporcu bu
lunmaktadır; ancak, bir federasyona bağ
dı olmadığı liçin, bu spor dalında düzenli 
bir çalışma olamamaktadır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; sıkletinde dünya üçüncüsü olan ve 
halen bu sporun hocalığım yapmakta 
olan bir sporcumuz, bakın neler yazıyor : 

«Sn. Alaettin Kurt, Avrupa'da aldığı
mız dünya şampiyonluğu, bizi hiç tatmin 
etmiyor; çünkü, şampiyonluğumuzu han-
g!i* yetkili biliyor? Oysa, Avrupa'yı ayağa 
kaldırıyoruz, oradaki Türk kardeşlerimiz 
sevinçten havaya uçuyorlar. Zannediyor
lar ki, bizi federasyonumuz gönderiyor. 
Birinci olduğumuz zaman, İstiklal Mar
şımızı bir ağızdan söylüyoruz. îşçi kar
deşlerimizle konuşuyoruz; Alman Televiz
yonu orada, işçi kardeşlerimliz soruyor : 
Bizim televizyon ve gazeteciler nerede? 
Tabiî, biz resmî değiliz, bizim böyle bir 
dünya şampiyonasına girdiğimizden yet
kililerin haberleri yok diyemiyoruz. 

Bazan düşünüyorum, biz Türk spor
cusu değil mıiyıiz, yoksa biz de Almanya 
adına mı dövüşelim; çünkü, Almanya 
adına dövüşenlerin çoğu Türk sporcuları. 
Ama, bu durumu da hoş göremiyoruz. 
Memleketimiz adına dövüşüp, Millî Mar
şımızı ve Bayrağımızı yükseltmek istiyo-
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ruz. Biz daha millî duygularımızı yitir-
medik. Millî dıuygularımızı yitirmedik; 
ama, devletimizin bizi hiçe saymasını, yok 
farz etmesini de bir türlü hazmedemiyo
ruz. 

Bir diğer konu, kazananlar resmî yol
dan ilan edilmiyor. Çünkü, mevcut bir 
federasyona bağlı değiliz. Bizüm millî ol
maya hakkımız yök mu? ̂ Peşimizden ge
len bu kadar genç sporcu ne olacak, onu 
düşünüyorum. Aynı zamanda, dışarıda da 
göğsümüze «Türkiye» yazısını yazdırmak 
istiyoruz. 

Resmî olmadığımız için yurt dışındaki 
müsabakalarda ay yıldızlı formayı giye
miyoruz. Çünkü, federasyonun kuralları 
var; millî olmayan hiçbir, sporcu Türki
ye'yi temsil edemez, ay yıldızlı formayı 
giyemez. O zaman biz suçlu oluyoruz, 
spor ahlakına uymuyoruz, spor kuralla
rını -istemeyerek- ihlal etmiş oluyoruz. 
Kendi imkânlarımızla gidiyoruz, ülkemi
zin ismini duyuruyoruz; 'ama ülkemiz 
adnna [müsabaka yapamıyoruz. 

Ülkemizde Uzakdoğu sporlarına olan 
ilgi hepinizin malumudur. Kısa zamanda, 
judo, tekwando, karate ve kung-fuda alı
nan başarılı sonuçlar, fizikî yapımızın bu 
sporlara çok yatkın oluşunun neticesidir. 
Ülkemizde, kung-fu için büyük bir po
tansiyel mevcuttur. Halen, çoğu federas
yondan daha fazla sporcu vardır. Türki
ye'de yılda bir defa özel Türkiye Şam
piyonası düzenlemekteyiz.» 

Muhterem milletvekilleri, hangi spor 
dalında olursa olsun, ulusal' düzeyde ka
zanılan bir başarı gurur kaynağımız ol
maktadır. örneğin, halterde dünya şam
piyonumuz NaJim için her türlü fedakârlı
ğa katianımaltota olduğumuzu dikkatle ve 
sevlinçle izliyoruz. Ancak, bazan öyle şey
ler oluyor ki, insanın hayret etmemesi 
mümkün değildir. Elimde, her vatandaşı-
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flfnızın sevincine vesile olabilecek kung-fu' 
culiarımıza; yani kendi imkânlarıyla çalı
şan, kendi kendini yetiştiren ve şahsî im
kânlarıyla şampiyonalara giden kung-fu' 
cularımıza ait başıarı 'tablosu var. 

Bu raporun hazırlanmasımda bana 
yardımcı olan İsmail Altay, 70 kiloda 
1986 yılımda Viyama'da, 1987'de Aucburg' 
da dünya üçüncüsü olmuş; kürsüye çık
mış, madalya almıştır. Şakir Yavuz, 1986 
yılında Almanya'da Avrupa şampiyonu 
olmuştur. Hulusi Demir 1987 yılında 
Aucburg'da dünya dördüncüsüdür. Kemal 
Çatak, 55 kiloda 1986'da Viyana'da dün
ya üçüncüsüdür. Mebin Şahin, 65 kiloda 
1987 yılı Avrupa üçüncüsüdür. Mürsel 
Sevindik, 63 kilo 1987 yılı Avrupa şam
piyonudur ve sayın mililıetvekilleri, bu hiç 
bilmediğiniz sporda, 1987 yılı 57 kilogram 
dünya şampiyonumuz var : Hasan Akan... 

BAŞKAN — Sayın. Kürt, süreniz dol
muştur, lütfen toparlayın. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — Bi-
t iriyorum Sayın Başkan. 

Bu çocuğumuzun başarısıını, müsaade
lerimizle, sizler adına buradan kutluyo
rum. ' , • 

Kung-fu ile İlgili, sporcularımızın ba
şarı belgelerinin bir kısmı ile bu sporcu
larımıza Avrupa ülkelerinden gelen dave
tiyeler ve ayrıca birçok sporcumuzun Av
rupa dergilerimde yayınlanmış başarıları
na ait yazılar ile kung-fu ile İlgili dokü-
manter bilgileri içeren bir rapor elim
de bulunmaktadır. Arzu ettikleri takdir
de, ilgililere bu raporu verebilirim. 

Muhterem millet vekilleri, sözlerime 
son verirken, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığından, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda bütçenin görüşülmesi sıra
sında da talep ettiğimiz gibi, en kısa 
zamanda bu gençlerimize sahip çıkılarak 
bunların bir federasyona bağlanmalarını 
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hassaten rica eder, hepinize saygılarımı 
sunarım, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Kurt. 

Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGE

LER 
1. — Ülkemizin sahip olduğu çevre 

değerlerini korumak ve mevcut çevre 
sorunlarını gidermek için gerekli tedbir
leri tespit etmek ve bir çevre politikası 
oluşturmak amacıyla kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu Geçici Başkan
lığının, Komisyonun görev bölümüne 
ilişkin tezkeresi (10/15, 4/30) 

IBAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» 
bölümünde 10/15 esas numaralı Meclis 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Ülkemizin sahip olduğu çevre de
ğerlerini korumak ve mevcut çevre so
runlarını gidermek için gerekli tedbirleri 
tespit etmek ve bir çevre politikası oluş
turmak amacıyla kurulan Meclis Araş
tırması Komisyonu Başkan, 'Başkanvekili, 
Sözcü ve Kâtip seçimi için 27.5.1988 
Cuma günü saat 14.00'te toplanmış ve 
kullanılan 7 adet oy pusulasının tasnifi 
sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen 
üyeler, karşılıklarında gösterilen oyları 
alarak Başkan, Başkanvekili, sözcü ve 
kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Adil Erdem Bayazıt 
Kahramanmaraş 

(10/15) Esas Numarak 
Araştırma Komisyonu 

Geçici Başkanı 

Başkan : Ali Talip özdemir (Konya) 
7 Oy 
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Başkanvekili : Ali Rıfkı Atasever (Te
kirdağ) 6 Oy 

Sözcü : Ersin Taranoğlu (Sakarya) 
6 Oy 

Kâtip : Mehmet Sağdıç (Ankara) 
6 Oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

2. — Ülkemizin sahip olduğu çevre 
değerlerini korumak ve mevcut çevre 
sorunlarını gidermek için gerekli tedbir
leri tespit etmek ve bir çevre politikası 
oluşturmak amacıyla kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun, Meclisin tatili sırasında 
da çalışabilmesi için gerekli kararın itti
hazına ilişkin tezkeresi (10/15, 4/31) 

BAŞKAN — Aynı, komisyonun tur 
başka tezkeresi vardır; okutup, onayını
za sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Ülkemizin sahip olduğu çevde değer
lerini korumak ve mevcut çevre sorun
larını gidermek için gerekli tedbirleri 
tespit etmek ve .bir çevre politikası oluş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 

1. — Uluslararası Çalışma Teşki
latı Anayasasında Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal İşler ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/367) (S. Sayısı : 55) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, Ulus
lararası Çalışma Teşkilatı Anayasasın
da Yapılan Değişikliklerin Onaylanma-

uyannca kurulan Komisyonumuza; Ge
nel Kurulun 27.5.1988 tarihli 72 nci Bir
leşiminde üye seçimi yapılmış ve Ko
misyonun üç aylık çalışma süresi bu ta
rihten itibaren işlemeye Ibaşlamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ha
ziran 1988 tarihinden 1 Eylül 1988 tari
hine kadar tatile girecek olduğundan, 
tatil arefesinde kurulan ve Başkan, Baş
kanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yap
mış olan Komisyonumuzun; çalışmaları
na bir an önce başlayalbilmiesini teımi-
nen, Meclisin tatili sırasında da çalışa
bilmesi içlin gerekli kararın ittihazını 
İçtüzüğün 26 ııcı maddesi uyarınca arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Talip Özdemir 

Konya 
(10/15) Esas Numaralı 
Araştırma Komisyonu 

Başkam 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.... Etmeyenler..•, Ka'bul 
edilmiştir. 

Gündemin, «Kanun Tasan ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler» bölümüne geçiyoruz. 

sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısıının görüşmelerine başl'iyoruz. 

Hükümet?... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Hükümet 'bu
rada efendim. 

BAŞKAN — Komisyon?... Yok. 
Komisyon bulunmadığından, tasarı

nın görüşülmesi erMenmiştir. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 
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2. — Ankara Milletvekili Alpaslan 
Pehlivanlı'nın 4250 sayılı İspirto ve İs
pirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 4 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/63) (S. Sayısı1: 77) (1) 

BAŞKAN — İkinci sıradaki, Ankara 
Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 4250 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhi
sarı. Kanununun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin gö
rüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mıştadır. 

Komisyon raporunun okunup, okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Komis
yon raporunun 'okunmasını kabul eden
ler..., Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Kanun tekliflinin tümü üzerinde söz 
isteyen?... Yok. 

Maddelerle geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
4250 Sayılı İspirto ve ispirtolu İçkiler 
İnhisarı Kanununun 4 üncü Maddesinin 

Değiştirtmesine Dair Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 4250 sayılı İspirto ve 

İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 4 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«(Madde 4. — Türkiye Şeker Fabri
kaları Anonim Şirketi Geneli Müdürlüğü
ne ıbağlı fabrikalar tali maddelerinden is
pirto yapabilirler, Ancak bu fabrikalar 
her yıl istihsal edebilecekleri ispirto mik
tarını imaılata haşlamadan önce, imalat 
sırasında husule ıgelen değişiklikleri de 
müteakiben ve ispirto istihsalinden sar-

(1) 77 S. Sayılı basmayazı tutanağa 
eklidir. 

fınazar etıtiklerıi 'takdirde bu keyfiyeti de 
en az iki yıl evvel Tütün, Tütün Ma
mulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne bildirmeye mecburdurlar. 
Türidye Şeker Fabrikaları Anonim Şir
keti Genel Müdürlüğü; hu iki yıl için
de ispirto istihsalini azaltma tedbirleri 
alamaz. 

Şarap yapanlarla ziraî mahsûl işle
yenler, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve 
Alkol işletmeleri Genel Müdürlüğünden 
önceden izin almak şartıyla itaıLi maddele
rinden ispirto yapabilirler. 

İhtiyaçla göre, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının muvafakatiyle Tütün, Tü
tün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünce tespit edilecek kayıt 
v,e şartlar dahilinde her türlü ispirto 
(Suma hariç) yapmak için hakikî veya 
hükmî şahıslara müsaade olunabilir. 

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Al
kol İşletmeleri Genel Müdürlüğü bu 
madde mucibince elide edilen ispirtola
rı, ihfciyaoı nispetimde anlaştığı fiyatDarı 
üzerinden alır. 

Her yıl Tütün, Tütün Mamulleri, 
Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdür
lüğünün bildireceği ispirto İhtiyaç mik
tarının karşıllanmasından sonra kalan üre
tim fazlasını Kamu kurum ve kuruluşla
rına satoaya, doğrudan yurt dışına ih
racına veya hu maksatla satışına Türki
ye Söker Fabrikaları Anonim Şirketi 
Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Al
kol İşletmeleri Genlel Müdürlüğü ile Tür
kiye Söker Fabrikaları Anonim Şirketi 
Genel Müdürlüğü arasında ispirto alış fi
yatlarının tespiti ile ilgili anlaşmazlıklar 
Yüksek Planlama Kurulu tarafından ka
rara -bağlanır.» 

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

önerge de yok. 

— 222 — 



T. B. M. M. B : 73 28 . 5 . 1988 0 : 2 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler,.. Madde ka
bul edilmiştir. 

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

rihinde yürürlüğe girer., 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?... Yok. 
Önerge de yok. 
'Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3..—y Bu Kanun hükümle

rini Balkanlar Kurulu yürütür. 

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

Önerge de yok., 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-
lar... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Kanun teklifinin tümünü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Teklif kanunlaşmıştır; hayırlı ol
sun. 

3. — 5682 sayılı Pasaport Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna İki Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İdare Amirleri Kütahya Mil
letvekili Mustafa Uğur Ener, İstanbul 
Milletvekili Yüksel Çengel ve Samsun 
Milletvekili Nafiz Kurt'un 5682 sayılı 
Pasaport Kanununun 14 üncü Maddesi
nin (A) Bendinin 2 nci Fıkrası ile (C) 
Bendinin 2 nci Fıkrasının İlk Cümlesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/416, 

210) (S. Sayısı : 57 ve 57'ye 1 inci 
Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin üçüncü sıra
sındaki, 5682 sayılı Pasaport Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna İki Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine 
başlıyoruz.: 

Komisyon?... Burada. 
Hükümet?,.. Burada. 
Yüöe Heyetinizin malumları olduğu 

üzere, kanun tasarısının tümü, İçtüzü
ğün- 89 uncu maddesine göre, önergeler
le birlikte, Komisyona geri verilmişti. 
Komisyonun bu konudaki raporu, 57'ye 
1 indi ek sıra sayısıyla basılıp dağıtıl
mıştır. 

(Bu raporun 'okunup . okunm'aınasını 
oylarınıza sunuyorum: Okummiasını ka
bul edenter... Etmeyenler... Okunmaması 
kabul edilmiştir. 

Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz., 

Tasarının tümü üzerinde, bizim kayıt
larımıza göre, söz isteyen olmamıştır. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ata-
lay. 

FUAT ATALAY '(Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 5682 
sayılı Pasaport Kanununun bazı madde
lerinde değişiklik yapan bu tasarı, bun
dan 'bir müddet önce de Türkiye Bü: 

yük Millet Meclisine gelmişti ve o mü
zakerelerde de, Özelikle tasarının belir-

(1) 57 S. Sayılı basmayazı 12.5.1988 
tarihli 68 inci Birleşim Tutanağına; 57' 
ye 1 inci Ek S. Sayılı basmayazı bu bir
leşim tutanağına eklidir. 
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li maddelerindeki düzenlemelerin, Tür
kiye'deki seyahat özgörliüğü konusunda 
ciddî kısıtlamalar getirdiği konusu gün
deme getirilmişti. Yine bu çerçeve içeri
sinde, Meclisıe getirilen çok sayıdaki 
değişiktik önergesinin de dikkate alına
cağı umuduyla tasara komisyonca geri 
çekilmiştir. 

Şimdi huzurlarınıza gelen tasarı in
celendiğinde görülmektedir ki, yine, 
Anayasanın kişilerin seyahat özgünlüğü
ne ilişkin (düzenlemeleri hu tasarıyla da 
önemli ölçüde değiştirillmemekte ve yurt
taşların seyahat özgürlüğü konusunda 
İçişleri Bakanlığının belirli inisiyatifıle-
rinin halen geçerli olduğu görülmekte
dir. 

Geçtiğimiz günlerde, partimizin be
lirli komisyonlarındaki temsilcilerinin 
Sosyalist Entıernasyonein Kadın Kolu 
toplantısına katılmasıyla ilgili (bir giri
şimde bulunulmuş ve hu toplantıya ka
tılma isteminde bulunan Reha tsvan ve 
'başka bir arlkadaşı Sayın Tuncer, İçiş
leri Bakanlığınca pasaport verilmediği 
İçin bu toplantılara katılamamışlardır. 
Elbette bu, çağdaş olduğunu iddia eden 
Türkiye için büyük kayıptır. 

İnsan Hakları Derneği Genel Sekre
teri, sekiz ay uğraşarak, İçişleri Bakan
lığına ve bakanlığın birçok birimine baş
vurmuş, uluslararası platformlarda Tür
kiye'yi ve derneğini, temsil edebilme ola
nağını uzun bir süre bulamamıştır. Sıkı
yönetim kalktığı halde, bu konuda sıkı
yönetim mahkemelerinden veya sıkıyö
netim savcılıklarından görüş getirilmesi 
istenilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de be
lirli bir dönem sona ermiştir; ama hâlâ 
o dönemin yetkili unsurlarından belirli 
konularda görüş istenilmektedir. 
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Yine basına intikal ettiği şekilde, 
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel 
Başkanı ve Milliyet Gazetesi Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürünün yurt dışına çıkış
ları da geçtiğimiz hafta içerisinde engel
lenmiştir. Türkiye Gazeteciler Sendikası 
Başkanı Sayın Güvener hakkında açıl
mış bir basın davası nedeniyle yurt dı
şına çıkışının İstanbul Devlet Güvenlik 
Mahkemesince yasaklandığı iddia edil
mekteydi. Durumun İçişleri Bakanı Sa
yın Mustafa Kalemliye iletilmesi üzeri
ne, yurt dışına çıkmasında bir sakınca 
olmadığına ilişkin devlet güvenlik mah
kemesinden bir yazı alınması halinde so
runun çözüleceği iddia edilmekteydi. İl
gili devlet güvenlik mahkemesinden böy
le bir yazı getirildiği halde, yine Sayın 
Güvener de yurt dışına çıkamamıştır. 

Türkiye'yi Avrupa Topluluğu kapı
sında durduran engellerden bir tanesi 
de, sadece Türkiye'nin içerisinde bu
lunduğu sosyo ekonomik durum değil
dir, bizatihi siyasal iktidarın bu tip 
yaptırımlarıdır, bu tip uygulamalarıdır. 
Çağdaş uygarlık seviyesinde olduğunu 
iddia eden Türkiye'de, 1988 Nisan ayın
da bu tasarının bu şekilde gelmesi, ciddî 
bir handikaptır ve özellikle yürütme er
kinin, kendisini bağımsız mahkemelerin 
yerine koyması, kuvvetlerin ayrılığı pren
sibine de ciddî şekilde aykırıdır. Bir in
sanın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
temsil etmediği sürece, Türkiye Cumhu
riyeti vatandaşı olarak yurt dışına çık
masında ne sakınca olabilir? Eğer bir sa
kınca varsa, bunu, yürütme erki değil, 
ancak bağımsız yargı tespit edebilir. Bu
nun dışındaki her türlü engellemeler, han
gi gerekçeyle alınırsa alınsın, son tahlil
de, sosyal devlet, çağdaş devlet ilkesini 
zedeleyecektir ve Türkiye'nin, uluslara
rası platformlarda, uluslararası ilişkilerde 
zor durumda kalmasına neden olacaktır. 





T. B. M. M. B : 73 28 . 5 . 1988 O : 2 

Bunları genel olarak şu şekilde «ıralaya-
biliriz. 

1. Tasarının, İçişleri Komisyonunca 
kabul edilmiş olan 1 imci maddesiyle Pa
saport Kanununun 13 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasında yer alan bazı unvan
lar Anayasaya uygun hale getirilmiş, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesi olma
yan bakanlarla, yüksek yargı organlarım-
dam Anayasa Mahkemesi, Askerî Yargı
tay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, 
Uyuşmazlık Mahkemesli Başkanları mad
deye ilave edilerek diplomatik pasaport 
almaları imkânı sağlanmıştır. 

2. Hususî damgalı pasaportları dü
zenleyen 14 üncü maddedeki değişiklik
le Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üye
lerinin, eski bakanların hususî damgalı 
pasaport alma imkânı sağlanmış, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevli
leri de birinci, ikinci ve üçüncü derece
lerde kadrolu görevliler olarak tasrih 
edilmiştir. 

Maddeye eklenen üçüncü fıkra ile 
memleketimizin gelişen ekonomik, sos
yal ve idarî yapısına uygun olarak Baş
bakanlık ve Bakanlıklar ile bunlara bağlı 
kuruluşlarda birinci kadro derecesi kar
şılık gösterilmek veya Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilip 
emekli kesenekleri bu dereceden kesil
mek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırı
lanlara, kamu iktisadî teşebbüsleri ve 
bunların bağlı ortaklıklarında genel mü
dür, genel müdür yardımcısı olarak söz
leşmeli çalıştırılanlara, büyük şehir ve il 
ıbelediye başkanlarına - görevleri süre
since - hususî pasaport verilme imkânı 
getirilmiştir. Ayrıca emekli olan veya çe
kilenlerden bir başka vazife almış veya 
iş kurmuş olanlara, vazifesinden ayrıldık
tan sonra pasaport verilmesi imkânından 
iki ve üçüncü kadro derecelerinden emek

li olanlar veya çekilenler de yararlandırıl-
mıştır. Böylece birinci derece ile ikinci ve 
üçüncü derecedeki görevliler arasındaki 
ayrıcalık ortadan kaldırılmıştır. 

3. — Pasaport veya; seyahat vesikası 
verilmesi yasak olan durumları düzenle
yen 22 nci maddede - ki burası önemli
dir - yapılan değişiklikle pasaport verile
meyecek kişilerin kapsamında büyük bir 
daraltma yapılmış, maddede yer alan 
yurt dışım engelleyen pek çok durumun 
yurt dışına çıkışını engellemez duruma 
getirilmesi sağlanmıştır. 

4. — Kanuna ilave edilen ek madde 
4 ile bir, iki ve üçüncü derece kadrolarda 
'bulunup da hususî damgalı pasaport al
maya hakkı olan devlet memurlarıyla su
bay ve astsubayların taşıdıkları unvan 
ve rütbeleri taşımakla beralber, bir, iki ve 
üçüncü, derece kadroları almadan eemkli 
olmuş olan veya ayrılanlardan devlet me-
muriyetüındeki hizmet süreleri, taşıdığı un
van veya rütJbeleri itibariyle »bugün hu
susî damgalı pasaport almayı hak kaza
nanlar emsal alınmak suretiyle bunlara 
da hususî damgalı pasaport verilme im
kânı getirilmiştir. 

Beşinci olarak her ne suretle olursa 
olsun, Türk vatandaşlığını kaybedenler
den Türkiye'ye gelmek isteyenlere mah
zurlu görülmemesi halinde, İçişleri Ba
kanlığınca izin verilelbileceği, bunlardan 
403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 
26 nci maddesine göre vatandaşlıktan çı
karılmış ölüp da turist olarak memleke
timize gelmek isteyenlere yılda en çok 
dört ay kalabilmek üzere izin verilebile
ceği öngörülmüştür. 

Değerli milletvekilleri, 22 nci madde
de yapılan değişikliğe bir kere daha dik
katinizi çekmek istiyorum : Halen yü
rürlükte olan kanunun 22 nci maddesi, 
'bakınız, (a), (b), (c), (d), (e), (f) bentleri-
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nin hemen hemen hepsi - ki büyük kısıt
lamalar getirilmekteydi - yeni düzenle
meyle ortadan kaldırılmıştır. 

Hemen bundan istifade ile, biraz ön
ce konuşan sayın üyenin iki müşahhas 
örneği oldu, onunla da ilgili açıklama 
yapmak istiyorum. 

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel 
Başkanı Sayın Güivener'e pasaport veril
miştir. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Ge
cikmeyle, değil mi?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Sanıyorum bugün 
de yurt dışındadır. Bize müracaat ettik
lerinde, gerek Devlet Güvenlik Mahke
mesince, gerekse 'bir malî konudan dola
yı iki noktada engellemesi vardı. Anında 
olaya müdalhale ettik; İçişleri Bakanlığı 
olarak gerekli işlemleri tamamladık; Sa
yın Başbakana İstanbul'daki seyahatleri 
sırasında arz ettik ve Sayın Başbakan İs
tanbul'dayken imzaladılar. Arkadaşımı
zın pasaportu da hemen verildi. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Bakan, gecikmeyle verildi. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Gecikmeyle veril
medi efendim, aynı gün işlemleri bitiril
di, verildi. Yani, bunu Yüce Meclisin kür
süsünden, zabıtlara doğru olarak geçmesi 
bakımından ifade ediyorum, başka bir 
manada ifade etmiyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

İkinci konu : Aysel Zehir konusu. Bu 
konu daha önce de bu kürsüde, ifade 
edildi, daha önce de cevabını verdim. Bir 
kere daha hiç mugalataya kaçmadan res
mî cevabı okuyorum : 

«Aysel Zehir, Birinci Ordu Komutan
lığının 11.7.1985 gün, 85/1832 sayılı ya
zısıyla talhditli olduğu, pasaport talebinde 
bulunması üzerine tahdidinin devam edip 

etmediği ilgili makama sorulmuş olup, 
alınan cevabî yazıda «Türkiye İhtilalci 
Komünistler Birliği adı altındaki yasa 
dışı örgüt içerMnıde faaliyetlerde bulun
mak suçundan sanık olarak Türk Ceza 
Kanununun 159-142/4 ve 269 uncu mad
delerine göre Birinci Ordu 'Komutanlığı 
1 No. lu Askerî Mahkemesinde yargı
lanması sonucu sekiz yıl ağır hapis ceza
sı verildiği, 15 yaşını bitirip 18 yaşını dol
durmadığından cezası 1/3 indirilerek 5 
yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm edildiği, 
bu kararın henüz kesinleşmediği bildiril
diğinden, sanık durumundan çıkmış olup 
hükümlü olduğundan, 3073 sayılı Kanun 
gereğince kefalet ödemek suretiyle de ve 
3280 sayılı Kanundan yararlanmak sure
tiyle pasaport verilmesi mümkün bulün-
mamaktadır.» 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Siz 
mahkeme misiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Bunu daha önce 
de beyan ettim. Ayrıca dedim ki; bu kişi
nin sağlık nedenleriyle yurt dışına çıkma
sı gerekiyor ise, bu nedenle bize müraca
atı gerekir; böyle bir müracaatı yok; 
İçişleri Bakanlığında, sağlık durumunu 
bildiren bir sağlık raporu dahi yok. Böy
le olduğu halde, tesadüfen, bir yurt dışı 
gezim sırasında şahit oldum, Hollanda 
televizyonunda dahi bu yönde yayın yap
tırıldı. Hatta, bu kız için bir vakıf bile 
kuruldu, paralar toplandı... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Sayın Bakan, müracaat tarihi var sizde. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA

LEMLİ (Devamla) — Ama biz çok açık 
ifade ediyoruz, bu şekildeki olaylarda biz 
insancıl yaklaşıyoruz, varsa bir sağlık ne-
'deni, normal yollardan bize müracaatı 
geldiğinde biz müsaade ederiz, yasaklarna-
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yız, o da ayrı hir konudur; ama olayların 
Meclis zabıtlarına doğru geçirilmesi ve 
kamuoyuna doğru takdim edilmesi yö
nünden bir kere daha açıklamak zarure
tini duydum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FUAT ATAIJAY (Diyarbakır) — Ni

san ayında başvurmuştur, başvurusu var 
sizde, gerçekleri doğru açıklamıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Talay buyurun. 
M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,- Sa
yın Bakanın konuşmasından sonra bana 
yurt dışında Avrupa Konseyi üyesi bir 
milletvekili olarak aktarılan bir bilgiyi 
sizlere sunmak ve bu konudaki görüşle
rimi açıklamak izin huzurlarınızdayım. 
Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyo
rum. 

Avrupa Konseyindeki Hollanda Sos
yalist Milletvekilleri Grup Başkanı Stof-
felen en son toplantıda, bana, Aysel Ze-
hir'le birlikte birkaç konuyu sordu. Bu 
konudaki düşüncelerimizi ve somut du
rumları öğrenmek istediğini belirtti. 

Şimdi, ben Sayın Bakana... 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Neden siz

den soruyorlar da bir başkasından sor
muyorlar? 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım. 

M. ÎSTEMtHAN TALAY (Devam
la) — Efendim, ben Türkiye'yi Avrupa 
Konseyinde bir parlamenter olarak tem
sil eden ve sizlerin adına da temsil eden 
frir milletvekiliyim... 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Talih
sizlik olmuş. 

M. İSTEMİHAN TALAY (Devam
la) — Efendim, bunu söylemeniz sizin 
için büyük bir talihsizlik... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım Sayın Talay. 

M. İSTEMİHAN TALAY (Devam
la) — Sayın Taşçıoğlu, Grup Başkanı 
olarak lütfen, frenim de içinde 'bulundu
ğum grubun Başkanı olarak, lütfen, sa
yın milletvekilini bu konuda aydınlatı
nız. 

BAŞKAN — Sayın Biçer... 
M. İSTEMİHAN TALAY (Devam

la) — Böyle bir soruyu sormanızın bile 
sizin ne kadar büyük bir cehalet içinde 
olduğunuzu göstermesi bakımından so
mut olarak ortaya çıkıyor. (SHP sırala
rından alkışlar) 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Kürsü
de rulh haletinizi gösterdiniz, hergün bir 
cehalet örneği veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım, çok rica ediyorum. 

M. ÎSTEMtHAN TALAY (Devam
la) — Sayın milletvekilleri, lütfe~, şu 
söylediğim sözlerde ne gibi bir cehalet 
unsuru veya tahrik unsuru vardı, bunu 
belirtin, ben milletvekilliğinden, huzuru
nuzda istifa etmeye hazırım. 

BAŞKAN — Sayın Tatay, devam 
edin lütfen. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sen 
muhatap olma, devam et. 

M. ÎSTEMtHAN TALAY (Devam
la) — Sizin gibi, konuştuğunu bilmeyen, 
dinlediğini anlamayan kişilerle hiçbir ye
re varamayız. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
M. İSTEMİHAN TALAY (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım, biz Türkiye' 
yi yurt dışında elbirliği ile en iyi şekilde 
temsil etmek istiyoruz ve ortaya çıkan 
sorunları sizlerin huzuruna getirerek 
bu konuda somut sonuçlara ulaşmak is
tiyoruz. Sayın Bakanın, Aysel Zehir'le 
ilgili olarak belirtiğ'i hususlar kuşkusuz 

— 228 — 



T. B. M. M. B: 73 28 . 5 . 1988 0 : 2 

doğru olabilir... (ANAP sıralarından 
doğru, doğru» sesleri) Doğru olabilir, bu 
konuda bir kamu görevi yapan kişi ola
rak resmî belgelerine itimat etmek du
rumundayım. Ancak, Türkiye Cumhuri
yetinin bir Bakanı olarak, her şeyden ev
vel bizim yurt dışımda bu tip suçlama
larla karşüaştmamamız için, her konunun 
üzerinde gerektiğinde acil olarak ve aley
himize dedikodu olmayacak şekilde ta
vırlar almak da yine hepimizin görevidir, 
Sayın Bakanın da görevidir. 

Eğer, bu bir sağlık sorunu ise, eğer 
gerçekten somut olarak bu kişinin sağlı
ğının söz konusu olması nedeniyle teda
visi gerekiyorsa, o zaman, siyasal duru
mu ne olursa olsun, insancıl açıdan, biz 
devlet olarak gerekli olumlu anlayışı da 
göstermek durumundayız. 

Ben bunu ifade etmek istedim, Yüce 
Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kalbul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna İki Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 5682 sayılı Pasaport 

Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Diplomatik pasaportlar; Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerine, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan ba
kanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 
Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yük
sek tare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mah

kemesi, Sayıştay, Genelkurmay birinci ve 
ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcı
sına, orgenerallere, oramillere, eski cum
hurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski 
başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri 
eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık 
müsteşarları ile Diyanet işleri Başkanı
na, Büyükelçilik unvanı taşıyan Başbakan 
(başmüşavirleri ile Başbakan dışişleri da
nışmanlarına, Dışişleri Bakanlığı meslek 
mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği üst düzey görevlilerinden res
mî bir görevle gönderilenlere, Türkiye 
Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde 
memur edilen müşavirlere, ataşelere ve 
muavinlerine, Hükümet adına milletler
arası resmî müzakereler yapılması, mu-
kavelenemaler akdi için veya milletler
arası toplantılarla kongre ve konferans
lara katılmak üzere gönderilenlere ve ya
bancı devletler veya milletlerarası teşek
küller nezdinde daimî veya geçici görev 
yapmak üzere gönderilenlere, siyasî kur
yelere verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Madde üzerimde verilmiş önergeler 
vardır. Bu önergeleri işleme koymadan 
önce, Sayın Zeki Çeliker ve arkadaşları 
tarafından; ayrıca, Sayın Ayhan Arifağa-
oğlu ve arkadaşları tarafından evvelce 
verilen önergelerdeki bazı imzalar geri 
alındığından, bu önergeleri işleme koy
muyorum; zira, imzalar geri alındığı için 
önergelerdeki imza sayısı beş imzanın al
tına düşmüş bulunmaktadır. 

Yine, Zeki Çeliker ve arkadaşlarının 
vermiş bulunduğu bir başka önerge, di
ğer önergelerin kabulü şartına bağlı oldu
ğu için bunu da işleme koymuyorum. 

Halen işleme koyabileceğimiz iki öner
ge vardır, okutuyorum: 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 57 sıra sayılı Ya

sa (Tasarısının 1 inci maddesinin «Cum
huriyet Başsavcısına» ibaresinden sonra 
^Danıştay Başsavcısına, Danıştay ve Yar
gıtay başkanvekilleriyle daire başkanla
rına» ibaresinin ilave edilmesini arz ede
riz, 

Kamer Genç 
Tunceli 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Kenan Süzer 
Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 5682 sayılı Pa
saport Kanununun 1 inci maddesiyle de
ğiştirilen 13 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasına, «eski cumhurbaşkanlarına» iba
resinden sonra «eski cumhurbaşkanları-
mın ve eski başbakanların dul eşlerine» 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Cavit Çağlar 
Bursa 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

BAŞKAN — Birinci önergeyi tekrar 
okutuyorum. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 
arkadaşlarının önergesi. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 57 sıra sayılı Ya

sa Tasarısının 1 inci madesinin «Cum
huriyet Başsavcısı» ibaresinden sonra «Da
nıştay Başsavcısı, Danıştay ve Yargıtay 
başkanvekilleriyle daire başkanları» iba
resinin ilavesini arz ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ NECAT TUNÇSİPER (Balıke
sir) — Katılmıyoruz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak, 
Sayın Kamer Genç; buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler, diplomatik pasa
port verilmesi gereken kişiler sayılırken, 
«Cumhuriyet Başsavcısı» denilmiş, arka
sından, «Danıştay Başsavcısı» denilme
miş. 

Biliyorsunuz, hukuk sistemimizde, 
«İdarî yargı ve adlî yargı» diye bir yargı 
ayrılığı vardır, yargı birliği yoktur. Cum
huriyet Başsavcısının idarî yargıdaki gö
revini Danıştay Başsavcısı yapmaktadır 
ve Cumhuriyet Başsavcısı gibi Danıştay 
Başsavcısı da kırmızı plakalı arabaya bin
mektedir. O halde, Danıştay Başsavcısı» 
üjbaresinin maddeye dahil edilmemesini 
hayretle karşılıyorum; çünkü, gerek se
viye, gerek yetki itibariyle ve gerekse 
yargı ayrılığındaki yetkilerin seviyesi iti
bariyle, Danıştay Başsavcısı da aşağı 
yukarı Cumjhuriyet Başsavcısıyla aynı du
rumdadır. 
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İkinci olarak, biliyorsunuz Türkiye' 
de kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır. Kuv
vetler ayrılığı ilkesine göre yargı bağım
sız olup Danıştay ve Yargıtayda aynı 
seviyede daire başkanlıkları bulunmak
tadır. Gerek maaş statüleri, gerekse yap
tıkları görevin ehemmiyeti itibariyle bir 
orgeneral veya orarnıiral seviyesinde ol
maları nedeniyle bunlara da diplomatik 
pasaport verilmesi gerekir. 

Yabancı devletlerde de, bir yüksek 
mahkemenin daire başkanlıkları, başkan-
vekilMkleri özelikle çok değerli mevkiler-
dir., 

Bunlar, yangıyı temsil eden, Türk Mil
leti adına karar veren, gerçekten her yö
nüyle gittikleri yerlerde itibar görmesi 
gereken kişiler olduklarından, kendi ül
kelerinde de, kendilerine bazı işlemlerle 
itibar verildiği görüntüsünün gösterilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. 

ÛBir Danıştay daire başkanının, bir 
Yargıtay daire başkanının, bir Da
nıştay Başsavcısının ve Danıştay ve
ya Yargıtay başkanvekillerinin, gittik
leri her ülkede, ülkemizde yargıya ne 
derece önem verildiğini görüntüleyebile-
cek olan diplomatik pasaport kullanma
larında bence büyük bir yarar vardır. 
Yargıtay Başsavcısı tasarı kapsamına' 
alındığına göre, Danıştay Başsavcısı da, 
Yargıtay Başsavcısı ile aynı statüdeki bir 
kişi olduğundan Danıştay Başsavcısının 
da öncelikle tasarı kapsamına alınması 
lazımdır; önergemiz bu istikamettedir. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu ve arkadaşlarının önergesi 
5682 sayılı Pasaport Kanununun 1 in

ci maddesiyle değiştirilen 13 üncü mad
desinin üçüncü fıkrasına «eski cumhur
başkanları» ibaresinden sonra, «eski cum
hurbaşkanlarının ve eski başbakanların 
dul eşlerine» ibaresinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK1L1 NECAT TUNÇSIPER (Balıke
sir) — Katılmıyoruz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkanım. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kurt. 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri, dü
şünüldüğü zaman, bugün Türkiye'de, 
önergemizin kapsamına giren üç insan 
ya vardır veya yoktur. 

Önergenin verilmesindeki maksat ve 
kasıt, devletin itibarının korunmasıdır. 
Eskiden başbakanlık veya reisicumhur-
luk yapmış insanlarımızın dul eşlerinin*, 
sade bir pasaportla yurt dışına çıkarılma
ları devlet için bir zuldür, 

Eski başbakan veya eski reisicumhur 
'eşlerine diplomatik pasaport vermeyece
ğiz, güvenlik soruşturması geçirecekler 
ve gümrük kapılarında kim oldukları bi
linmeden bin türlü zorluklara gark edile
cekler. Bunu doğru bulmuyoruz ve öner
gemizin kabulünü istirham ediyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim, 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Madde üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır. 1 inci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne sorusu efendim? 
Oylamaya geçtik artık, Sayın Bozkurt. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Oylamaya geçmeden işaret et
tim. 

BAŞKAN — Efendim olabilir, gör
meyebilirim; ama, önergelerden önce so
ru sormak gerekir Sayın Bozkurt. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Ama, görmeyen sizsiniz. Sayın 
Başkan. Ben oylamaya geçmeden evvel 
işaret ettim efendim. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutu
yorum. 

MADDE 2. — 5682 sayılı Pasaport 
Kanununun değişik 14 üncü maddesi
nin (A) bendi ile aynı maddenin (C) ben
dinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştiMlmiştir. 

A) Hususî damgalı pasaportlar; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski 

üyeleri eski balkanlar ile 1 inci, 2 nci ve 
3 üncü derece kadrolarda 'bulunan Dev
let memurları ve subaylara; diplomatik 
pasaport verilmesini gerektiren vazife
lerden başka herhangi bir resmî vazife 
ile veya kendi hesaplarına yabancı ülke
lere gittikleri zaman veriilıir, 

Bunlardan emeklilik veya çekilme se
bepleri ile vazifelerıinden ayrılmış olanla
ra da bu nevi pasaport verilir. 

Başbakanlık ve bakanlıklar ile bun
lara bağlı kuruluşlarda bMncii derece 

kadro karşılık gösterilmek veya T.C. 
Emekli Sandığı lîtbe ilgilendirilip emekli 
kesenekleri bu dereceden kesilmek sure
tiyle sözleşmeli olarak çalıştırılanlara, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve bunların 
bağlı ortaklıklarında genel müdür, genel 
müdür yardımcısı olarak sözleşmeli ça
lıştırılanlara ve büyükşehir belediye baş
kanları ile lil belediye başkanlarına gö
revleri süresince hususî damgalı pasaport 
verür. 

(Hususî damgalı pasaport alabilecek 
durumda bulunanların eşlerine de aynı 
nevi pasaport verilir. Hususî damgalı pa
saport almaya hakkı bulunduğu sırada 
vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile 
evlenmemiş ise aynı neviden pasaport ve
rilmesi mümkündür. 

Hususî damgalı pasaport 'alabilecek 
durumda bulunaniların yanında yaşayıp, 
evli bulunmayan ve üş sahibi olmayan kız 
çocuklarıyla yine yanında yaşayıp reşit 
bulunmayan erkek çocuklarına da hususî 
damgalı pasaport verilir veya bunlaır ba
ba veya annelerinin pasaportlarının refa-
kathanesine kaydedilir. Refakathanesine 
kayıtlı bulunanlar, pasaport sahibi il© se
yahat etmedikleri takdirde o pasaportu 
kullanamazlar. 

Hususî damgalı pasaportlar dört sene 
için; hizmet damgalı pasaportlar dört se
neyi geçmemek üzere pasaport sahibinin 
görevinin müddetime ıgöre tespit edilecek 
süre için geçerli olmak üzere tanzim edi
lir. Bu pasaportlardan süresi bitenlerin, 
bu bendin birinci fıkrasında yazılı baş
vuru, İçişleri Bakanlığının muvafakati ve 
Dışlişleri Bakanlığının vereceği talimat 
üzerine Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik 
ve elçiliklerince de aynı müddetler için 
beşer defa uzatılması mümkündür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kamer 
Genç. 

KAMER GENÇ (Tünedi) — Sayın 
Başkan, değerJıi üyeler; tasarının tümü 
üzerindeki müzakereler sırasında fikirle
rimi söylemiştim. Yalnız, tasarı Komis
yon tarafından geri alındığı halde, ifade 
hatalarının dahi düzeltilmemiş olduğunu 
görüyoruz. 

Mesela, maddenin 4 üncü fıkrasında 
«Hususî damgalı pasaport almaya hakkı 
bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eş
lerine başkası ile evlenmemiş ise aynı ne
viden pasaport verilmesi mümkündür» 
deniliyor. 

Şimdi, biliyorsunuz kanunlarda hiçbir 
surette «verilmesi mümkündür» diye bir 
ibare kullanılmaz; ya «verilir» ya «veril
mez» demiıliır veya «verilebilir» veya «ve
rilmeyebilir» denir. Ama «verilmesi müm
kündür» demenin ne anlama geldiğini ben 
bir türlü anlayamadım. Bu, hukuk li
sanına uymaz. İdare, takdir yetkisi için
de, buna vereceginli de ifade ediyorsa, 
«verilebiılıir» der. Bunun bu şekilde kar
şımıza getirilmesi gerekirdi. 

Bir de, hu ifade çok kapalı bir ifade
dir. Yani, diyelim ki, bir belediye baş
kanı, görevini yaparken öldü. Yerine ye
niden seçim yapılacak. «Hususî damgalı 
pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada 
vefat edenlerin dul eşlerine başkasıyla ev
lenmemiş ise aynı neviden pasaport veril
mesi mümkündür» denilmektedir. Gerçi, 
t>u pasaport, belediye başkanlarına, bele
diye başkanlık sürelerine münhasıran; es
ki milletvekillerine ve eski bakanlara ise 
devamlı veriliyor; ama, ileride birtakım 
ihtilaflara meydan verilmemesi için, bu 
ibareyle neyin kastedildiğinin açıklanma
sı lazım. 

— 233 

28 . 5 . 1988 0 : 2 

Değerli arkadaşlar, ikincisi; özellikle 
Türk vatandaşlarına, yurt dışına çıkışla
rında birçok devletlerce vize konuluyor. 
Ancak, belirli pasaportlara vize uygula
ması yoktur. Acaba, sayın hükümet, ya
bancı devletlerin Türk vatandaşlarına koy
dukları bu vize formalitesinden kurtar
mak için, hususî damgalı pasaport alma 
hakkına sahip olmamakla beraber; has
talık nedeniyle ve zarurî sebeplerle yurt 
dışına çıkmak zorunda kalan kişilere de 
hususî pasaport verme yetkisini almak is
temez mi? Mesela, benim başımdan geç
ti; vatandaşın acilen yurt dışına çıkması 
lazım, iki 'böbreği çalışmıyor; fakat, Al
manlar vize vermediler. Hükümetin, bu 
durumda olan insanları, ya'bancı devlet
lerin Türk vatandaşlarına koyduğu vize
den kurtarmak için bir tedbir getirmesi 
lazım. Bu tedbirin en başta geleni, husu
sî damgalı pasaportlar ya'bancı devlet
lerin vizesine tabi değil. Hiç olmazsa, hü
kümetin bu konuda kullanabileceği, on
ları vize zorunluluğundan kurtaracak bir 
yetkisi olması gerektiğine inanıyorum. 

Üçüncüsü; burada il belediye başkan
larıyla, büyükşeh'ir belediye başkanlarına 
hususî damgalı pasaport veriliyor; ama, 
ilçe belediye başkanlarına, il genel mecli
si üyelerine verilmiyor. 

Değerli arkadaşlar, eğer, belediye baş
kanları halkın oylarıyla gelmiş kişilerse, 
ilçe belediye başkanları da halkın oylarıy
la gelmiş kişileridir. Eğer, meseleyi nüfus 
itibariyle ele alacaksak; bugün, Karaköy, 
Bakırköy veyahut da Çankaya İlçesi Be
lediye Başkanını seçen kimilerle, Hakkâri' 
deki il belediye başkanını seçen kişiler ara
sında herhalde sayı itibariyle kıyas kabul 
edilmeyecek derecede farklar var. Bele
diye başkanlarına, il genel meclisi üye
lerine, hatta gerekirse belediye meclisi 
üyelerine de, halkın oyuyla, halkın tem-
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silci'si sıfatıyla görev yaptıkları sürece, 
hususî damgalı pasaport verelim. Bence, 
halkın güvenini almış, belli bir göreve gel
miş bu insanlara da hususî damgalı pasa
port vermekte bir sakınca yoktur. 

'İnsanlarımızı, özellikle yurt dışına çık
malarında, yurt dışında maruz kaldıkları 
işlemlerden tedirgin olmamalarını ve ra
hat hareket etmelerini sağlayacak olan 
hususî damgalı pasaportlar vererek, yurt 
dışında rahatça, seyahat etmelerini, yabancı 
polise karşı kendilerini daha iyi koruma-

' larını ve orada daha iyi gezmelerini sağ
lamak, elbette ki Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin görevidir. 

Bu konularda - artık «Kıskanç» deme
yeyim de - çok hasis davranmayalım. Ya
ni illa belirli kişiler alsın, ötekiler almasın 
şeklinde davranmayalım. Daha toleranslı, 
daha geniş düşünceli olmamız gerektiğine 
inanıyorum. Bu maddeyle ilgili verilmiş 
önergem de var. O önergemde de belirtti
ğim gibi, iîçe belediye başkanlarıyla, il 
genel meclisi üyelerine de hususî damgalı 
pasaportların verilmesi gerektiğine inanı
yorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

FETHÎ ÇBLÎKBAŞ (Burdur) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇEUKBAŞ ^Burdur) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlar; Avrupa 
Konseyinin Umumî Heyet toplantısında, 
üç yıl evvel Türklere vize tatbik eden üye 
devletlerin, hiç olmazsa öğretmenlere, 
hastalara, tatilde olan talebelere, bazı şart
ları haiz işçilere vize tatbikatını hafiflet
mesine dair bir kararı vardır. Bu karar, 
Bakanlar Komitesine rökbinandasyon ola
rak gitmiştir. Bu kararın, Bakanlar Komi
tesine gitmesinden sonra iki defa Bakan-
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lar Komitesinin başkanı olup sual sorma 
İmkânının bulunduğu ahvalde, ilgili komi
te başkanına bu rökomandasyonun ne 
safhada olduğuna dair sorduğum sorular. 
«Teknik komitede tetkik ediliyor» ceva-
bıyla karşılanmıştır. 

Arkadaşlarımız, Avrupa Konseyi nez-
dinde Umumî Heyetin bu rökomandasyo-
nunu Bakanlar Komitesi nezdinde takip 
ederlerse, oradan bir müspet neticenin çık
ması imkânı vardır; hava müsaittir. Bunu, 
bu vesileyle hatırlatmak istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efen

dim. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler var. 

Biraz Önce ifade ettiğimiz iki önergenin 
kabul şartına bağlı olarak, Sayın Zeki 
Çeliker ve arkadaşlarının önergesi işleme 
konulmayacaktır. 

Diğer önergeleri okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 57 sıra sayılı Ta

sarının çerçeve 2 nci maddesiyle değiş
tirilmek istenen 5682 sayılı Pasaport Ka
nununun değişik 14 üncü maddesinin (A) 
bendinin birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini saygılarımızla öne
ririz. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Mahmut Keçeli 
Adana 

irfan Gürpınar 
Kırklareli 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

«A) Hususî damgalı pasaportlar; 
1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü derece 

kadrolarda bulunan Devlet memurları ve 
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subaylara; diplomatik pasaport verilme
sini gerektiren vazifelerden başka herhan
gi bir resmî vazife ile veya kendi he
saplarına yabancı ülkelere gittikleri za
man verilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 5682 sayılı Pasa
port Kanununun çerçeve, 2 nci maddesi
nin (A) bendinin üçüncü fıkrasının be
şinci satırındaki, «Büyükşehir belediye 
başkanları ile il» İbarelerinin metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Zeki Çeliker 
Siirt. 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Fuait Kılcı 
İzmir 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 57 sıra sayılı yasa 

tasarısının 2 nci maddesinin üçüncü fık
rasının, «Büyükşehir belediye başkanları 
ile» ifadesinden sonraki bölümünün aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmesini arz ede
riz» 

«Belediye başkanları ve il genel meclisi 
üyelerine görevleri süresince hususî dam
galı pasaport verilir.» 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Kenan Süzer 
Tokat 

BAŞKAN — Şimdi, aykırılık sırasına 
göre okutup işlem yapacağız. 

Siirt Milletvekili Zeki Çeliker ve ar
kadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan 5682 sayılı Pasa
port Kanununun çerçeve 2 nci maddesi
nin (A) bendinin üçüncü fıkrasının be
şinci satırındaki, «Büyükşehir belediye 
başkanları ile il» ibarelerinin metinden 
çıkarılmasını arz ve 'teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKtLt NECAT TUNÇSİPER (Balıke
sir) — Katılmıyoruz efendim. 

'İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler 

ve arkadaşlarının önergesi. 
Görüşülmekte olan 57 sıra sayılı tasa

rının çerçeve 2 nci maddesi ile değiştiril
mek istenen 5682 sayılı Pasaport Kanunu
nun değişik 14 üncü maddesinin (A) ben
dinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ederiz. 

A) Hususî damgalı pasaportlar; 
1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü derece 

kadrolarda bulunan Devlet memurları ve 
subaylara; diplomatik pasaport verilme
sini gerektiren vazifelerden başka herhan
gi bir resmî vazife ile veya kendi hesap
larına yabancı ülkelere gittikleri zaman 
verilir. 
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'BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKÎLİ NECAT TUNÇSIİPER (Balıke
sir) — Katılmıyoruz Başkanım. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ ı(Kütahya) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN —'.önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 

arkadaşlarının önergesi. 
57 sıra sayılı Yasa Tasarısının 2 nci 

maddesinin üçüncü fıkrasının «Büyükşe-
hir belediye başkanları ile» ifadesinden 
sonraki bölümünün aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesini arz öderiz. 

«Belediye başkanları ve il genel mec
lisi üyelerine görevleri süresince hususî 
damgalı pasaport verilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKÎLİ NECAT TUNÇSİPER (Balıke
sir) — Katıl'mıyoruz Başkanım. 

[BAŞKAN ^- Hükümet?,. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA

LEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kalbul edilmemiştir. 

2 nci mad'deyi oylarınıza sunuyorum : 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 5682 sayılı Pasaport 

Kanununun değişik 22 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Yurt dışına çıkmaları; 
mahkemelerce yassMananlara, memleket-
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ten ayrılmalarında genel güvenlik bakı
mından mahzur bulunduğu içişleri Bakan
lığınca tespit edilenlere, vergiden borçlu 
olduğu pasaport vermeye yetkili makamla
ra bildirilenlere pasaport veya seyahat ve
sikası verilmez. Ancak, yabancı memle
ketlere gitmeleri mahkemelerce yasakla
nanlar dışında kalanlara, zarurî hallerde 
içişleri Bakanının teklifi ve Baş'bakanın 
onayı ile pasaport veya pasaport yerine 
geçen seyahat vesikası verilebilir. 

Bu durumda olanların açık kimlikleri 
(aldı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, ana ve 
baba adı ile nüfusa kayıtlı olduğu yer) ve 
tahdit sebebi, ilgili daireler tarafından ma
hallin polis makamlarına bildirilir. 

İlgili polis makamları da bu bilgileri 
alır atmaz bağlı bulunduğu il emniyet mü
dürlüğü kanalıyla en seri haberleşme ara
cıyla yazılı olarak hudut kapısı bulunan 
emniyet müdürlüklerine, şahsın nüfusa 
kayıtlı olduğu il emniyet müdürlüğüne ve 
Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir. 

Bunların yurt dışına çıkışları engelle
nir ve kendilerine pasaport vey'a vesika 
verilmez, verilmişse geri alınır. 

Birinci fıkrada yazılı makamlar tara
fından pasaport verilmesi veya yurt dışı
na çıkması yasaklananlarla, yurt dışında 
kalmalarına genel güvenlik bakımından 
mahzur bulunduğu tespit edilenlerin sü
releri dolan pasaportları yenilenmez, ken
dilerine Türkiye'ye dönmeleri için seyahat 
vesikası verilir. 

Pasaport veya pasaport yerine geçen 
vesikaları kaydedenlerden, bunu haklı bir 
sebebe dayandıramayanlarla bulundukları 
ülkelerden sınır dışı edilmiş olanlara, bu 
ülkelerden çıkarılış se'bepleri göz önünde 
tutularak pasaport veya vesika verilme
yebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın 
Istemihan Talay söz istemiştir. 

Sayın Talay?.. Yok. 
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FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, ben konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Bakanın tasarının tümü üzerindeki konuş
malarında, kısmen de eleştirilere cevap 
verirken yapmış olduğu değerlendirmele
ri izledik. Tabiî, Hükümetin, bütün Ba
kanlar Kurulu üyelerinin çoğunda aynı 
özellik var; bütün eleştirilere rağmen 
Sayın Hükümet, bu huyundan, düşünce
sinden bir türlü vazgeçmemektedir. Bu
rada, böyle üstüne basa basa Aysel Zehir 
meselesinde «Falan örgüttendir, Türkiye 
İhtilaldi Komünistler Birliğindendir, ve
sairedir» denmesi ne anlama gelmektedir? 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) 
— Sayın Başkan, yine aynı şeye dönme
yelim. 

FUAT ATALAY (Devamla) — He-
sabanıza gelmiyor değil mi sayın millet
vekili? 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) 
— Hesabıma gelip gelmemekle ne ilgisi 
var? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lüt
fen, Sayın Sakallıoğlu. 

Buyurun devam edin Sayın Atalay. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Bun

dan bir müddet önce, muhalefet millet
vekillerinden bir tanesi, bir örgütün ismi
ni verirken, Sayın Bakan çıkıp, «Burada 
reklamını yapıyorsunuz» diyor, arkasın
dan kalkıp, başka bir örgütü burada söy
lüyor. 

Şimdi, Aysel Zehir'in bu örgütten ol
ması, geçmişte buradan olması, bundan 
dolayı tutuklanması, onun insan olma 
özelliğini kaldırır rnı sayın milletvekil
leri? 

MEHMET MÜKERREM TASÇI-
OĞLU (Sivas) — Söyledi ama... 

FUAT ATALAY (Devamla) — Şim
di, tutaınaklam 'biz de geçiniyoruz, diyo
ruz ki : Nisan tayında, Sayın Bakanın de
diği şekilde, sağlık raporları da eklenerek 
İçişleri Bakanlığına başvuru yapılmıştır. 
Sayın Bakanı, Sayın Müsteşarı o günler
de aradım, bulamadım, Avukatları kana
lıyla bu başvuru yapılmıştır; bundan son
ra da bekliyoruz ne olacağı konusunda. 

Türkiye Gazeteciler Sendikası Başka
nının meselesini söylediler. Türkiye Ga
zeteciler Sendikası iBaşkanma pasaport 
verilmiş olabilir; ama, son tahlilde Baş
bakanım onayı lile verilımıiştir. 

Öyle yurttaşlar vardır iki, siyasî dü
şüncelerinden dolayı, şu veya bu şekilde, 
siyasal iktidara yakın oknıayabiirler. Si
yasal iktidara göre de, o insanlar, güven
lik anlamında sakıncalı olabilir; ama, son 
tahlilide, siyasal iktidarın davranışı bir 
siyasal düşünceden kaynaklanmaktadır. 
Biz demekteyiz ki, bağımsız yargı organ
ları bu konuda karar versinler. 

Sayın Bakan, işine gelen konulara ce
vap vermektedir. İnsan Hakları Derneği 
Genel Sekreteri Akın Birdal, sekiz ay 'yurt 
dışına çıkamadı; sekiz ay sonunda pasa
port alabildi. Yine, konuşmamda söyledi
ğim gibi, partimizin kadın kollarından Re
ha tsvan ve'Gülsen Tıuncer yurt dışına 
çıkabilmiş değiller, 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Partinizin kadın kolları var mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Partilerin ka
dın kolları var mı? 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sos
yalist Enternasyonalin kadın kollan top
lantısında... 

Bu gerçeklere, Sayın Bakan nasıl ce
vap verecek? Yine, partimizlin, Avrupa 
Konseyindeki değerli üyelerine, Avrupa' 
da intikal ettirilen bir konu var; eski 
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DİSK Yönetim Kurulu üyesi Mustafa 
Aktolgalı sağlık açısından ciddî durumda 
olan bir tasan ve tedavi amacıyla yurt 
dışına çıkma istemleri var1: uluslararası 
Af Örgütünün bu konudaki talepleri var; 
•bunların değerlendirilmesini istiyoruz, di
liyoruz. Diliyoruz; çünkü, bu tasarı bu 
şekilde geçecektir 'biliyoruz; Bakanlığın 
imsiyatifiime kalacaktır yine 'belirli siyasal 
düşüncedeki insanların yurt dışına çıkış
ları. 

Sayın Bakan, burada ıbazı konuları tu
tanaklara geçirtmeye çalışıyor. Biz de so
rabil imiz; Sosyalist Enternasyonalin Kadın 
Kolları Genel Başkanı, geçtiğimiz gün
lerde, Sayın Başbakanı anamadı mı acaba; 
Sayım Reha Isvıaın ve Sayın .Tumcer'in 
yurt dışına çıkaımıayışlıarını protesto ama
cıyla? Neden bu durumlarla karşı karşıya 
geliyoruz? 'Bu insanlar, siyasal iktidarın 
düşüncelerini 'benimsemeyebilir; ama, ta
sarının bu maddesi bu şekilde geçtiği tak
dirde, inanın, kaybeden Türkiye olacak
tır ve Türkiye dünya kamuoyunda, 'bu 
çerçevede, eleştirilmeye devam edecektir. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) 
— SayenÜzde. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Bu ' 
anlamda, tasarının 'bu maddesinin olum
suzluklar taşıdığına inanıyor, Genel Ku
rul üyelerinin bunu değerlendirmelerimi 
diliyor, saygılarımı sunuyorum. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Efen
dim. 

Buyurun Sayım Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayım 

Başkan, değerli üyeler; tasarının bu mad
desi Anayasaya aykırıdır. 

Bakın, Anayasanın 23 üncü maddesi, 
«Vatandaşın yurt dışıma çıkma hürriyeti, 
ülkenin ekonomik dunumu, vatandaşlık 
ödevli ya da ceza soruşturması veya ko
vuşturması sebebiyle sınırlanabilir» de-
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inektedir. Sınırlama sebebi çok açık ve 
nettir; yani memleketim ekonomik ıduru-
mu dolayısıyla döviz olmazsa, vatandaş
larım yurt dışına çıkmalarına sınırlama 
getirilebilir; bir de, vatandaşlık ödevıi ya 
da ceza soruşturması veya kovuşturması 
nedeniyle getirıilebillir. 

Tasarının bu maddesinde, ^Yuınt dışı
na çıkmaları [mahkemelerce yasak'lanan-
iıar» hükmü Anayasaya uygun. Maddenin 
devamımda, «Memleketten aıyrılmalarında 
genel güvenlik bakımımdan mahzur 'bu
lunduğu İçişlerli Bakanlığnca tespit edi
lenlere» denilmektedir. Tasarıda yer alam 
bu ibarenin, dayanağı neresidir, Anaya
sanın hangi hükmüdür? Anayasa, idareye, 
•vatandaşların yurt dışıma çıkmasını ya
saklama konusunda bir yetki vermeımliış-
tiir. Biliyor sunuz. Anayasada devlet yet
kileri bellidir, kaynağını Anayasadan al
mayan bir devlet yetkisini hiç kimse kul
lanamaz; Meclis de kullanamaz, idare de 
kullanamaz, yargı da kullanamaz. O hal
de, kanunların Anayasaya uygun olması 
zorunludur. 

Değerli arkadaşlar, dün de burada bir 
vesile ile söyledim; kanunlar genel ola
rak çıkarılır, iyi veya kötü niyetlere gö
re çıkarılamaz, iyi veya kötü insanların 
takdir ölçülerine göre çıkarılamaz. Ka
nunların, açık, seçik, hukukun genel ilke
lerine uygun, Anayasadaki belirli ilkelere 
uygun olarak çıkması lazımdır. Gördük; 
Başbakan, Alpaslan Türkeş'in yurt dışı
na çıkmasına bizzat izin verdi; ama, sağ
lık nedeniyle, biraz önce Sayın Fuat Ata-
lay arkadaşımızın burada saydığı kimse
lere, uzun süre pasaport verilmedi. Her 
iktidara gelen, kendisi ile fikirdaş olan
lara, kendisine yakın olan insanlara pasa
port verme yetkisini kullanırsa, o zaman, 
devlette hukuk ve adalet, yok olur, idare 
edenler de zor duruma düşer. Kanunî dü-
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zenlemeler getirirken, niye belirli kural
lar koymuyoruz, herşeyin adını tayin et
miyoruz?.. Anayasa yapmış, demiş ki, va
tandaşlık görevini yerine getirmeyenler ve 
ekonomik durum müsait değilse yurt dı
şına çıkma sınırlanabilir. Bunun dışında, 
idareye; «Sen yurt dışına çık, sen çıkma» 
diye yetki veren hangi hukuk kuralıdır, 
onu öğrenmek istiyoruz. Hesabınıza gel
diği vakit, zaman zaman, iktidarınız Ana
yasanın arkasına sığınmakta; ama, za
man zaman da Anaysayı rafa kaldır
maktadır. Eğer, «Bu maddeyi de bir defa 
ihlal etmek, Anayasayı ihlal değildir» di
yorsanız, o başka mesele, o sizin düşün
ceniz; ama biz hukuka saygılı insanlar 
olarak, Meclisimiz de hukuka saygılı bir 
Meclis olarak, Anayasayı birinci ölçüde 
nazara almak zorundayız. 

Değerli arkadaşlar, pasaport verme 
konusunda ANAP iktidarının kullandığı 
yetki, çok kötü kullanılmıştır; takdir yet
kisi çok kötü 'kullanılmıştır. Bana bu ko
nuda çok şikâyetler geldi; Ağrı'dan geldi, 
Doğubeyazıt'tan geldi, Tunceli'den gel
di... 

MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Ağrı' 
dan yok. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Va
tandaşa sebepsiz yere pasaport verilmi
yor. Doğubeyazıt'tan Mehmet özbey is
mindeki bir vatandaşın bana mektupları 
var. İdarî yargıya gidiyor, idarî yargı da 
karar alıyor, buna rağmen uzun süre ka
rar uygulanmıyor, pasaport verilmiyor. 

MEHMET YAŞAR (Ağrı) — İsim 
ver. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ver
dik efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale et
meyelim, karşılıklı konuşmayalım. 

KAMER GENÇ (Devamla) — İşte 
söyleyeyim; Doğubeyazıt'ta Mustafa 

Ünal; uzun süredir kendisine pasaport 
.verilmiyor. Sizin kendi memleketiniz, 
evvela kendi memleketinizin insanlarına 
sahip çıkın; milletvekilisiniz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, karşılıklı 
konuşmayalım. 

Kamer Bey siz devam edin ve biti
rin lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan, kendileri müdahale ediyorlar, 
ondan sonra mecburen cevap vermek zo
runda kalıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bu yaptığınız ka
nunlarla her zaman siz iktidar olarak 
kalmazısınız, yarın da biz iktidara gele
ceğiz; o zaman sizler de aynı duruma 
düşebilirsiniz. Gerçi, bizim zamanımızda 
siz aynı duruma düşmezsiniz; çünkü bi
zim insanlık ölçülerimiz her şeyin üstün
dedir, biz, haktan, hukuktan, demokrasi
den ayrılmayan kişileriz, partimizin ilke
si budur. Ama sizler ve geçmişteki bir
takım iktidarlar, insanları, «Sağcı, solcu, 
bizden yana olan, bizden yana olmayan» 
şekilde ayırdığı için, böyle hükümlere 
meydan veriyorsunuz; böyle hükümler
den kaçınalım arkadaşlar, açık ve net ku
rallar koyalım. İdarenin niye takdir yet
kisi, olsun? İdareye yargı yetkisini hangi 
yasa veriyor? Anayasada, idarenin yar
gı yetkisini kullanacağına dair bir hüküm 
var mıdır? Yoktur. O halde, Anayasanın 
açık seçik hükmü varken, İçişleri Baka
nı niye kendisine böyle bir yetki'alıyor? 
Yarın pasaport alacak insanlar gidecek
ler; fişleme usulü hâlâ sürüyor. «Fişleme 
yok» diyorlar, «İşkence yo'k» diyorlar... 
Tunceli'den geliyorum; adamı götürmüş
ler, soymuşlar, üç gün üç gece kilotla su
yun içinde bırakmışlar. İçişleri Bakanı
na bugün vereceğim soruyu. Mehmet 
Gülmez isminde bir arkadaşımız, üç gün 
üç gece soğuk suya konuluyor, ondan 
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sonra, ben geliyorum ve Tunceli Valisi
ne diyorum ki, Sayın Valim, bu insanla
ra böyle işlem yapılır mı?.. Vali bana di
yor ki, «Efendim olay mahkemeye inti
kal etmiş mi?..» Ben de dedim ki, Sayın 
Vali, bu nasıl zihniyettir? Senin kamu 
görevlin getirecek, insanları işkenceye 
maruz bırakacak... 

BAŞKAN — Sayın Genç, bu, konu
muzla ilgili değil. 

Toparlayın lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — De

ğil; ama, takdir yetkisinin nasıl kullanıl
dığını belirtmek için söylüyorum. Ondan 
sonra da siz, «Olay mahkemeye intikal 
etmiş mi?.. Kâfi» diyorsunuz... 

tşte arkadaşlar, bizim güvenlik görev
lileri içinde bu kadar işkencekolik insan
lar oldukça, keyfî hareket eden insanlar 
oldukça, taraf tutan insanlar oldukça, bu 
insanların niyet ve kanaatleri üzerine ida
renin tesis ettiği işlemlerde de taraflılık 
olur, haklılık olmaz, dürüstlük olmaz. 
Onun için, lütfen, böyle, bir bekçinin, bir 
polisin gidip de, mahallenin bakkahyla, 
mahallenin bekçisiyle yaptığı araştırma
lara dayalı güvenlik soruşturması sistemi
ne dayanarak birtakım insanlara pasa
port verme yasağını getirme alışkanlığın
dan vazgeçmemiz gerekir. Bu memleket
teki her insan, bizler gibi insandır, her 
insan, bizler gibi hu memlekete bağlıdır. 
Kendimizi fazla memleketsever, o insan
ları da memlekete ihanet eden kişiler 
olarak görmeyelim. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Buyurun Sayın Bakan, (ANAP sıra
larından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEİMLÎ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
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değerli üyeler; güzel bir sözümüz var, 
«Hafızayı beşer nisyan ile malûldür» di
ye. 

Bir hatırlayalım, birazcık gerilere gi
delim. ANAP iktidara gelmeden önce 
bu ülkenin insanları kaç senede bir yurt 
dışına çıkıyordu; nasıl zorluklarla yurt 
dışına çıkıyordu. Bu konuda bizim kadar 
geniş düşünceli, bizim kadar hoşgörülü 
(bir iktidar, bugüne kadar gelmiş değil. 
Yurt dışına çıkmak için bugün sabah 
müracaat eden pasaportunu alıyor, cebi
ne koyuyor gidiyor; hastası olsun sökeli 
olsun, ticarî gaye ile olsun, başka bir 
gaye ile olsun; bu bir. Bunu görmemez-
likten gelmeyiniz lütfen. 

ikincisi; sayın arkadaşım burada di
yor ki, «Bu 22 nci madde Anayasaya ay
kırıdır.» 22 nci maddenin yeni düzenlen? 
mesi eskisinden daha yumuşatılmış şekil
dir. Madem, 22 nci madde eski kanunda 
da Anayasaya aykırı idi, Anayasaya ay
kırı olduğunu bildiğiniz halde, niye dü
zeltmek için bir teklif getirmediniz Yüce 
Meclisin huzuruna? Getirseydiniz, tartı
şırdık bunu herhalde. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hangi 
teklifimizi kabul ettiniz Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Onu düzeltmek 
için de, yine ANAP İktidarı teklif getir
miş. «Bütün kötü hükümleri ortadan kal
dırıyoruz, iyileştiriyoruz» diyoruz, hatta, 
diğer dünya ülkelerinin pasaport kanun
ları ile karşılaştırdığınız zaman, bizim 
getirdiğimiz bu hükümlerin onlardan çok 
daha ileri olduğunu göreceksiniz. Lütfen 
bir zahmette 'bulununuz, karşılaştırınız; 
bu çalışmaları yaparken biz bu karşılaştır
mayı yaptık. Yani, bunları söylemek için 
çıkmış gibi olmayalım karşınıza; ama 
mutlaka söylemek lazım, bazı şeyleri de 
kayıtlara geçirmek lazım. 
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Bakınız, arkadaşımız burada, ismini 
verdiği «Aysel Zehir nisan ayında size 
müracaat etti» dedi. Sayın milletvekili 
arkadaşımız bütçe görüşmeleri sırasında 
da bunu gündeme getirdiler. Ben, müraca
atının olmadığını ifade ettim; demek ki 
dediğim doğru, müracaat etmemiş. Bi
zim bu kürsüde uyarmamız üzerine an
cak nisan ayında müracaat ediyor. O za
man, müracaat etmediği halde, burada 
'bunu getirip bahse konu ediyorsunuz; biz 
diyoruz ki, gelsin müracaat etsin, müra
caatı inceleyelim, hakkı ise verelim; de
diğimiz başka bir şey yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, olaya iyi ni
yetle yaklaşıyoruz, kötü niyetle değil, 
insancıl açıdan yaklaşıyoruz, insancıl açı
nın sadece 'size has olduğunu iddia etme
yiniz; en az sizin kadar biz de insancıl 
laçı ile yaklaşıyoruz. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

IBAŞKAN — Efendim, teşekkür ede
rim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Bakan, kasım ayında başvurdu; ni
san ayında da dediğiniz şekildb başvur
du. 

BAŞKAN — Sayın Necat Eldem bu
rada mı efendim? Yok. 

Madde ile ilgili verilmiş önergeler var. 
Yalnız, Sayın Kamer Genç ve arkadaş
ları tarafından verilen önerge Hikmet 
Çetin'in önergesi ile aynı mahiyette ol
duğu için geri istenmiştir; bunu geri ve
riyoruz. 

Diğer önergeleri okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 57 sıra sayılı Ta

sarının çerçeve 3 üncü maddesi ile değiş
tirilmek istenen 5682 sayılı Pasaport Ya
sasının değişik 22 nci maddesinin birinci 

— 241 

fıkrasındaki «Memleketten ayrılmaların
da genel güvenlik bakımından mahzur 
'bulunduğu . İçişleri Bakanlığınca tespit 
edilenlere» ibaresinin madde metninden 
çıkarılmasını saygılarımızla öneririz. 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Kamer Genç 
Tunceli 

Hasan Zengin 
Manisa 

Musa Gökbel 
Muğla 

Gerekçe : Sayın Başbakan ve Hükü
met üyelerinin çeşitli açıklamalarında 
«Güvenlik soruşturmasının kaldırıldığına 
açıklamalarına rağmen, maddede İçişleri 
Bakanlığına bu kadar geniş bir yetki ta
nınması vatandaşlarımızın seyahat özgür
lüğüne getirilmiş en geniş kısıtlamadır. 
Böylesine belirsiz bir hükmün yasada yer 
alması Anayasaya aykırı olduğu gibi va
tandaşların üzerinde bir baskı unsuru 
olarak kullanılmaya müsait bir hüküm
dür. 

Bu nedenle böyle bir hükmün madde 
metninden çıkarılması gerekmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 57 sıra sayılı Yasa 

Tasarısının 3 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasından sonra aşağıdaki fıkranın 
madde metnine ilavesini arz ederiz. 

«Fıkra : Bu suretle yurt dışına çıkış
ları engellenen kişilere başvuruları ha
linde, kendilerine tahdit nedenleri gerek-
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çeleri ile 'birlikte en geç <bir ay içinde bil
dirilir. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Kenan Süzer 
Tokat 

Mustafa Kul 
Erzincan 

BAŞKAN — Diğer imzayı arkadaşı
mız dkuyamamıştır. 

iBirinc'i önergeyi okutup, işleme ko
yacağız : 

Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çe
tin ve arkadaşlarının önergesi 

3 üncü maddeyle değiştirilmek iste
nen 5682 sayılı Pasaport Yasasının deği
şik 22 nci maddesinin birinci fıkrasındaki 
«Memleketten ayrılmalarında genel gü
venlik bakımından mahzur bulunduğu 
İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere» 
ibaresinin madde metninden çıkarılması
nı arz ederiz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLÎ NECAT TUNÇStPER (Balıke
sir) — Katılmıyoruz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkanım. 

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

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kalbul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 

arkadaşlarının önergesi 

3 üncü maddenin dördüncü fıkrasın
dan sonra, aşağıdaki fıkranın madde met
nine ilave edilmesini arz ederiz. 

«Bu suretle yurt dışına çıkışları en
gellenen kişilere başvurulan halinde, 
kendilerine tahdit nedenleri gerekçeleri 
ile birlikte en geç bir ay içinde bildiri
lir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyorlar mı efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ NECAT TUNÇStPER (Balıke
sir) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

İÇİŞUBRİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) ~ Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; pasaport almak 
meselesi, önemli ve acele bir iş. Şimdi, 
bizim hukuk sistemimiz içinde Anayasa
ya göre, idarenin hiçbir eylem ve işlemi 
yargı denetimi dışında tutulamaz. 2577 
sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunun
da idareye bir yetki tanınmış, deniyor 
ki; «Kişi, dava açmak için önce idareye 
'başvuracak bekleyecek; idare 60 gün 
içinde cevap vermezse, 60 gün sonra da
va açacak. Bu idarî yargı kararları da; 
ister esas, ister yürütmenin durdurulma
sına ilişkin kararlar olsun, 60 gün içinde 
yerine getirilecek. Şimdi, bu hukuk statü
sü ve bu espri içinde olayı nazarı itiba
ra aldığımız zaman, kendisine idare tara
fından pasaport verilmeyen bir kişinin, 
bu işlemi iptal ettirip, pasaport alarak 
yurt dışına gitmesi, aşağı yukarı 1 seneyi, 
hatta 2 seneyi de bulur ve o zaman pasa
port almanın da bir anlamı kalmaz. Biz, 
verdiğimiz önergemizde diyoruz ki, ida
reye başvuran kişiye, idare en geç 1 ay 
içinde cevap versin ve sebeplerini de bil
dirsin. «Sen şu, şu sebepler nedeniyle 
yurt dışına çıkamıyorsun» desin. 
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İLHAN AŞKIN (Bursa) — Olur mu 
öyle şey?.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, 'kendi dilekçesine cevap verilmese 
de, zaten açılan davaya karşı, idare, mec
buren sebebini mahkemeye de bildirecek. 
Bu bakımdan, kendisine de bildiri!sin; 
vatandaş hangi nedenle yurt dışına çıka
madığını bilsin. Yani, hangi nedenle gi
demediği kendisine bildirilsin. Belki ken
disi de bundan tatmin olur, dava açmaz; 
ama kendisine, yurt dışına çıkmanızda 
sakınca görülmüş» gibi bir yuvarlak ifa
deyle olay bildirilmesin diyoruz. Gerek
çesi idare tarafından 1 ay içinde bildiril
sin, 2 ay beklenmesin. 

Bundan sonra da, temenni ederiz ki, 
bu konuda Sayın Bakanlık idarî yargıdan 
alınan iptal kararlarına da, 60 günlük 
bekleme süresini doldurmadan, kanunun 
kendisine verdiği takdir hakkını kullan
madan, hemen uygulasın. Önergemizin 
mahiyeti budur. îdare, cevabını hem 30 
gün içinde verstin, hem de gerekçesini bil
dirsin. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

3 üncü madde üzerindeki müzakereler 
tamamlanmıştır. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü madde, önümüzdeki basılı kâ
ğıtlardan da anlaşılacağı üzere, ek 2 mad
deden oluşmaktadır. Bu itibarla, ayrı ay
rı, ek maiddeleri okutup müzakeresini 
yaptıracağım. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 5682 sayılı Pasaport 

Kanununa aşağıdaki maddeler eklen
miştir. 

«EK MADDE 4. — Devlet memuru 
olarak 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kad
rolarda bulunup da Hususî Damgalı Pa
saport almaya hakkı olan Devlet memur
ları ile subay ve astsubayların taşıdıkları 
unvan ve/veya rütbeleri taşımakla bera
ber 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadro
ları almadan emekli olan veya ayrılanlar
dan Devlet memuriyetindeki hizmet sü
releri, taşıdığı'unyan ve/veya rütbeleri iti
bariyle bugün Hususî Damgalı Pasaport 
almaya, hak kazananlar emsal alınmak 
suretiyle bunlara da Hususî Pasaport ve
rilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yok. 

Herhangi bir önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Ek 4 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

Ek 5 inci maddeyi okutuyorum : 
«EK MADDE 5. — Her ne suretle 

olursa olsun Türk vatandaşlığını kaybe
denlerden Türkiye'ye gelmek isteyenlere 
mahzurlu görülmemesi halinde içişleri 
Bakanlığınca izin verilebilir. Bunlardan 
403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 
26 nci maddesine göre vatandaşlıktan çı
karılmış olup da turist olarak ülkemize 
gelmek isteyenlere yılda en çok döıt ay 
kalabilmek üzere izin Verilebilir.» 

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

Veriraiş bir önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

4 üncü maddeyi, kabul edilen ek mad
deleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum : 
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Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 5682 sayılı Pasaport 

Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkraları ile 24 Mart 1950 ta
rihli ve 5654 sayılı Pasaport Kanununa 
Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümleri

ni Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Son söz milletvekilinindir kuralına 
göre, Sayın Alaattin Kurt aleyhte ve oyu
nun rengini belirtmek' üzere söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Kurt. 
ALAETTIN KURT (Kocaeli) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
esasen, böyle sık sik bu yüce kürsüye çık
mak isteyen bir insan değilim; ancak 
inanın, şu yasama döneminde altı aydan 

bbri beni en çok üzen bir tasarı ile karşı 
'karşıylaydım. 

Taslarının 1 inci maddesinde, diplo
matik pasaportlarım kümlere verileceği 
sayılıyor; «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesli olmayan balkanlara, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî 
Yargıtay, Askerî Yüksek idare Mahke-
mesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, 
Genelkurmay birinci ve ikinci başkan
larıma, Cumhuriyet Başsavcısına, orgene
rallere, oramirallere, eski cumhurbaşkan
larına, yasama meclisleri eski başkanları
na, eski başbakanlar ve dışişleri eskli ba
kanlarına...» diye devam ediyor. 

Eski başbakanları bir tarafa 'bıraka
lım; milletvekillileri olarak bizlere ve bi
zimle beraber eşlerimize de diplomatik 
pasaport veriliyor ve böylece seyahat et
me imkânıma sahip oluyoruz. Bu tasa
rıyla, eski başbakanlar ve eski cumhur
başkanlarına da diplomatik pasaport ve-
rilmesiıni getiriyoruz; fakat biz, «Bunla
rın eşlerime de verilsin» diye bir önerge 
veriyoruz, bu kabul edilmiyor, «Eşlerime 
verilmesin» deniyor. Buradaki mantığı, 
imamınız aımlayamadum. Unutulmuş dlabi-
lir. Herhalde bu, diplomatik pasaport emt
ia s yomu meydana getirecek bir önerge de
ğil. Eğer bu gerekçeye dayansaydı -bu 
konuda daha sonra verdiğimiz bir öner
gemiz var- büyükşehir belediye başkan
ları ile ıil belediye başkanlaırına verilme
sin dediğimiz önergemiz kabul edilmedi. 
Eğer bu gerekçeye dayansaydı, bunun 
kabul edilmiş olması gerekirdi. Diplo
matik pasaport enflasyonu olmasın diye 
verilmediğine göre, ömergernizdeki ©ski 
cumhurbaşkamı ve eski başbakan eşleri
ne diplomatik pasaport verilmemesine 
esas olan duygu nedir; bumu çok menak 
ediyorumv 
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Ben, bu parlamentoya yeni seçilmiş 
mıiUetvekMeninden biriyim; aslında bizim 
önergemizi, benden önce, sayın Anavatan 
mensuplarınım veya o sıralarda oturan 
eskiden dıe parlamenterlik yapmış olan 
arkadaşlarımızın savunması gerektiğimi 
zannediyorum; ama, öyle olmuyor, sırf, 
muhalefetten- geldi diye bu önerge redde
diliyor. iBen şuna inanıyorum; bu önerge 
muhalefetten gelmemiş olsaydı, akla gel
miş olsaydı, Sayın Balkanımız da, sayın 
komisyon da ve Anavatan Partisi sırala
rında oturan her arkadaşımız da böyle 
bir şeyin makul olacağına kanaat geti
rirdi. Ama böyle bir teklif, bizden gel
diği için, muhalefetten geldiği için, böyle 
bir şeyin kabul edilmemiş olmasını bü
yük bir üzüntü dile karşılıyorum ve yine, 
iş ıışten geçmeden, böyle bir hatanın dü
zeltilmesini sizlerden hassaten rica ediyor, 
düzeltilmediği takdirde, oyumun renginin 
de kırmızı olacağını belirtmek istiyor, 
saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Sayın milletvekillerii, 5682 sayılı Pa
saport Kanununda yapılması öngörülen 
değişikliklerle ilgili tasarı üzerindeki mü
zakereler tamamlanmıştır. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiş ve tasarı kanunlaşmıştır; ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

4. — Kırşehir Milletvekili Gökhan 
Maraş ve Kastamonu Milletvekili Murat 
Basesgioğlu'nun, 1136 sayıl Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/62) (S. Sa
yısı : 76) (1) 

(1) 76 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa 
eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimizlin 4 üncü 
' sırasındaki, Kırşehir Milletvekili Gökhan 
Maraş ve Kastamonu Milletvekili Murat 
Basesgioğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tekliflinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Komlisyon ve Hükümet yerlerini al
dılar. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum : Rapo
run okunmasını kabul' edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde, SHP Grubu 
adına, Sayın Ali Şahin söz istemişlerdir; 
buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ALÎ ŞJAHİN 
{Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekillileri; aslımda, getirilmiş 
olan kanun teklifi, Yüce Meclis huzu
runda fazla konuşmayı gerektirir bir tek
lif değildir; 1136 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesinin birinci fıkrası değiştiriliyor 
ve Baro Başkanı tarafından, gerek ola
ğan, gerekse olağanüstü genel kurul top
lantılarına katılmayan ve oy kullanma
yan avukatlara verilen para cezalarının 
artırılması öngörülüyor. 

Eski uygulamaya göre, bir mazeret ile
ri ısürmeksüzin. genel kurula katılmayan 
ve oy kullanmayan avukat, 1 500 liradan 
7 500 liraya kadar para cezası ile Baro 
Başkanı tarafından cezalandırılıyordu. Bu, 
disiplin mahiyetinde bir ceza idi. Gelen 
teklifte, sayım arkadaşlarımız, bu cezanın 
kesin bir rakam' olarak, 20 bin liraya çı
karılmasını önermişlerdir. Bunun, kesin 
bir rakam olarak değil de, 1 500 liranın 
10 bin lira, 7 500 lira da 20 bin lira ola
rak düzenlenseydi daha adil olurdu ka
nısındayım. Aslında, avukatlık seviyesine 
gelmiş bir arkadaşın, bir para cezası uy-
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gulaması yapılacağı ikazıyla genel kuru
la getirilmesini ve oy kullandırılmasını 
kabul etmiyorum. Esasında, oy kullan
mayı zorla, para ile temıin etmeyi, avu
katlığa yakışır bir erdem de saymıyorum. 
Çünkü, bir meslek.kuruluşu olarak, baro, 
avukatlar olarak 'bizim için en kutsal bir 
kuruluştur. Baro yönetim kurulu seçi
mine her avukatın ıgeknesi, oyunu kul
lanması, kendini yönetecek kişileri seç
mesi doğaldır; ama buna rağmen bâr mü-
eyylide konulmuş, bu müeyyideye de ka
tılıyor ve bunun 10 bin İka ile 20 'bin 
lira arasında olmasında bir sakınca gör
müyorum. 

Şimdi, değiştirilmek istenen 1136 sa
yılı Kanunun ek 3 ünoü maddesinin on 
birinci fıkrasında, oy verme şeklinde' bir 
değişliktik öneriyor gelen teklif. Bu öne
riye tam katılmak mümkün değildir. Da
ha önceki uygulamaya göre, baro yöne
tim kurulu seçimleri, mevcut yasalarımı
za göre, seçim kurulunum denetim ve 
kontrolü altında yapılıyor; seçim kurulu 
başkanı hâkim geliyor, sandık kurulunu 
oluşturuyor, onun huzurunda, aday olan 
arkadaşlarımızın isimler liste halinde be
lirleniyor; hâkim huzurunda, sandık ku
rulu tarafından verlilen oy pusulasına, kaç 
kurul liçim oy kullanacaksa her bini için 
ayrı ayrı kâğıtlara kim yazarak oyunu 
kullanıyor, mühürlü zarfa konmak sure
tiyle de sandığa atılıyor. 

Esasta, bu Kanun 1984 tarihinde de
ğişmiştir. Yani, mevcut uygulamanın, bu 
getirilmek istenenden daha adil olduğu
nu, daha demokratik olduğunu savunmak 
'istiyorum. Zaten, 1%4'te bu değiştirilmiş, 
bu sistem getirilmişti; en doğalı budur. 
Yani, burada şimdi gtetirilmek istenen şu : 
Her türlü oy pusulası kullaınılabıilecek. 
Cebinde getiriyorsun, sandık kurulunun 
verdiği zarfa bu oy pusulasını koyup atı

yorsun... Olmaz böyle şey. Bu, ancak 
köylerdeki muhtar seçimlerinde uygulanı
yor, başka uygulaması yok Türkliye'de. 
Yani, herhangi bir oy pusulasının kulla
nılması mümkün değil; ancak, hâkimin 
tayin ettiği renkte, vasıfta ve seçim ku
rulunun mührünü taşıyan oy pusulasının 
kullanılması mümkündür. Çünkü 50-60ı 
aday yok fci, bu kadar isim yazmaya
cak ki, sadece yönetim kurulunun asil ve 
yedek üyeleri bir kâğıda, disiplin kurulu 
bir kâğıda, denetçilerin adı bir kâğıda ya
zılacak, 'bir de baro başkanının adı bir 
kâğıda yazılıp, zarfa konulup atılacak. 
En demokratik olanı, yasadaki mevcut 
düzendir; bu düzen de zaten yeni gel
miştir. Şimdi, «Her türlü oy pusulası...» 
diyor. Her aday bir oy pusulası mı bas
tıracak? 

İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — 
Biirleşik, birleşik... 

ALÎ ŞAHİN (Devamla) — Birleşik 
olabilir; ama değişik adaylar da gelebi
lir. Yani, adaylığı kısıtlamak, yasal ola
rak mümkün değil; ancak çarşaf liste ola
bilir, katılıyoruz. Bunların içinden de 
3-5 kişi mutlaka oy vereceği isim kadar, 
bir kâğıda yazıp koynıası lazım. «Her 
türlü oy pusulası» dendiği zaman bu de
ğişir. Buna katılmadığımızı saygıyla arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum 
Sayın Şahin. 

Teklif üzerinde başka söz isteyen?... 
Yok. 

Hükümet adına, Sayın 'Bakan söz is
temişlerdir; buyurun efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, muhterem millet vekiller i; 
getirilen bu teklif, baroların seçimiyle 
alakalı. Şu anda, 'bir baro seçimi yapıl
dığı zaman, seçime iştirak ©den avukat 
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hücreye giriyor, bütün adaylar arasın
dan, kendisi yönetim kurulu asi! üyele
rini, yönetim kurulu yedek üyelerini, de
netleme kurulunu, disiplin kurulunu ve 
genel merkez delegelerinin asil ve ye
deklerini tek tek yazıyor. Bu, çok uzun 
'bir zaıman allıyor ve birçok yanlışlığa 
sebep oluyor ve bu sebeple de birçok 
baro mensubu avukat seçime iştirak et-
ırıiyor. 

Getirilen sistemle, liste sistemine im
kân tanınıyor. Yani, taraflar listelerini 
ıbastıra'biliyorlar; İste bastırmanın dı
şında, daha evvel de, avukat, istediği 
isimleri yazıp hazırlayabiliyor. Zarf, za
ten ilçe seçim kurulunun mühürlü zar
fıdır. Bu suretle, bir istanbul Barosunu 
düşünün, eğer istanbul Barosunda bü
tün avukatlar seçime iştirak iötseler, gi
dip oy vermeye kalksalar, [günlerce bu 
seçiim bitmez. Bu sebeple de, pek az iş
tirakle baro temsil ediliyor. 

Biz bu defa liste usulünü getirince, 
onun yanı sıra bir başka usulü getiriyo
ruz; bunda da patra cezasının miktarını 
artırıyoruz. Yalnız, tatbikatta baro baş
kam bu para cezasını tayin edemiyor; 
çünkü, seçimle geliyor. Tayin edemiyor, 
tahsil etmiyor ve bu suretle d,e bu para 
cezası tatbik edilmiyor. Şimdi arkadaşlar 
bir önerge hazırlıyorlar; para cezasının 
tayini de lilçe seçim kurulu başkanına 
veriliyor. Bu suretle de, bu organların 
seçimine bütün mensupların işiraki zor-
lanımış olacaktır. 

Bizim bir başka teklifim'iz; şu ana 
kadar 'düşünülmemiş olmakla beraber 
şimdi düşündük; Barolar Birliğimizin 
gelirleri de azdır. Bu tayin edilecek pa
ra cezalarının: da Barolar Birliğine ge
lir olarak sağlanması suretiyl-e, Barolar 
Birliğimiz de güçlendirilmiş olur. O yol
da da bir önerge verilirse, destekleyece-

ğknizi ifade etmek isterim ve Yüce Ku
rula saygılar sunarım,; 

BAŞKAN — Teşekkür ederini efen
dim. 

Teklifin ıtümü üzerindeki müzakere
ler tamamlanmıştır. Maddelere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler.,. Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 1136 sayılı Kanunun 

86 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Baro levhasında yazılı her avukat 
gerek olağan, gerek olağanüstü genel ku
rul toplantılarına katılmak ve oy kullan
makla yükümlüdür. Haklı bir engele 
dayanmış olmadıkça bu toplantılara gel
meyen veya oy kullanmayanlara Baro 
Başkanı tarafından yirmiibin lira para 
cezası verilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... Buyurun Sayın Şahin. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
şimdi, 1 inci maddeye göre, oluşan pa
ra cezalarının tahsili hususu zaten yasada 
vardır, Sayın Bakanım dediler ki, «Ba
ronun gelirini artırmak için irat kayde
deceğiz.» Zaten, bu ımaddeniin ikinci fık
rası, Avukatlık Kanununun 64 üncü 
maddesine atıf yapmıştır. 64 üncü mad
denin, dördüncü fıkrasında bunun ba
roya irat kaydedileceği yazılıdır zaten. 
Bu nedenle, böyle bir fıkraya gerek gör
müyoruz; para cezasının alınmasına kar
şı değiliz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT 

OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
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Şimdi, eğer ilçe seçim kurulu tarafın
dan para cezası olarak tayin edilir de 
bir hüküm getirilmezse, o zaman umu
mî hükümlere göre Hazineye gider. 
Biz, ıbu yapılacak değişiklikle, ilçe seçim 
kurulu ıtarafmdan cezanın tayin edilmesi 
halinde dahi, gelirin barolara verilme
si yolunda (teklifte bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde verilmiş ıbiir öner

ge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 76 sıra sayılı ka
nun teklifinin 1 inci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Nebat Eldem 
İstanbul 

Hilmi Biçer 
Sinop! 

Raşit Dalda! 
Niğde 

Metin Gürderö 
Tokat 

Ahmet Avcı 
Uşak' 

«Baro levhasında yazılı her avukat 
gerek olağan, gerek olağanüstü genel 
kurul toplantılarına katılmak ve oy kul
lanmakla 'yükümlüdür. Haklı ibir engele 
dayiamımış olmadıkça bu toplantılara gel
meyen veya oy kullanmayanlara yetkili 
ilçe seçim , kurulu başkanı tarafından 
yirmi hin lira para cezası verilir. Bu pa
ra cezaları ilgili baro (başkanlığınca tah
sil edilir ve gelir kaydedilir.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükü
met katılıyorlar mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Karar yetersayımız yok efendim, 
katılamıyoruz. 

ADALET BAKANI MAHMUT 
OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge Ika'buli edilmiştir. 

1 inci maddeyi, kıalbül edilen önergey
le birlikte oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

2 noi maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 1136 sayılı Kanunun 

Ek 3 üncü maddesinin oribirinoi fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Oy verme işlemi, gizli oy açık tas
nif esasına gör|e yapılır. Listede adı ya
zılı bulunmayan avukat oy kullanamaz. 
Oylar, oy verenin kimliğinin baro veya 
resmî kuruluşça verilen belge ile ispat 
edilmesinden ve üstedeki isminin karşı
sındaki yerin imzalanmasından1 sonra 
kullanılır. Oylar, organlara göre birlikte 
veya ayrı ayrı her şekilde düzenlenen oy 
pusulalarının, üzerinde ilçe seçim ku
rulu mühürü 'bulunan ve oy verme sıra
sında sandık kurulu başkanı tarafından 
verilecek zarfa konulması suretiyle kul
lanılır. Bunların dışındaki zarflara konu-
'an oylar geçersizdir. Asıl üyenin maze
reti olduğu takdirde yedek üye Türkiye 
Barolar Birliği Geneli Kuruluna katılır 
ve oy kullanır.» 

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

Herhangi ibir önerge de yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-

'bul edenler... Etmeyenler.,.: 2 ne i madde 
kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz 

isteyen?... Yok. 
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Verilmiş herhangi ıhir önerge de yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenljer... Madde kabul edil-
nitştür.: 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümle

rini Balkanlar Kurulu yürütür. 

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

Önerge de yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenller... Madde kaıbul edil
miştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tek
lifin 'tümü kabul edilmiş, kanunlaşmış
tır; hayırlı olsun. 

BAŞKAN — TüTkiye Büyük Millet 
Meclisinin 73 üncü Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü 
Karayolu (OTOYOL) Yapımı, Bakımı ve 
İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Teşjekkür ©deriz Sayın Başkan. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Teşekkür ©deriz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Gündemin 5 inci sırasında bulunan 

Karayolları Genel Müdürlüğü Dışında
ki Kuruluşlara Erişme Kontrollü Kara
yolu (OTOYOL) Yapımı, BaJkımı ve İş-
lefcilme'si ile Görevlendirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının görüşmeleri ile de
vam etmek üzere, ibirleşime saat 15.O0'e 
kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.53 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 
69) (1) 

(1) 69 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa 
eklidir. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başlkaııvelkili Ilyas Akteş 
KÂTtP ÜYELER : İsmail Üğtfül (Edime), Mustafa Ertuğml ÜnKi (Bursa) 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLÎFLERtYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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BAŞKAN — Gündemimizin 5 inci 
sırasında 'bulunan Karayolları Genel Mü
dürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme 
Kontrollü Karayolu (OTOYOL) Yapımı, 
Bakımı ve İşletilmesi liıle Görevlendiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısının görüş
melerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon?.. Yerindeler. 
Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylarınıza sunuyorum : Rapo-
ırun okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Raporun okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmele
re başlamadan öınce, bir hususu açıkla
mak istiyorum : Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu üyelerinden 
Sayın Ahmet Uncu'nun, esas metinde 
muhalefeti bulunmasına rağmen, baskıda 
bu husus tashih edilmemiştir, bunu tas
rih ©deriz, 

Tasarının tümü üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
SHP Grubu adına, Sayın Eşref Erdem 
konuşacaMardır efendim. 

BAŞKAN — Sosyaldemoikrat Halkçı 
Parti Grubu adına, Sayın Eşref Erdem; 
buyurun efendim. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına da, 
Sayın Ahmet Uncu söz istemişlerdir, 

Sayın Erdem, konuşma süreniz 20 da
kikadır. 

SHP GRUBU ADINA EŞREF ER
DEM (Ankara) — 'Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; Karayolları Ge
nel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların 
Erişme Kontrollü Karayolu (OTOYOL) 
Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görev
lendirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarı
sıyla ilgili olarak Sosyaldemokral: Halkçı 
Partinin görüş ve düşüncelerini arz et
mek üzere huzudaırınızdayım. Yüce Mec-
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lisin sayın üyelerini saygıyla selamlıyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, bütçe görüşme
leri sırasında bu konudaki görüşlerimizi 
açıkça ifade etmiştik. Biz, Sosyaldemoik-
rat Halkçı Parti olarak, otoyol yapımına 
karşı değiliz; ancak, bunun hangi koşul
larla ve nasıl bir plan içerisinde yapıl
ması hususunda itirazlarımız olmuştur. 
İtirazlarımızı o sırada kabaca şöyle özet
lemiştik : 

1. Ülkemizin bugün bu kadar oto
yola ihtiyacı yoktur. Ayrıca, 20 yıllık pro
jeksiyon içerisinde, otoyol gerektirecek 
kesimler de sınırlıdır, 

2. Ulaştırma Ana Planı bugün bir 
kenara atılmıştır; bu planın yerini, tam 
bir keyfîlik almıştır. 

3. Daha önce dış kredilerle ihale 
edilen ve bugün huzura gelen bu Yasa 
tasarısındaki temel anlayışla, ülkemiz, ka
pitülasyonları anımsatacak bir imtiyazlar 
dönemi tehlikesiyle karşı karşıya getiril-
miştiır. 

Sayın milletvekilleri, birinci ve ikinci 
noktadaki itirazlarımızı ve temel1 yakla
şımımızı bütçe eleştirıilerimizde ayrıntılı 
bir biçimde ortaya koymuştuk. Zaman 
darlığı nedeniyle bunları yeniden açma 
olanağı yoktur. Bununla birlikte, şu hu
susların altını bir kez daha çizmek gerek
tiğini zannediyorum : 

Ülkede bir ulaştırana anaplanı olma
lıdır. Bunun temel ilkeleri de şunlardır : 
Ulaştırma sliıstemlerimizkı ülkeye maliyeti 
en az olmalıdır. 

iSistemler en az enerjiyle bu hizmeti 
görmelidir. 

Sistemler dışa en az bağımlı olmalıdır. 
Sistemler birbirleriyle yarışan değil, 

ancak birbirlerini tamamlayan bir bütün
lük içerisinde ele alınmalıdır. 

iSistemler en az yatırımı gerektrime-
idliır. 
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Ne var ki, bugün ANAP İktidarı ta
rafından sürdürülen politikalar, bu ilke
lerle, bu ulaştırma ana planında belirti
len ilkelerle taban tabana zıttır. 

Değer,H üyeler, gelelim önümüzdeki 
kanun tasarısına : Bu tasarının amacı, 
görünürde, Hazineden kaynak ayırma
dan, sermaye şirketleri aracılığıyla yeni 
kaynak yaratmaktır. Bu, uzun süredir 
Anavatan Partisinin kamuoyuna çok ca
zip olarak sunmaya çalıştığı, yaygın adıy
la «Yap - İşlet - devret» modelidir. 

Otoyollarım sağladığı yararları veya 
dolaylı yararları belki şöyle sıralamak 
mümkündür : Sürat nedeniyle zama
nın kısalması. Düzgün geometrik yapı
ya sahip olması nedeniyle, sürücü kon
foru' sağlaması. Ülke ekonomisine kat
kısı, ki bu tasıarının gerekçe s indeki önem
li maddelerden biridir. 

Bugün, ülkemizde, yolcu taşımacılığı
nın yüzde 85'i, yük taşımacılığının ise 
yüzde 90'ınm üstündeki bölümü karayol
larıyla yapılmaktadır. Bu,, ulaşım politika
mız açısından vardığımız bir sonuçtur, bir 
vakıadır. Bu vakıayı doğru kabul ederek, 
bunun üzerine politikayı inşa etmek müm
kündür; ama, bizim bir itirazımız bu 
noktadadır. Türkiye, son otuz yıldır uy
guladığı yanlış ulaşım politikalarıyla, ula
şım sistemlerinden veya türlerinden biri
ni öne çıkarmıştır; karayolarını, diğer 
ulaşım sistemlerimden1 öne çıkarmıştır, sis
temleri birbirleriyle rekabet ettirir nokta
ya gelmiştir ve sonuç olarak da bugün 
gördüğümüz gibi, karayolları, yük ve yol
cu taşımacılığında, tek seçenek haline 
getirilmiştir ve potansiyelin büyük bölü
mü de, sadece bu milaşımı türüne yüklen
miştir. Oysa, bu potansiyelin, ulaşım tür
leri arasında dengeli ve bir bütünlük içe
risinde dağıtılması gerekiyordu. 
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Bunun belki en çarpıcı örneği, Tür
kiye'deki karayollarıyla, demiryolları ara-
ısındak;. derin uçurumdur. Kısaca bir ör
nek vermek gerekirse : Dış ülkelerce ya
pılan demiryolu- hatları hariç, 1923'le 
1950 arasında, cumhuriyetin ülk otuz yı
lında, yuvarlak hesapla 4 000 kilometre 
demiryolu, bu ülkenin kendi Ikaynakların-
ca döşenmiştir. 1950 ile 1980 arasındaki 
cumhuriyetin ikinci otuz yıllık dönemine 
bakıyoruz; Yalnızca 500 kilometre kadar 
demiryolu yapılmıştır; bunun da büyük 
bölümü, belki de varyant değişiklikleri 
biçimindedir. Tek başına bu örnek bile, 
ulaşım politikamızın ne kadar çarpık ol
duğunu ortaya koymaktadır. 

Tasarının gerekçesinde, otoyolların 
ekonomiye katkısından söz ediliyor. Oy
sa, değerli arkadaşlarım, otoyollar, sürat 
ve konfor yoludur; tek başına yük ta
şımak için yapılmazlar, Zaten, hepinizin 
takdir edeceği gibi, ağır vasıtalar da oto
yollarda, herhalde istenilen süratte seyir 
edemezler. 

Bunun bir başka örneği şudur : İs
tanbul - Ankara arasında çift yol çalış
ması sürdürülüyor; büyük bölümü de ya
pılmış durumdadır. Duble yol, yani iki 
gelişili, iki gidişli, iki çarpı iki olan duble 
yolun kilometresi, 500 ila 600 milyon 
Türk Lirasına mal oluyor. Oysa, Sayın 
Bakan bütçe görüşmeleri sırasında, «Oto
yolun 1 kilometresi 2 ila 5 milyar Türk 
Lirasına mal oluyor» demişti. Bu tasarı
nın gerekçesinde belki biraz daha reel bir 
rakam verilmiş : 5 ila 12 milyar Türk 
Lirası civarında bir fiyatla mal olduğu 
belirtiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'min, bu 
kadar kıt olan kaynaklarımı, bu kadar 
hovardaca harcamaya hakkı yok. Ülke
nin önceliklerimi alt alta dizdiğknizde, bi
zim anlayışımıza göre öncelik, bu derece 
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yoğun otoyol yapımında değildir; sanmı
yorum, gelişmiş veya gelişmekte olan ül
kelerin hiçbirimde, bu kadar kısa sünede, 
bu kadar uzun tulde karayolu, daha doğ
rusu otoyol yapılmamıştır. 

İşim bir başka yanı var : Türkiye'nin 
bugün 300 bin kilometre civarımda yolu 
var; 60 bin kilometresi Karayollarının 
sorumluluğundadır; bunun 45 bin kilo
metresi asfalttır, gerisi henüz asfalt de
ğildir. Yanlış hatırlamıyorsam, Karayol
larının sorumlluluğumdaki yolların bir bö
lümünde birkaç bin kilometresine henüz 
ulaşılamamıştır. Geriye, 250ı bin kilometre 
civarında köy yolu kalmaktadır. Henüz, 
yağmur yağmasa bile, bazı yörelerimiz
deki köy yollarına olağan koşullarda bi
le ulaşmak mümkün değildir. Türîciye"de 
20 nci yüzyılım sonlarıma doğru, insanlar, 
köylerinden ilçelere hasta olduklarında 
ulaşamıyorlar; ulaşamadıkları için de, 
-günlerce gazetelerde okuyoruz- ölen 
yurttaşlarımız var. 

Henüz ülke bu noktada iken, kana-
yoilları, -bırakın başka şeyi- kendi so
rumluluğundaki ağı bile henüz çağdaş öl
çülere uygun noktaya getirememişken, bu 
derece yoğun bir şekilde otoyol yapımı
nın, Türkiye kaynaklarıyla kabili telif 
yanı yoktur. 

Hele bete, Türkiye gibi üç milyon ya
kın işsizi bulunan bir ülkede, zaman ka
zanılması hususu tasarımın gerekçesinde 
pozitif bir unsur gibi değerilendirillmesi-
ne rağmen, bence bu, işsizlik oranı yük
sek olan ülkelerde ayrıca negatif bir de
ğer verir. 

Değerli arkadaşlarım, konforun lartı-
rı'masıyla, yolun yapımını çok daha pa
halıya mal etmekten ileriye gidemeyiz. 
Nitekim bu, tasarının gerekçesinde de bu 
görülüyor. Bütçe görüşmeleri sırasında 
-rakamları demin verdim- bunu açıkça 
ifade etmiştik. 

Gerekçede gösterilen «Otoyol yapımı 
sürajJlendMilmediği takdirde, önümüzdeki 
yıllarda yol ağımızdaki sıkışmalarım, 
memleket ekonomisini menfî şekilde etki
leyeceği muhakkaktır» ifadesi bize göre 
soyuttur, hiçbir maddî temele dayanma
dan kanuna gerekçe olarak gösterilmiştir. 
Oysa, Plan verileri tamamen aksini gös
teriyor. 

Gerekçenin beş imci paragrafında «Bu 
sebepledir ki, gelişmiş bölgelerimizdeki 
yeni yol ihtiyacının otoyollarla karşılan
ması ve bu yolların işletilmesinden elde 
edilecek gelirlerle oluşturulan kaynağın 
yemi otoyollar yapımının finansmanında 
kullanılması düşünülmüştür» demliyor. 
Oysa, bu iddia da gerçeklere aykırıdır. 
Yapılan kaba bir hesapla, otoyol gelirle
rinim, alınan dış kredinin yıllık faizlini bi
le ödeyemediğini bütçe görüşmeleri şura
sında ortaya koymuştuk. 

Sayın üyeler, tasarıda, işletme süresi 
de 49 yıl olarak öngörülüyor. Bu, sanıyo
rum hiçbir ciddî temele ve araştırmaya 
dayanmadan öngörülüyor. 'Belki bu tu
ristik birtakım tesislerde geçerli olabilir; 
ama ben'im mühendis arkadaşlardan edin
diğim bilgilere ve yaptığım soruşturma
ya göre, otoyollar bütün dünyada 20 yıl
lık bir projeksiyon içerisinde ve 20 yıla 
göre dizayn ediliyor. Hatta daha teknik 
yanıyla, mühendis arkadaşlarımız, teker
lek tekerrür sayışıma göre bumun hesap 
edildiğini, henüz dünyada bütün ülkeler
de uygulanan hesap yönteminin de bu 
şekilde olduğumu 20 yılım ötesinde bir 
projeksiyon içim bir hesabım varolmadığı
nı ifade ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, ANAP İktidarı
mın ulaştırma planını, bir kenara attığını 
söyledim. İktidarın plansız tutum ve an
layışını sergilemesi bakımından, bu tasa
rının 4 üncü maddesinden çıkanllan bir 
ibare bunun en çarpıcı örneğidir. 
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Komisyona gelen tasarının 4 üncü 
maddesinde, Devlet Planlama Teşkilatının 
görüşü alınarak 'Balkanlar Kurulunca iş
lemin yapılacağı ifade ediliyordu. Komis
yonda bu hüküm değiştirildi, Devlet Plan
lama Teşkilatı ve Bakanlar Kurulu bu
radan çıkarıldı1. Tasarının 4 üncü madde
sindeki bu hüküm, sadece «Karayolları 
Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Ba
lkan onayı ile karar verilir» şekline dönüş
türüldü. 

Değerli arkadaşlarım', Türkiye 1960'lı 
yularda bunu çok acı şekilde yaşadı. 
1960'iı yıllara kadar plansız bir ekonomi, 
T960'lı yıllardan sonra yerini plan anla
yışına terketti. Bu maksatla da, 1960 yı
lından sonra Devlet Planlama Teşkilatı 
diye bir kurum kuruldu. Devlet Planlama 
Teşkilatı, Türkiye'de yapılacak yatırım
ların, özellikle ulaştırma altyapısı gibi 
önemli yatırımların, herhalde bir mer
kezden ve ciddî şekilde, bir bütünlük içe
risinde değerlendirmesini yapacak olan 
bir kuruluştur. Oysa burada, hangi gerek
çeyledir anlayamıyorum, komisyonda 
Devlet Planlama Teşkilatı gibi 'önemi] 
bir kurulun görüşüne, nedense, sayın ik
tidar itibar etmiyor. Sanıyorum' çok ace
lesi var. Herhalde, vefa borcu olduğu şir
ketlere, kısa yoldan, bir an önce bunları 
peşkeş çekmeye çalışıyor. Yüce Meclisin 
ıdeğerli üyelerinin bu yanlışlığı düzeltece
ğini umuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, itirazlarımızın 
üçüncü bölümü ide burada gözükmekte
dir. Biraz önce, «Türkiye hızla kapitülas
yonları anımsatacak bir döneme doğru 
götürülüyor» demiştim. Hatta bu husu
su, daha önce ide dış kredi ile otoyolların 
yapımı konusunun görüşmderi sırasında 
ıda belirtmiştim. Eğer, tarihten ve geçmiş
ten ders almazsak bu yanlışlıklar sürer 
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Değerli arkadaşlarım, şu anda elimde 
bir kitap vardır. Şayet bu kitabı okuma
mış olan değerli arkadaşlarım varsa, had
dim olmayarak öneriyorum, lütfen oku
sunlar. Amerika'daki Kolombiya Üni
versitesi tarih profesörlerinden birinin 
yazdığı «Bağdat Demiryolu Savaşı» adlı 
bu kitap, tarihimiz açısından son derece 
ilginç bir belgedir ve içinde çok entere
san şeyler vardır. İzninizle sizlere ora
dan bir İki pasajı okumak istiyorum. 

Sayın üyeler, kitabın bir " bölümünde 
şöyle deniyor :» «XDC uncu yüzyılın son-. 
larına doğru, bir olay, gelecekte doğura
cağı .sonuçlar bakımından bütün öbür 
olayların üstüne çıkar. Bu, Majeste Türk 
Sultanı'nım 1899 ve 1902 yıllarında Al
man - Anadolu Demiryolları Kumpanya
sı ile yaptığı imtiyaz anılaşmalarıdır». 

Tarih profesörü olan yazar, kitabın 
giriş bölümünü bitirirken şöyle diyor : 
«!Bu otuz yılın tarihi daha çok Avrupalı 
kapitalistlerin Asya Türkiye'sinde İmti
yazlar elde etmek için yaptıkları müca
deleler, Avrupalı diplomatların Türk ma
liyesini, hayatî ulaşım yollarını ve hatta 
Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim me
kanizmasını kontrol etmek İçin çevirdik
leri entrikalarila ilgilidir. Kapitalistlerin 
iktisadî kaygıları İle devlet adamlarının 
politik ve stratejik kaygılarının aynı nok
tada buluşmaları, Türkiye'yi emperyalist 
çatışmaların dünyadaki en büyük arena
larından biri haline getirmiştir. Türkiye' 
min toprakları ve tabiî zenginliği «Diplo
masi kozları» olmuş, siyaset masalarında 
bakanlar manevralar çevirmişler, insanlı
ğın en güzel çiçekleri, hayatlarını Mezo
potamya çöllerinde, Gelibolu yarlarında, 
'Flandr ovalarında savaşarak, bunlar için 
kaybetmişlerdir. Bağdat Demiryolu'nun 
hikâyesini anlatmak, bu otuz yıl içinde 
Türkiye tarihinin en önemli tek olayı üze
rinde durmak olacaktır.» 
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Yine kitabın özet bölümünde, «1903 
tarihli Bağdat Demiryolu Anlaşmasını 
özetleyecek olursak, Osmanlı Hükümeti 
İnşaatın masraflarını' yükleniyor, ayrıca, 
İşletme halindeki her kilometre demiryo
lu için en az geliri garanti ediyordu. Bu 
paraları karşıilıamak için demiryolunun 
geçeceği bölgelerden toplanacak vergiler 
karşılık gösteriliyordu. Bu yergiler Dü
yunu Umumiye'nin kontrolü altında top
lanacak ve imtiyaz sahiplerime aktarıla
caktı. Bütün bunlardan başka, Kumpan-
ya'ya beylik topraklar bağışlanıyor, de
miryolunun iki yanında çeşitli 'imtiyazlar 
tanınıyordu. Böylece Sultan, imparator
luğunu lipotek etmişti» denmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, belki bu nokta
dan ciddî bîr sonuca varılabilir, belki de 
durum bu kadar hazin 'değildir; ama kor
kum odur ki, gerçekten, Türkiye, giderek 
böyle bir hazin tablo ile karşı karşıya 
geliyor. 

Değerli arkadaşlanım, «Yap, işlet, dev
ret» sistemi ülfc defa Türkiye'de uygula
nıyor değildir. Benlim bildiğim kadarıyla 
bundan önce Fransa ve İspanya'da da 
bu denenmiştir; ama her tiki ülke de bu 
modelden artık vazgeçmişlerdir ve başarı
lı olamamışlardır. 20 yıllığına kiraya ve
rilen veya işletmeye verilen tesislerin', 20 
yılda karşılığının ödenmediği görülmüş ve 
her -seferinde yollu yapan şirketler, yeni 
ödünler İstemişler ve yeni süre taleplerin
de bulunmuşlardır. Dollayısıyk her iki 
ülke de bu tür bir politikadan ayırrlmış-
tıı\ 

Bağdat Demiryoluyla ilgili olarak 
1912 yılına kadar Türkiye'ye; Fransa, Al
manya ve İngiltere ve diğer küçük ülke
ler taraflından ulaştırma yatırımları için 
!5 milyar 325 milyon Osmanlı Kuruşu 
yardım yapılmıştır. Aynı dönemde, Bağ
dat hattı için kilometre başına verilen ga-

rantiyenin toplamı 4 milyon Osmanlı Al
tını civarındaydı. 

1914 - 1915 Osmanlı bütçesine göz at
tığımızda; bütçenin yüzde 17,7'si Harbiye 
Nezaretine, yüzde 1,'6'sı Maarife, yüzde 
1,6'sı Nafiaya, yüzde 3,1'i Dahiliyeye, 
yüzde 34,3'ü de amme borçlarına, yani 
kamu borçlarına ayrılıyor. 

Üzülerek söyleyeyim toi, bugünkü 
tablo bundan parlak değildir. Bu kürsü
den arkadaşlarımız 50 milyar dolara ula
şan dış borçlardan bahsettiler. Madalyo
nun bir başka yanı da iç borçlardır. Her 
ilki tabloyu önümüze aldığıımızda, Anava
tan Partisinin uygulamakta olduğu eko
nomik politikalarla baktığımızda, Türki
ye'de ekonomi tıkanma noktasındadır. 
Yeni kaynaklar aranmaya başlanıyor; 
bütçe delikleri yeni yamalarla, yeni iç 
borçlanmalarla ve dış borçlanmalarla ya
manmaya çalışılıyor; ama, bunun çare 
olmadığı, sanıyorum görülecektir. 

ALÎ ER i(lçel) — O senin görüşün. 

EŞREF ERDEM (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, yasada tarif, -komis
yona geldiğinde- «Yerli ve yabancı ser
maye şirketleri» biçimindeydi. Sanıyo
rum değerli ANAP'lı arkadaşlarım «Ya
bancı» kelimesinden biraz ürktüler, mad
de metni komisyonda bir önergeyle «Ser
maye şirketleri» haline dönüştürüldü. El
bette bir .sermaye şirketi1, yatırım yaptığın
da kâr etmek isteyecektir. Bundan daha 
doğal bir şey de yoktur; iancak, yapılan 
hesaplar ve benim duyduklarım, bu alan
da yatırım yapacak olan sermaye şirket
lerinden talebin fazla olmadığı yolunda
dır. Nitekim, komisyonda da görüşümü 
söyledim, Mersin - Adana otoyolunun ya
pımı İçin bir firmaya öneride bulunul
muştur. Firma, yaptığı çalışmailar sonun
da bu yatırımın fizibl1 olmadığını, gelir 
getirici olmadığını beyan etmiştir. Buna 
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rağmen kendilerine baskı yapılmış ve bu 
yolu akmalarının uygun olacağı söylen
irmiş. Duyduğum kadarıyla firmanın iste
diği şu : 

1. Saatte geçen araç sayısı açısından 
bir garanti isteniyor. Yani özeti şudur : 
Saatte failan yoldan 5 bin araç geçer. 
Eğer 2 500 anaç olarak gerçekleşmişse 
2 500 aracın karşılığı1 olan para, devlet 
tarafından o firmaya işlettiği sürece öde
necek demektir. 

2. Alınacak olan kredilerde... 
ALI ER (İçe!) — Siz istemiyorsunuz 

herhalde; Mersin - Adana yolunun rek
lamına başladınız. 

'BAŞKAN — Sayın Erdem, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

EŞREF ERDEM (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, bu kürsüden herke
sin konuşma hakkı vardır. Heyecanlan
maya gerek yok. Gdir, buradan siz de 
görüşlerinizi söylersiniz, biz de söylüyo
ruz. Ben, genelde pek sataşmamı. Uygar 
ölçüler içerisinde görüşlerimi beyan etme
ye çalışıyorum. Lütfen, arkadaşlarıımın da 
öyle davranmalarını rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci olarak, 
kredilerde devlet garantisi isteniyor. Ni
tekim, ihale edilen bölümlerde de aynı 
şey gerçekleşmiştir; ihalelerde devlet ga
rantisi vardır. 

3. Yolun kenarına birtakım tesisler 
yapacaklardır. 

Yasada her şey çok net ve berrak de
ğil, bir yönetmeliğe atıfta bulunuluyor, 
ayrıntıların yönetmelikte yer alacağı ifa
de ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişte, demin 
saydığım Bağdat Demiryolu gibi çok ha
zin bir tabloya baktığımda, acaba gele
cekte otoyolların kenarınla da yapılacak 
ve işletilecek olan bu tesislerin, hir gün 
duty free shop veya serbest bölge ha

line gelmeyeceği konusundaki endişele
rimi açıkça ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

EŞREF ERDEM (Devamla) — To
parlıyorum efendim, izin verirseniz. 

Değerli iarikadaşjlarıım, tabiî şimdi, 
«Acaba, yeniden Türkiye düyunu umu
miye gibi bir yabancı anlayışın egemenli
ğine doğru götürülmeye mi çalışılıyor?» 
diye de bir korkumu, bir tedirginliğimi 
ifade etmeye çalışayım. 

Soruyorum : Acaba burada, kâr ge
tirmeyeceği biline biline sremaye şirket
lerine, bu noktada, demin saydığım ko
nularda garanti mi veriliyor? 

Değerli arkadaşlarım1, yasa, «Serma
ye şirketlerine ihale edilecek» diyor. İç
teki ihalelerimizde bile, istekli firmalar
dan, yüklenici firmalardan belli koşullar 
istiyoruz; finansman istiyoruz, kredi te
minatı istiyoruz, makine parkı istiyoruz, 
iş bitirme belgesi istiyoruz; hele hele 
otoyol gibi önemli teknoloji birikimi ge
rektiren bir yerde, bütün bunları istemi
yoruz. Paranın her şeyi halledebileceği 
gibi bir anlayışa kendinizi kaptırmışsınız : 
Paıası olan bu işi yapar. Oysa, demin 
dediğim gibi, içteki ihalelerimizde bu ko
şullar geçerli; ama, her nedense burada 
geçerli değil. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının tümü 
dikkate alındığında hiçbir şey berrak de
ğildir. Önemli bazı hususlar, çıkarılacak 
yönetmeliğe bırakılmıştır. Sözleşmelerin 
nasıl yapılacağı ve hangi ödünlerin veri
leceği konusunda da yönetmelikten kuş
kularımız vardır. Bu tasarı, Türkiye'yi 
gelecekte ciddî sıkıntılarla karşı karşıya 
getirecektir. Bu ülkede, yabancı şirketle
rin cirit atmasına ve yeni sömürü ve ta-
lat alanlarının yaratılmasına imkân1 tanı
maktadır. Ülkemizi, gelecekte, fcapitülas-
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yon benzeri yeni ödünller vermeye zor
layacak bir tasarıdır. Bu nedenle, bu ta
sarıya SHP Grubu olarak karşı olduğu
muzu ifade eder, Yüce Meclisi saygıla
rımla .selamlarım, (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Ahmet Uncu, buyurun efendim. 
<̂ DYP .sıralarından' alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET UN
CU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının, Karayolları Genel Mü
dürlüğü olarak yapmış olduğu otoylların 
dışmda yeni bir finansman anlayışıyla ve 
yeni bir metotla getirmiş oldukları bu 
kanun tasarısı görüşülürken, başta Kara
yolları Genel Müdürlüğümüzün, bugü
ne kadar Türkiye'de başlatmış olduğu ve 
yapmakta olduğu otoyollar hakkında gö
rüşlerimizi ortaya koymaya çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, halihazırda 
Edirne'den Ankara'ya kadar, Ankara 
çevre yolu da dahil olmak üzere, bu ik
tidar döneminde Karayoları Genel Mü
dürlüğü tarafından ihale edilmiş olan 793 
kilometre otoyol vardır. Ayrıca, Gazi
antep - Toprakkale yolu 250 kilometre 
olarak yine ihale edilmiştir ve yapımı fir
malara verilmiştir. Bir de, İzmir - Ay
dın yolu 143 kilometre olarak verilmiştir. 
Toplam 1 200 kilometre olan bu yollar, 
2 milyar 230 milyon dolara 7 tane mü
teahhide tevdi edilmiştir. 

Şimdi, önce bu yolların gerçekleşme 
durumunu tartışmak ve konuşmak lazım. 

Otoyal yapmak istiyorsunuz, bundan 
(hepimiz memnun oluruz. Keşke, Sayın 
Başbakanın söylediği gibi, dört beş yıl 
içerisinde Ankara'dan Edirneye otoyol 
yapıla'bilsin; Sayın Bakanın ifade ettiği 
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gibi, 1 200 kilometrelik otoyol 1992 yı
lında gerçekleşebilsin; hatta hatta, yine 
Sayın Balkanın belirttikleri gibi, 2000 yı-
yılında 3 bin kilometrelik otoyol ağına 
kavuşabilsin. Bunlar, birtakım idealler 
olabilir, bunları saygıyla karşılıyoruz; 
ama gerçekleşmesinin de tartışılması la
zımdır. 

Halihazırda ilk etapta ihale edilen 
İkinci Boğaz Köprüsü ve 200 kilometre
lik çevre yolu inşaatı, 1985 yılında, re
kabete açık usullerle ihale edilmiş ve en 
düşük teklifi veren Sezai Türkeş - Fevzi 
Akkaya Türk firması ile Japon ve İtal
yan firmalarından oluşan konsersiyuma 
verilmiştir. İşin bitim süresi 1988 yılı ol
masına rağmen, şu anda ikinci köprü 
bitmek üzere; fakat geri kalan 200 kilo
metrelik otoyol kısmında ancak yüzde 30 
gerçekleşme mümkün olmuştur. Bu nok
ta çok önemlidir. 200 kilometre olarak 
verdiğiniz İkinci Boğaz Köprüsü ile be
raber ihale edilen kısımda şu andaki ger
çekleşme daha yüzde 30'dur. 1988 sonu 
olaraik planlandığı halde. Bu geri kalan 
işin bitim tarihi, şimdiden Karayolları 
Genel Müdürlüğü olarak 1990 yılında 
düşünüldü, ertelendiği söylenilmektedir. 
Ayrıca İkinci Boğaz Köprüsü ve 200 ki
lometrelik çevre yolu ihalesi için, mü^ 
fealhhidin teklifi, fiyatlar dolar olarak ve 
sabit fiyat esaslarına göre bütün işin 
keşifleri yapılacaktı. 

Sayın milletvekilleri, bunu bilhassa 
sizlere hatırlatmak isteriz. Devlet ihale 
usulleri ile ona uygun olarak yapılan bu 
200 kilometrelik ilk ihalede en önemli 
husus, fiyatlar dolar bazında sabit ola
caktı; ama, görüyoruz ki, daha iki buçuk 
yıl geçmeden 550 milyon dolara ihale 
edilen bu birinci kısımda 280 milyon do
larlık ek bir mukavele yapılmıştır; yani 
ilk yapılan ihale, kısım, dolar bazında 
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sabit olmasına rağmen bugün yüzde 50' 
âik bir artış, üç yıl içerisinde, ikıi buçuk 
yıl içerisinde hemen önümüze gelmiştir. 
Kanaatimizce bu yolun tamamlanması 
için daha yüzde 50'lik bir artışın doğa
cağını ve yüzde 30'u gerçekleştirilen bu 
yolun en erken 1993 senesinde bitirile
ceğini söylemekteyiz. 

Kredili olarak ihale edilen diğer oto
yollara gelince: ikinci etaptaki Sakarya -
Gümüşova, Gümüşova - Gerede - Anka
ra ve Ankara çevre yolu ile Mersin -
Gaziantep, İzmir - Aydın otoyollarının 
kredili olarak 1987 yılında Genel Müdü
rün teklifi ve Bayındırlık ve İskân Baka
nının onayı ile firma veya firma grupları, 
ayrı ayrı muhtelif zamanlarda çağrıla
rak rekabetsiz olarak verilmiştir. Doğru 
Yol Partisi olarak itirazımız buradadır; 
otoyolların yap Utmasında değil, otoyol
ların yapımının devlet ihale usullerine 
uyulmadan rekabetsiz olarak verilme sin
dedir. Ayrıda, otoyolların dışarıdan kre
dili olarak yapılmasındadır. Bazı firma
lar kredilerinin tamamını temin etmeden 
ihale işlemlerimi tamamlamışlardır. Şu an
da da ekski kredili ihajder de vardır. 
İhale edilmiş olarak gösterilen otoyollar 
içerislinde, şu anda eksik kredili olan iha
leler de vardır. Ayrıca, Gümüşova-Gere-
de arası, hiçbir Türk ortağı olmadan, 
-ki Türk müteahhitlerinin yatırımlarının 
durduğu bu yıllarda- bir İtalyan firma
sına ihale edilmiştir. Bu kesimde, 25 ki
lometrelik kısmın inşaatı, çok zor ve pa
halı olduğu için libale dışı bırakılmıştır. 
Burası, dçin şu anda müteahhitle görüşme
ler devam etmekte, kredi bulunursa 
bu kesimde de aynı müteahhide iş ve
rilecektir. Bu kesimin tahmini bedeli 250 
milyon dolar olup, en sona bırakılmıştır. 
Genelde bütün bu yalların etütleri ve 
projeleri yoktur. B'izim üzerinde durdu

ğumuz husus da budur. Etüt ve projele
ri yapılmayan işlerin, bu denli ihalelere 
çıkarılmasıdır. 

Bazılarında yol güzergâhı bile belli 
değildir. Yeniden araştırma yapılmakta, 
uygun güzergâh bulunmaya çalışılmakta
dır. Projesiz ve bilgisiz yapılan, bu iha
leler, bugün tahmin edilen keşif bedeli
nin çok çok üstüne çıkarak; bu keşif 
bedellerinin en az yüzde 50 artacağı ke
sindir. İyimser bir 'tahminle, İkinci Bo
ğaz Köprüsü ve Çevre Yolu işinim, pro
jelerle olduğu halde, yüzde 50 olarak 
arttığını görmekteyiz. O bakımdan, bu 
projesiz yolların maliyetinin de daha bü
yük oranlarda, hatta yüzde 100 seviye
sinde artacağını düşünmekteyiz. Bu iha
lelerin süresi dört yıl olanak düşünülmüş
tür. İhalelerin yapılmasından bu yana bir 
yıl geçmesine rağmen, halihazırda inşaa
ta başlayanlar çok azdır. 

Değerli arkadaşlar, ihaleler yapılalı 
bir yıl olduğu halde, birinci bölgenin dı
şında, yalnız ve yalnız Ankara-Gerede 
arasında bir çalışma yapılmaktadır. Diğer 
bölgelerin hiç birinde iş© başlanılmamış
tır. 

Bütün ihaleler yüzde 20 avans veri
lecek şekilde mukaveleye konulmuş, tes
pit edilmiştir. Bu noktaya dikkat): nizi çek
mek istiyorum : Milyon dolarlarla büyük 
büyük işler yapılmaktadır. Biraz önce, 
ihale bedelinin 2,2 milyar dolar olduğu
nu arz ettim. Bu 2,2 -milyar doların yüzde 
20'si müteahhitlere peşinen avans ola
rak verilmektedir. Peşinen avans olarak 
verilen 400 milyon doları Türk parasına 
tahvil ettiğimizde 600 milyar Türk Lirası 
eder ki, bu da bugünkü 'Karayolları büt
çesinin yarısına eşittir. O bakımdan, de
ğerli arkadaşlarım, Devlet İhale Yasası
nın şartlarına uyulmadan bu işler yapıl
dığı için, devletimiz ve milletimiz zarar 
görmektedir. 
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Biz otoyolun yapılmasına karşı deği
liz; ama otoyol yapılırken, normal devlet 
hiyerarşıisiınin dışına çıkıldığı için karşı
yız. İşte bu yüzden, huzurlarınıza gelen 
şu yeni tasarının da özel bir kanun sta
tüsü taşıdığı görüşündeyiz. Bu taşandaki 
en önemılıi mesele, sermaye şlirkötlerime yol 
yaptıracağız; ısiermaye şirketlerine yaptıra-
oağımız yolu ne şekilde yaptıracağız? 
Sermaye şirketleri gelecek, «Şu şu yol
lardan, şu esaslar içerisinde yapacağız» 
diye anlaşma yapacak. Buradaki kriter ne 
olacak, ölçü ne olacak, o belli değil. 

Huzurunuza gelen tasarıyla, yapımı 
ve işletmesi! bir ısıermaye şirketiıne veril-
mesli düşünülen yollar Tarsus-Pozantı, 
İzm!İr-Urla-Çeşme, İzmir-Salıihlıi, Bursa-
İzmir arasıdır. Kredili otoyol ihalesinde 
başka iş alamayan veya aldığı halde ye
ni iş almak isteyen bazı firma grupları, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayol
ları Genel Müdürlüğü ille temas ederek, 
yukarıdaki yolların ihalesini: özel bir 
usulle almak listemekte, teklifler yapmak
ta, kendilerine kazançlı bir iş aramakta
dırlar. 

Kanun tasarısı, bazı firmalarla yapı
lan öngörüşımelerden -sonra ortaya çıkan, 
daha doğrusu, firmalarca teklif edilen 
tos laik protokolündeki' şartları da kapsa
maktadır. Bizim endişemiz buradadır. 
Firmaların, Genel Müdürlüğe teklif et
tiği maddelerin çoğumun kanun tasarısın
da da görülmesi, yani firımaların yönlen
dirdiği fikirlerin tasarıya hâkim olması, 
yukarıda bahsettiğimiz endişeyi artır
maktadır. 

O halde, hangi yolun hangi firma
larca veya firma gruplarınoa yapılacağı 
da şimdiden bellidir. Tarsus - Pozantı yo
lu için ben firma isim vermekten kaçını
yorum. Sayın Bakanım, Genel Müdür, 

yetkililer ve arkadaşlarım isterlerse, ken
dilerine firma ismi de verebilirim. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Onlar bilirler. 

AHMET UNCU (Devamla) — Ama 
benim söylemek istediğim şey, firma ismi 
vermeden, Tarsus - Pozantı otoyolunun 
Ibir bankalar, bir yapımcı şirket, hatta hat
ta Kamu Ortaklığı Fonu İdaresi de işin 
içine karıştırılmak suretiyle yapılmak İs
ıt endiğidir; İzmir - Urla - Çeşme otoyo
lunun da yine, bir yerli şirket yanında 5 
İtalyan firma ile beraber düşünüldüğüdür. 
Bursa - İzmir otoyolunun da 4 yerli şir
ket yanında bir de Kamu Ortaklığı Fo
nu ve bankalar grubunun düşünüldüğü. 

Tarsus «• Pozantı arasında yapılacak 
otoyol için, firma, bugünkü şartlara göre 
şöyle bir değerlendirme yapıyor; Buıgün 
Tarsus - Pozantı arasında trafiğin yoğun
luğu ve bir yıllık gelirin ne olduğu hesap
landığında, yılda 8,7 milyar Türk lirası 
ücret toplayacağı hesap ediliyor; bu yıl 
içinde firma grubu 160 milyon dolara, 
yani 200 milyar Türk lirası yapım keşif 
bedeli olarak teklif yapıyor. 

Arkadaşlar, benim burada anlatmak 
istediğim mesele şu: Geri dönüşü mut
laka olacak. Firma bu işi yapacak, bu
nun bir bedeli olacak. Mutlaka yap, iş
let, devret modeli ile işletirken bir fiyat 
konulacak, paralı yol olacak ve bunun 
bir geri dönüşü olacak. İşte burada or
taya çıkan bir gerçek var. Bu tasarı ile 
gelen, bu tasarı ile yapılacak olan otoyol
ların geri dönüşü çok uzun, genellikle 15 
•ila 25 yıl arasındadır geri dönüşü, kârlı
lığı. 
. Firma, 20 yılda, 25 yılda kârlı hale 

gelecek ki, 20 yıl sonra parasını alacak 
ki, ondan sonra kâr edecek. O bakımdan, 
yapımcı şirketin dışında, finansmanı sağ
layan grupların burada büyük riski yar. 
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Bu risklerden dolayı Kamu Ortaklığı Fo
nunun da bunun içine dahil edilme ihti
mali söyleniyor. Kamu Ortaklığı Fonu 
(getirildiğinde, bu sefer tahviller çıkarıla
cak ve Kamu Ortaklığı Fonu vasıtasıyla 
pazarlanacak. Ne zaman pazarlanacak? 
Bir an önce pazarlanacak. tşte endişemiz 
bu noktadadır. 

îşin riski, banka ve Kamu Ortaklığı 
Fonu İdaresinde kalacak, ecnebi şirket
lerin katkısı olan sermaye şirketlerinin 
ise tek istediği, Kamu Ortaklığı Fonu 
İdaresi veya başka bir kanalla devlet ga
rantisi istemek olacaktır. Netice olarak, 
öncelikle, çok kâr eden, yapımcı firma 
olacaktır. Müteahhitlerin, yatırımının 
azaldığı bugünkü şartlarda, atıl olan ma
kul ekipman kapasitelerine karşı, yeni iş 
kaynakları bulmak için göstermiş olduk
ları bu çabalar neticesinde bu kanun çı
kacaktır. Anasermayenin bile 20 yılda ge
ri döneceğini düşünürse hiçbir müteahhit 
ve sermaye şirketi böyle bir yatırımı yap
maz. Ancak, netice olarak risk devlette 
kalacaksa veya geçiş ücretlerinin anormal 
faturası vatandaşta kalacaksa, bu kârlı 
işe teşebbüs eder. Bu kanunun çıkışından 
sonra kârlı olan yapımcı şirket olacaktır, 
o iş bulacaktır; ama gerisini endişe ile 
karşılıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bizi ilgilendiren 
bir önemli konu var, il yollarımız, devlet 
yollarımız ne olacak? ti yollarının ve 
devlet yollarının mevcut durumunu her 
şeyin üstünde tutmayacak mıyız? Bakın, 
1983 yılında yapılan iş kalemleri ve 1987 
yılında yapılan iş kalemleriyle Karayol
larını mukayese edecek olursak, sanat ya
pıları 1983'te 2 318 kilometre iken, 1987' 
de 1 135 kilometreye düşmüştür, yani, 
yüzde 49 azalma oranı vardır. 

Toprak tesviyesinde ise, 1983'te 1 736 
kilometre iken, 1987'de 957 kilometreye 
düşmüş, yüzde 55 azalma vardır. 

Stabilizede ise, 1983'te 2 143 kilomet-
' reden, 1987'de 1 614 kilometreye düş
müştür, yüzde 25 azalma vardır. 

Asfalt ise, dengeli olmuş, 1983 yılında 
9 605 Km, 1987'de 9 584 Km olarak ger
çekleşmiştir, 

Devlet il yollarının 1987 ile 1988 yıl
ları arasındaki mukayesesini yapacak 
olursak; 1987'de sanat yapısı 1 195 Km. 
iken, 1988 yılında 1 270 Km. olmuş; 
denk sayılır; toprak tesfiye 1 736 Km. 
iken, yüzde 28 kaybederek 1 260 Km'ye 
düşmüş; stabilize 2 143 Km'den yüzde 
27 kaybederek 1 560 Km'ye düşmüş; 
asfalt 9 605 Km'den yüzde 11 kaybederek 
8 600 Km'ye düşmüştür. 

Bu rakamları ne için söylüyoruz: Oto
yol için her türlü mücadelemizi yapalım; 
ama Türkiyede, bugün daha 60 bin Km' 
lik yol yapmışız ve bu 60 bin Krn'lik yol 
içerisinde 3 400 Krn'lik toprak olan, hiç 
geçit vermeyen yol var; bu il yolları, 
devlet yolları Anavatan iktidarını bekle
miyor mu? 

Değerli arkadaşlarım, övünüyorsu
nuz yaptıklarınızla, övünebilirsiniz de; 
ama milyonlar sizi beklemiyor mu? 

Burada anlatmak istediğimiz mesele; 
bugün karayollarımızın hizmetleri küçül
müş olup, başta sanat yapısı, toprak tes
viyesi, stabilize ve asfalt çalışmalarıyla bir 
başarı göstermemektedir. 

Buna karşılık iktidar, bir hayal içeri
sinde, önce otoyol yapıyoruz diye 1 200 
Kmlik bir otoyol ihalesi yapmış olup, 
bunun bir tanesi doğrudur, Boğaz Köp
rüsü ile birlikte yapılan 200 Krn'lik oto
yol ihalesidir. Bunun ihale ediliş şekli 
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doğrudur; ama sonradan verilen 280 mil
yon dolarlık ilaveyi doğru bulmuyoruz. 

Gaziantep - ıToprakkale yolu daha 250 
km iken bir keşif yapmamışsınız ve mü-
teahlhite 1 Km'lik yol vermişsiniz, 1 Km' 
İlk yol karşılığı olarak müteafahite işe 
başlarken yüzde 20 avans veriyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kendi 
adamları da onun için! 

AHMET UNCU (Devamla) — O ba
kımdan, apaçık söylüyorum, Yüce Mec
lise, sorumluluk taşıyan insanlar olarak 
geldik. Huzurunuza getirilen bu kanun 
tasarısı, yapılması gereken yolların yeni 
bir finansmanla yapılması şeklinde gös
teriliyor; ama yanlıştır. Arkasında birta
kım gizli emellerin olduğunu görmemek 
mümkün değildir. Birtakım müteahhit
lere iş bulmaktan başka bir neticenin 
doğmayacağını yarın göreceğiz. 

Maddeler üzerinde yeniden görüşleri
mizi arz etmek üzere ve bu kanun tasa
rısının Yüce Meclisten çıkmaması dile
ğiyle Yüce Meclise saygılarımızı ve hür
metlerimizi sunuyorum. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Uncu. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Ayhan Uysal; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA AYHAN 
UYSAL (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; memleke
timizin kalkınmasında ve gelişmiş, uy
gar ülkeler seviyesine ulaşmasında önemli 
rol oynayacağına inandığımız, çok önem
li gördüğümüz ve bugün görüşmekte ol
duğumuz, otoyol tarzındaki karayolları
nın özel kuruluşlara yaptırılmasına im
kân veren 69 sıra sayılı kanun tasarısı 
üzerindeki Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini açıklamak üzere huzurlarını-
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za gelmiş bulunuyor; bu vesile ile hepi
nizi saygı ile selamlıyorum. 

Kıymetli arkadaşlar, yollar, bir ülke
nin kan damarlarıdır. Nasılki vücudu
muzda kan damarları vasıtasıyla en ücra 
bölgelere hayatiyet ulaştırılıyorsa, böyle
ce vücudun hayatiyeti ve gelişmesi sağla
nıyorsa, bir ülkenin mal ve hizmet üre
timinin, tüketim bölgelerine, ihracat mer
kezlerine ulaştırılabilmesi ve böylece ülke 
ekonomisinin gelişmesi ve kalkınmanın 
sağlanabilmesi için otoyollar ve genelde 
yol ağı vücuttaki kan damarları fonksi
yonunu ifa eder. Ülkemizde 1950'lerden 
itibaren karayollarının başlattığı yol ya
pım hamlesi, 1970'li yıllara kadar başa
rıyla sürdürülebilmiştir. Bu yirmi yıl 
zarfında memleketimizdeki karayolu ağı 
60 bin kilometreye kadar ulaşmıştır. An
cak, 1970'li yıllardan sonra hızlı bir 
şekilde gelişen otomotiv sanayii sebebiy
le, sayısı hızla artan taşıtlar, yollarımıza 
fazla gelmeye başlamış ve yollarımızın 
standardının yenilenmesi, yükseltilmesi ve 
bu arada yüksek standartlı yeni yolların 
yapılması zaruret halini almıştır. 

Ülkemizde hızla artan nüfus, gelişen 
teknoloji bu ihtiyacı iyice belirgin hale 
getirmiştir. En küçük yerleşim birimle
rinde üretilen mal ve hizmeti ihracat mer
kezlerine, limanlara, havaalanlarına, tü
ketim mahallerine ulaştırabilmek için yol
lara ihtiyaç vardır. 

Trafiğin yoğunlaştığı mahallerde yol 
standardının yükseltilmesi ve gerekiyorsa 
yüksek standartlı yeni yolların yapılması 
zaruridir. Günlük trafiğin 5 bini aştığı 
mahallerde, duble yol dediğimiz yolların 
ve hatta otoyolların yapılması artık za
ruret halini almıştır. 

. Otoyollar deyince, bunun üzerinde 
önemle durmak gerekir. Her ne kadar, ilk 
konuşan muhalefet sözcüsü arkadaşımız, 
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otoyolların yapılmasının gereğine inan
mıyorsa da, biz Anavatan Partisi olarak 
bunun tamamen tersi görüşteyiz. Esasın
da, otoyolları lüzumsuz bulan zihniyeti 
biz daha evvelki yıllarda da gördük. Bu 
zihniyet bir zamanlar, İstanbul trafiği 
ive dolayısıyla ülkemizi yurt' dışına bağ
layan trafikte önemli rol oynayacak olan 
Boğaz Köprüsünün (Birinci Boğaz Köp
rüsü) yapılması gündeme geldiğinde yine 
aynı teraneleri tutturmuştu. «Boğaz Köp
rüsüne hayır», «Boğaz köprüsü yerine 
20 - 25 arabalı vapur alırsınız, aynı işi 
görürsünüz, yazıktır bu memleketin pa
ralarına», «Boğaz köprüsü yapacağımıza 
Zap Suyuna köprü yapalım» deniyordu. 
Şimdi yine aynı zihniyetle karşı karşıya 
olduğumuzu üzülerek görmekteyim. Geç
mişte gayet iyi gördük ki, Birinci Boğaz 
Köprüsü yapıldığı yıldan itibaren yeter
siz kaldı; İkinci Boğaz Köprüsüne baş
lamayı Cenab-ı Allah Anavatan Partisi 
iktidarına nasip etti ve 26 ay gibi - 2,5 yıl 
hile değil- çok kısa bir süre içinde de, 
İstanbul Boğazımızın ikinci gerdanlığını 
bitirmeyi, Cenab-ı Allah Anavatan Par
tisine nasip etti. 

Bu arkadaşımız, bir diğer eleştirisinde 
de, otoyolların yapımına çok süratle baş
lanmasına anlam veremediklerini ve ko
nuya bu derece hızlı olarak girilmesini 
tenkit ettiklerini söylediler. Oysa, dün 
akşam televizyonda gururla dinledim ki, 
İkinci Boğaz Köprümüz olan Fatih Sul
tan Mehmet Köprümüz, dünyada en kı
sa sürede bitirilen birinci köprü olma 
hüviyetini de kazanmış bulunmaktadır, 
(ANAP sıralarında «Bravo» sesleri) 

İşte bu bakımdan, otoyolların üze
rinde önemle durmak gerekir. Otoyolları, 
vücudumuzdaki aort damarına benzet
mek gerekir. Nasıl ki, aort damarı, kalın 
bir damar olup, vücudun en ücra köşe

lerine kadar kılcal damarlar vasıtasıyla. 
hayatiyetin nüfuzuna yardımcı oluyor ve 
ibünu gerçekleştiriyorsa; otoyolları da 
trafiğin kesif olduğu bölgelerde inşa edil
mek suretiyle, memleketimizdeki mal ve 
hizmet üretimlerinin, yurdun en ücra kö
şelerine ulaştırılmasında en büyük rolü 
loynayan yatırımlardır. 

Bu bakımdan, gerekli yerlere otoyollar 
zamanında yapılamazsa, ülke ekonomisi
nin hayatiyetini koruması, gelişmiş ülke
lere erişilmesi mümkün olamaz. Geçmişte, 
bu konudaki hatalı uygulamaları hep bir
likte yaşadık. 1970'lerden itibaren gelişen 
otomotiv sanayii neticesi artan taşıt tra
fiği, gelişen teknoloji ve artan nüfus do
layısıyla otoyolların yapılması, zaruret 
olarak görülmeye başlamıştır. Bu mak
satla da, 1972 yılında 1593 sayılı Erişme 
Kontrollü Karayolları Kanunu çıkarıl
mış ve otoyollarının yapılmasına ilk adım 
atılmıştır. Böylece, erişme kontrollü yol
lar yapmak suretiyle, yola giriş ve çıkış
ların kontrol altına alınmasına imkân ve
rilmiş oluyor. 

Bu anlayış içinde başlatılan Harem -
İzmit yolu, otoyol olarak dizayn edil
miştir ve Harem - Gebze arasında ya
pılan otoyol toplam olarak 10 yıldan faz
la bir süre içinde bitirilmiş ve uzunluğu 
50 kilometre civarındadır. O da, Anava
tan Partisi İktidarının gayretleriyle an
cak bitirilebilmiştir, 

Otoyollarının yapılmasının önemine, 
benden evvel konuşan Doğru Yol Partisi 
sayın sözcüsünün katılması bizde mem
nuniyet uyandırmaktadır; ancak, bu 
önemli yatırımın gerçekleştirilmesi için, 
birtakım tedbirlerin araştırılması ve 
hu yatırımların kısa sürede realize 
©dilmesi yollarının da ortaya kon
ması gerekir. Böyle, 50 kilometrelik bir 
yolun yapımını 10 yıldan fazla bir süre 
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uzatacaksınız, ondan sonra da memleke
timizde üretilen mal ve hizmetlerin gerek
li yerlere ulaştırılmasını sağlayacaksınız; 
olmaz böyle şey. Nitekim, olmadığını da 
hep birlikte yaşadık. Her türlü çabalara 
rağmen, ihracatımızı 3 milyar dolara an
cak yaklaştırabildik. 

Ekonominin gelişmesinde yol şebeke
sinin öneminin büyük olduğunu kabul 
etmemek mümkün değil, ama, ekonominin 
gelişmesinde yol şebekesinden, özellikle 
otoyollardan yeterince yararlanabilmek 
için, bu yatırımların süratle bitirilmesi de 
ayrı bir zarurettir. Süratle bitirmenin yo
lu da, sağlıklı kaynaklar elde etmekten 
geçer. Anavatan Partisi iktidarı döne
minde gerçekleşmiş bulunan, ihale edilen 
yollarla beraber, toplam 1 500 kilomet
reye yakın bir otoyol ağı üzerinde çalış
malar başlatılmış bulunmaktadır. Oysa 
ülkemizin ihtiyacı bunun çok üzerinde
dir. 2000 yılma kadar 3 bin kilometre 
otoyol gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. 
Esasında, ülkemizin, gelişmiş çağdaş ül
keler seviyesine ulaşabilmesi için, 25 -
30 sene içinde azamî 11 bin kilometre 
otoyola sahip olması gerekmektedir. Bun
ları gerçekleştiremidiğimiz takdirde, hız
lı büyümeyi gerçekleştirmekten de söz 
etmek mümkün olamaz. 

Harem - İzmit arasındaki yolun ya
pıldığı dönemleri zannediyorum hepimiz 
hatırlarız. Bu 90 kilometrelik yolu, o gü
nün trafiğiyle 3 - 4 saatten evvel katet-
mek mümkün değildi. Hatta bazen,x kaza
lar vesair ekstra durumlar ortaya çıktı
ğında, bu mesafeyi katetmek çok daha 
fazla zamana baliğ oluyordu. Şimdi, üze
rinde en fazla yoğun trafiği taşıyan böy
le bir yolda, bu kısa mesafeyi bu kadar 
uzun sürede katetmek suretiyle, hangi 
malı, hangi hizmeti, nereden nereye ulaş
tırarak kalkınma hızı sağlayacaksınız? Bu

nun cevabını vermek, sanırım sizler için 
de mümkün olamaz. 

Anavatan Partisi iktidarı, bu durumda 
ne yapmış? İhale ettiği 1 500 kilometreye 
yakın otoyolların finansmanını bütçe kay-

1 inakları, Kamu Ortaklığı Fonu ve dış 
krediler vasıtasıyla tamamen tedarik et
miş. Bunun dışında ayrıca gerçekleştir
mek durumunda bulunduğu diğer il ve 
devlet yolları ile, bakımını yapmak mec
buriyetinde bulunduğu diğer il ve devlet 
yolları da mevcuttur. Bu 1 500 kilometre 
yolla bağlı kalırsak, varmak istediğimiz 
hedeflere ulaşmamız da mümkün olamaz. 

Öyleyse, yeni kaynaklar bulmak mec
buriyetindeyiz. Bu yeni kaynaklar ne ola
bilir? Bu yeni kaynakları bulan önemli 
ıbir formül de, işte şu anda görüşmekte 
olduğumuz tasarıda yatmaktadır. Bu tasa
rı ile biz otoyolların yapımının «Yap, iş
let, devret» metoduyla sermaye şirketle
rine verilmesini öngörüyoruz. Aslında 
otoyollar pahalı yatırımlardır, önemli ser
maye gerektiren yatırımlardır, yatırımcı 
için fazlaca cazip olmayabilecek yatırım
lardır. Bunların cazibesini de artırabil
me kiçin, bu otoyol güzergâhındaki yol
culukla ilgili hizmet tesislerinin de ya> 
pim ve işletilmesi görevini, bu sermaye 
şirketlerine veriyoruz. 

Konuşmacı arkadaşım dedi ki, «Biz 
herhangi bir ihale yapıyoruz, bu ihalede 
teminat mektubu istiyoruz, iş bitirme ye
terlik belgesi istiyoruz; ama, otoyol yapı
mı için bu şartlardan hiçbirisi yok.» 

Beyler, otoyol yapımı için en önemli 
şart paradır para ye bu yüzden de ser
maye şirketlerini hedef almış bulunuyo
ruz. 

Parası olan hesabını kitabını yapar, 
otoyol yapımının kendisi için rantabl ol
duğuna inanırsa, gelir teklifini verir. Bu
rada kriter, tesisin işletilme müddetidir. 
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Tesisin işletilme müddeti için de kanun 
tasarısında azamî 49 yıllık bir süre ön
görülmüştür. Burada 49 yıllık süre ön
görülmesi demek, ille, «Bütün yatırım
cılara 49 yıl işletme hakkı verilecek» de
mek değildir. Burada, yatırımın fizibil 
oluş dercesine göre, 1 5 - 2 0 sene, belki 
25 sene gibi süreler de tanınabilir. Ama, 
neticede sermaye şirketi bu işe talip ol-
'duğu zaman bilfiil kendisinin de yol yap
ması gerekmez veya diğer hizmet tesis
lerini yapması gerekmez; müteahhitlik 
hizmetleri ayrıdır, işletmecilik hizmetleri 
ayrıdır. Sermaye şirketleri, Karayolları 
Genel Müdürlüğünün, Bayındırlık ve ts-
kân Bakanlığının uygun göreceği nite
likteki kişilere bu yapım işlerini devrede
bilir. Tasarıda buna da cevaz verilmek
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, süreniz 
dolmak üzeredir. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

Yine, arkadaşlarımız, bu tasarıyla 
memleketin borca sokulduğu iddiasını or
taya attılar. Aslında, bu tasarıyla mem
leketin borca sokulması diye bir olay söz 
konusu değildir. Yerli kuruluş olur, ser
maye şirketi olur veya yabancı firma 
olabilir; gelir Türkiye'de şirket kurar ve 
böyle bir yola talüp olur. Şartlarda an
laşıldığı takdirde kendisine iş verilir ve 
bu konuda da yatırımcı firmaya, görev
lendirilecek olan firmaya herhangi bir 
kefalette bulunulması, taahhütte bulunul
ması da hele hele trafik taahhüdünde 
bulunulması da söz konusu olmasa ge
rektir. Belki bulunabilecek olan taahhüt, 
aynı güzergâh üzerinde devletin aynı 
evsafta bilr başka yol yapmama taahhü
dü olabilir ki, zaten buna da gerek yok
tur. 
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Sayın milletvekilleri, işte, memleketi
mizin gelişmesinde önemli rol oynaya
cak . olan otoyolların yapım işleri için, 
müteşebbislerden de böyle bir kaynak te
min- edilmesi suretiyle, Karayolları Ge
nel Müdürlüğünün kendi bütçesiyle di
ğer il ve devlet yollarına daha hızlı yatı
rım yapılması imkânları mümkün hale 
gelecektir. 

Kapitülasyonlar, şüphesiz ki hepimi
zin üzerinde hassasiyetle durduğu konu
lardır. Ama, konuşmacı arkadaşımın da 
buradan okuduğu, «Bağdat Demiryolu» 
adlı eseri biraz dikkatlice okumak sure
tiyle, tasarıyı da yine dikkatlice incele
mek suretiyle bir mukayese yapılırsa, 
arada hiçbir benzerlik olmadığını görmek 
zor olmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin üreti
len mal ve hizmetlerinin ihracat merkez
lerine, tüketim mahallerine, velhâsıl yur
dun dört bir köşesine ulaştırılabilmesi 
için otoyolların ve diğer yol şebekesinin 
yüksek evsafta ve yeterli miktarda ol
ması son derece önemlidir. Bugün, Batı 
ülkelerinde kilometrekare başına mevcut 
yol miktarı bıln metreden başlamakta, 
1 500, ikibin, üçbin metreye kadar çıka
bilmektedir. Oysa bu rakam yurdumuz
da 350 metredir. Yani, Batı ile aramızda 
yol şebekesi yönünden son derece büyük 
farklar vardır. Yani, biz yurdumuzun her 
noktasına dilediğimiz şekilde ulaşamıyo
ruz. Hal böyle olunca, yeni kaynakların 
yaratılması ve ulaşım ağımızın süratle 
geliştirilmesi yolundaki çareleri eleştir
mek yerine, gönül ister ki, sizler de ye
ni yeni formüller, yeni yeni teklifler ge-
tiresiniz. Ama, her ne kadar muhalefet 
de edilse, Anavatan Partisi iktidarı saye
sinde, memleketimizin ulaşım ağı kısa 
bir süre içinde çağdaş ülkeler seviyesine 
ulaşacak ve böylece, kalkınmamızı çağ-
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daş ülkeler seviyesine kısa sürede ulaş
tırmış olacağız. 

Bu anlayış içinde, bugün görüşmekte 
olduğumuz tasarının önemli bir fonksi
yon icra edeceğine inanıyor, bu vesileyle 
sözlerime son verirken, Anavatan Par
tisi Grubu ve şahsım adına hepinizi sev
gi ve saygıyla selamlıyor, tasarının mem
leketimize hayırlı uğurlu olmasını dili
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Uysal. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GtRAY (istanbul) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; esa
sında konuşmakta olduğumuz kanun ta
sarısı ne getiriyor, zannediyorum ki ev
vela bunu açıklamam lazım. 

Türkiye'de bugün otoyol yapımını dü
zenleyen bir kanun vardır. Karayolları
nın otoyolları nasıl yapacağını, hangi 
usuller içerisinde yapacağını kapsayan, 
düzenleyen bir kanun 1593 sayılı Kanun 
olarak 1972 yılında Karayollarının esas 
Kuruluş Kanununa ilave olacak şekilde 
çıkarılmıştır ve hepinizin de bildiği gi'bi, 
zaten otoyol yapmaktayız. Onun için, bu 
kanun vesilesiyle «Otoyol yapımı gerek
li mildir değil midir» münakaşasını yap
maya lüzum yoktur. Mesela bütçede, 
planda, otoyol yapılması gerekli midir 
değil midir konusu münakaşa edilebilir. 
Bu Kanunun gelişi sebebiyle bu müna
kaşanın yeri yoktur. Onun için zannedi
yorum kil, aslında bu zaman kaybı de
mektir. Buna rağmen komisyonlarda (Bu 
konu iki komisyonda da görüşüldü) bu 
konularda geniş geniş görüşmeler yap
tık; zabıtlarda vardır. 
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Bu Kanun, esasen yapılmakta olan 
otoyolların yapımında, bir ilave finans
man kaynağı getirmektedir; gelirse o da... 

Şimdi bakınız, arkadaşlarımızın ka
falarında sual olarak beliren bir şey var : 
«49 yıl; 49 yıllık bir süre az mıdır, çok 
mudur, lazım mıdır, değil midir?» 

Şimdi, dikkat ederseniz, bu kanunda 
bunun ifadesi «49 yıla kadar anlaşma» 
yapabilmektir. Eğer vereceğiniz yolun 
trafiği, faraza günde ortalama 10 bin 
araçlıksa başka bir süre ortaya çıkar, 
günde ortalama 30 bin araçlık trafiğe sa
hip bir yol mevzubahis başka bir süre 
ortaya çıkar. Bu, trafik yönünden zaman 
tayin edici bir husustur. Ayrıca, bir de, 
yolun geçtiği topografya şöyleyse veya 
böyleyse, tünel gerektiriyorsa, viyadük 
gerektiriyorsa veyahut zeminde stabili-
zasyotı gerektiriyorsa daha değüşik süre
ler ortaya çıkar. 

Onun için, bu süreler her yol için 
değişken olacaktır. Genel olarak, serma
yenin davranışlarını hesaba katarsanız, 
bu süreler, kolay kolay 10 yıldan fazla 
olmayacaktır; çünkü, süre 10 yıldan faz
la olduğu zaman talip çıkmayacaktır. 
Yolu, bir sermaye şirketine zorla yaptır
manız mümkün değildir, öyle şey olmaz. 
Kafalarda birtakım endişeler yaratılıyor. 
Bu tür endişelere lüzum yok; çünkü, eğer 
yolda yeterince trafik yoksa talip çık
maz, yapan olmaz. 

Sonra, arkadaşlarımda, bir «tarife» 
endişesi var; bu hususa da dikkat ediyo
rum. Biz, otoyolların yanına birer tane 
bedava yol yapıyoruz - genel gerekçemiz
de de yazmışız - eğer tarifeyi çok pahalı 
tutarsanız, trafik bu bedava yola kaçar. 
Bugün, müşahede ediyorsunuz herhalde, 
İzmit - Gebze arasındaki otoyolda, hele 
geçen sene fiyatta ayarlamayı yaptığımı-
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zın ertesi hafta, trafik düştü, öbür yola 
kaydı, tik anda fazla gibi geldi fiyat. 

AL t ESER (Samsun) — Yola bakıl
maz, yollar delik deşik olur... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Hayır efendim, yolun bakımı iyidir. 
Türkiye'de Karayollarının işletmekte ol
duğu diğer yollarla, İzmit - Gebze ara
sında mevcut devlet yolunun bakımı ara
sında büyük bir fark yoktur, hatta, İz
mit Gebze arasındaki mevcut devlet 
yolunun bakım şartları, başka birçok yo
lumuzdan iyidir. 

Bir de şu hususu unutuyoruz konu
şurken : Biz, elbette ki, devlet yollarını, 
elbette ki, il yollarını, elbette ki, köy yol
larını yapmak zorundayız. Bunlar, devle
te kanunlarla verilmiş görevlerdir. Bu
nun için kurulmuş Karayolları Genel 
Müdürlüğü, bunun için kurulmuş Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bunlar 
vazifelerini yapagideceklerdir. Bunun 
başka çaresi yoktur. 

Bu arada, herhangi bir yol kesimi üze
rinde trafik yoğunluğu, eğer 20 bin, 30 
bin, 40 bin gibi günlük rakamlara ulaş-
mışsa, ona uygun kapasiteli yolları yap
makla da yükümlüdür. Bunu unutmayı
nız. Bugün İstanbul - İzmit arasında, İs
tanbul'dan 100 bin araç olarak başlayıp 
İzmit'e doğru 25 bin araca inen günlük 
trafik varsa, ona uygun kapasitede yoilu 
yapmakla da sorumludur devlet. 

O zaman, böyle büyük trafik yoğun
luğuna sahip yollarda - nasıl olsa yapa
caksınız o kapasitede yolu - para alabi
leceğiniz bir imkân çıkıyor. Bakınız, ko
misyonda ifade ettik; bugün, karayolları
nın mevcut ağının bugünkü trafiği doğ
ru dürüst taşıyabilir hale getirilebilmesi 
için gerekli para miktarı 14,5 trilyon li
radır Biraz gerçekleri karşınıza doğru 
dürüst koyun. Bunu yapmak zorundayız, 

o vazifeye de devam ediyoruz. Eğer, baş
ka kaynaklan kullanarak otoyolları yap
mak imkânı elde edebilirsek, oraya har
camak zorunda olduğumuz parayı, işte o 
dediğiniz köy yolunda, il yolunda, ilçe 
yolunda kullanırız. 

MUHİTTİN KARAMAN (Gümüş
hane) — Haklısınız Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Evet, mesele budur. O görevi daha 
iyi, daha kolay, biraz daha bol imkânlar
la yapmak imkânını ortaya çıkartmış olu
ruz. Yoksa ben köy yolundan, ilçe yo
lundan, il yolundan sorumluyum da, gün
lük trafiği 100 bine çıkmış bir yolun ya
pımından sorumlu değil miyim?.. 

MUHİTTİN KARAMAN (Gümüş
hane) — Sorumlusunuz; daha fazla... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Gayet tabiî... 

Şimdi, elbette ki, ulaşım ana planları 
bunları kapsar. Ulaşım ana planları pa
ralı otoyol dememiştir; ama, duble yol
lar, büyük kapasiteli yollar demiştir; 
ama, paralı otoyol dememiştir. Biz bu
nun paralı olması gerektiği kanaatindeyiz. 
Başka da çaresi yoktur. 

Arkadaşlarımız bazı şeyleri, yine, ih
mal etmeden yapmaya devam ediyorlar, 
dikkat ediyorum; biz genel gerekçede 
yazmışız, otoyolun kilometre maliyeti 2 
milyar liradır; ama, geçtiği! topografya
ya göre, arazinin şartlarına göre, yer yer, 
5 ila 12 milyar civarına kadar da çıkar 
demişiz; arkadaşımız 2 milyar liralık kıs
mını unutur ve «12 milyardır» der. Bu
nu burada dediler de onun için söyle
dim. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — ikisini 
de söyledik efendim. Bütçe konuşmaları 
sırasında 2 ile 5 milyar dedik. 

- 265 — 



T. B. M. M. B: 73 28 . 5 . 1988 O : 3 

BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Hayır efendim, 2 milyarı söylemedi-
niz, zabıtlarda var. 

Şimdi gelelim kapitülasyon meselesi
ne. Özellikle Sayın Erdem, komisyonda 
da bir nebze (tamamen aynı olmamakla 
beraber) konuya dokunmuştur, Bağdat 
Demiryolu meselesi Osmanlı İmparator
luğu zamanında dedikleri şekilde ele alın
mıştır; o zamanla bugün Türküye aynı 
değildir. Evvela bunu hiç kimsenin unut
maması lazım; o bir. 

İkincisi de, o zaman Türkiye - Bağ
dat Demiryolunda imtiyazı konuşmuştur. 
İmtiyazın süresi yoktur, süresiz bir im
tiyazdır. Halbuki biz burada 10 yıl, 15 
yıl gibi sürelerden bahsediyoruz. 10 - 15 
yıl geçtikten sonra, orada yazılı şartla
rın hiçbirine de benzemeyen şartlarda 
vereceğimiz bu yol, zaten yapılmaya baş
landığı andan itibaren «devletin malıdır» 
diyoruz. Kanunda yazıyor bu, «Karayol
larının malıdır» diyoruz; sadece o süre 
içerisinde işletmek, bakmak için bir hak 
veriyoruz. Yaptığımız odur. İmtiyazla 
alakası yoktur. Arkadaşlarımın aklına 
elbette trafik garantisi, kredide devlet 
garantisi gibi birtakım faktörler geliyor; 
ama, biz şunu komisyonlarda tekrar tek
rar söyledik : Yap - işlet - devret dedi
ğimiz uygulamada, krediler için devlet 
garantisi diye bir nosyon yok. Bakınız, 
trafik garantisi olabilir; eğer, ben günlük 
trafiği 3 bin, 4 bin, 5 bin olan bir oto
yolu ille de yaptırmak istersem, zorla 
yaptırmak istersem, halbuki öyle bir oto
yolun yapılabilmesi için o topografyada 
vesairede, eğer 10 bin trafik ancak ye
tiyorsa, o zaman yapımcı «Sen bana 10 
bini garanti edersen yaparım bunu» di
yebilir; ama, bizler de Türk çocuğuyuz 

beyler, yani bu kadar açık, bu kadar aşi
kâr şeylerin hesabını vermeyecek miyiz?.. 

Sayın Uncu arkadaşım, «Birinci oto
yolun ihalesi normal usullerle yapıldı...» 
sanki ihalenin normal usullerle yapılışı 
memleket için her halükârda kâr yaratı
yor; yok öyle bir şey!.. 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— Yaratmıyor mu? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Yok öyle bir şey! Onu anlatacağım 
şimdi, söylediğiniz için anlatacağım. 

«Normal usullerle yapıldı, öbürleri 
yapılmadı» ona karşıyız. Niye normal 
usullerle değişmiş! 2886'nın verdiği im
kânlar içinde yapılmıştır hepsi. O kanun 
da bu Meclisten çıkmıştır. 2886'nın ver
diği irrikânlar içinde yapılmıştır. 

ı«Bir ihale yahut bir proje normal 
usullerle yapılınca, memlekete daha kâr
dı olur» konusu doğru mu, değil mi, bu
na dair ufak bir misal vereceğim, Sayın 
Başbakanın kullandığı bir misal olacak. 

Elbistan Linyit Santralı, 2490 sayılı 
Kanuna göre normal usuller içerisinde 
yapıldı geldi bizim zamanımıza kadar, 
biz bitirdik. Başbakan anlattı, ama ben 
bir daha anlatayım : 

Elbistan Linyit Santralı 5 trilyon 200 
küsur milyar liraya mal olmuş. Karşılı
ğında ne alıyoruz? Aşağı yukarı 6 mil
yar kilovat/saat enerji alıyoruz yılda, 
başka da bir şey almıyoruz, şu ana ka
dar almış da değiiliz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Üçte 
'bir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— 3 milyarı geçmedi daha, işletmesi çok 
zor bir projedir de onun için geçmedi. 
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ALÎ ESER (Samsun) — Beceri la
zım, beceri! 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— İnşayı beceremediniz, nerede işlete
ceksiniz? İnşasını biz bitirdik. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

6 milyar kilovat/saat enerjiyi ürete
cek bir santralı, 5,5 trilyon liraya mal et
mişisiniz; ama, 2490'la ihale ettiniz, her 
şey tamam; ne oldu? Sonunda, her gün, 
her yıl dünya kadar zarar ediyoruz. 

Biz de 2886 ile yaptık, o kanunun 
maddelerine uygun olarak yaptık. Bu
nun ispatı gayet açıktır, meydandadır. 
2490 sayılı Kanun hakkında bu memle
kette çok şikâyetler yapıldı; ondan son
ra geldi geldi, bir gün - bizden de evvel -
2886 sayılı Kanun çıkarıldı, «2490 sa
ydı Kanun işe yaramıyor» diye. Bun
lara bağlamayalım, bizim insanlarımızı 
da gereksiz töhmetler altında bırakacak 
imalat, gereksiz ithamlar yapmayalım, 
hele özellikle bu kürsüden. Bunlar, in
sanların şevkini kırar, bunlar orada ça
lışan pırıl pırıl, Türk vatandaşı çalışan
larımızın en azından kalplerini kırar. On
lar, çok büyük titizlikle, hele kendisine 
daha büyük yetki verildiği zaman çok 
büyük titizlikle kılı kırk yararak bu se
çimleri yaparlar. 

Kapitülasypn meselesi.. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Tam de

diğim gilbi. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Evet efendim, aynen. Bazan karşı
mıza sizin gibi avukatlar çıkıyor ilamlı 
borçlar için. 

Bu bakımdan, verilmiş yollardaki iş
lemler konusunda ,böyle bir kanun tasa
rısını vesile ederek gelişigüzel konuşul-
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maması lazım geldiğini burada söylemek 
istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kimse 
. gelişigüzel konuşmuyor. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Efendim, kapitülasyon diye bir konu 
ile, yap - işlet - devret fikrinin uzaktan 
yakından alakası yoktur. 

Türkiye, artık 20 nci Asrın da sonu
na gelmiş ve ne 1902 yılı ile ne 1950 yılı 
ile mukayese edilemeyecek , seviyede, 
problemleri çok daha başka bir Türkiye' 
dir. İnsanı da çok daha başkadır ve in
sanı da yarış içindedir. Onun için 1900, 
1940, 1950'li yılların değerlendirmeleri 
ile hele 1940'ta, 1945'te harpten çıkmış 
Avrupa'nın değerlendirmeleri İle bugün
kü işlemlerimizi değerlendirmeyin. Çok 
daha değişik bakılması lazım. Bu kanun 
tasarısı da olaylara o şekilde bakılması
nı sağlayacak bir kanun tasarısıdır. 

Biz şunu söylemiyoruz, komisyonda 
da arz ettim değerli arkadaşlarıma : Biz 
bu kanun tasarısını çıkarttık, hemen ka
pımızda birtakım insanlar hazır da, şu 
yolu ver bana yapayım diyecek... (DYP 
sıralarından «Hazırdır, hazır» sesleri) Ha
yır efendim öyle değil. Biz iki senedir 
uğraşıyoruz. Biz, Türk bankalarını bu 
işe yatırım yapmaya çekmek için uğra
şıyoruz. Bunu da ifade ettim komisyon
da. Biraz yardımcı olun ve bunu sağla
yalım 

Efendim, saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

PAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Buyurun Sayın Atalay. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bayın

dırlık ve İskân Bakanından hiç böyle biir 
talebim olmamıştır. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 
— Oldu, oldu. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Olmadı. 
BAŞKAN — Sinop'taki köylülerin 

arazileri ile ilgili idi efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 
— Tamam, Sinop'ta... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Tamam, Sayın Topçu, 
lütfen... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan, benim, Bayındır
lık Bakanlığından bir tek defa ülamh bir 
alacak için başvurduğumu ispat ederse 
milletvekilliğinden istifa edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim hadise şu : 
Ben de olayın içindeyim... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Şahsın için söylemedi, neden üze
rine alıyorsun? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — «Senin 
gibi» diyor. (Gürültüler) Ne alakası var? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Top
çu... Müsaade eder misin? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Bakan yalan söylüyor. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Rica 
ederim... Müsaade eder misiniz lütfen? 
(ANAP ve DYP sıralarından karşılıklı 
laf atmalar, gürültüler) 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Siz kendiniz üzerinize alıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Bozkır, bir da
kika... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Niye üzerinize alınıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bozkır, bir da
kika . (Gürültüler) Bir dakika efendim... 
Bir dakika... Müsaade buyurun. 

Mtınkaya Barajının altında kalan ba
zı köyler Sinop İli hudutları içindedir, 
bazıları da Samsun İli hudutları içinde
dir. Bu vesile ile Sayın Bakana, Sayın 
Topçu ve ben köylülerin istimlak bedel
lerinin ödenmesi konusunda bir talebi
miz oldu; ama, bu ilamlı bir alacak ni
teliğinde değil. Yanlış anlaşılmasın, tav
zih ediyorum. 

Buyurun Sayın Atalay. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — O za

man, Sayın Bakan tavzih etsin. 
BAŞKAN — Tamam bitti o, bitti 

olay, tamam... * 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Söyle

yen tavzih etsin. 
BAŞKAN — Ben tavzih ettim; ne 

fafk eder? Rica ediyorum... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Çok fark 

eder. Bakan tavzih etsin. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 
— Tavzih edebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — «Senin 
gibi» diyor. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Otur yerine otur. Ne üzerine alı
nıyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Bozkır, lütfen... 
Tamam, bitti olay. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Bakan tavzih etsin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Oturun lütfen Sayın 
Topçu. Tamam, hallettik efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Bakan tavzih etsin. 

BAŞKAN — Ne değişir? 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Siz Sa

yın Bakanı temsil etmiyorsunuz ki, siz 
Meclis Başkanını temsil ediyorsunuz. 
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BAŞKAN — Buyurun tavzih edin 
Sayın Bakan. 

Bir dakika, Sayın Atalay... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 
— Efendim hatırlarsanız hem Bakanlık
ta hem de burada çeşitli vesilelerle soru 
olarak veya bütçe görüşmeleri sırasında, 
özellikle Altınkaya Barajı - ki, Sayın 
Topçu'nun seçim bölgesidir - o bölgedeki 
istimlak bedellerinin ödenmediğini söy
lediler Hatta kendileri de «Ben bazıları
nın vekiliyim» dediler. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hayır, 
öyle bir şey söylemedim Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 
— Belki onu yanlış anladım, ya da ve
kiliyim lafını milletvekilliğinden ziyade 
avukatlık tarzında almış olabilirim. Onu, 
sizin dediğiniz tarzda düzeltiyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yok 
böyle bir şey. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 
— Ben de şunu ifade ettim : Gerek Ka
rayolları, gerek Devlet Su İşleri, gerekse 
diğer idareler istimla'k bedelini ödeme
den, insanların arazilerine girmezler. 
Onun için, komisyonların tayin ettiği is
timlak bedelleri bankaya bloke edilir, 
ondan sonra girilir. Sizin söylediğiniz, 
ilamlı borçlardır dedim. Evet, bunu ifa
de ettim, zabıtlarda vardır. Burada söy
lediğim budur. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efen
dim ilam, mahkeme kararı demek. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen 
karşıhklı konuşmayalım. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efen
dim, Sayın Bakan, devletin bakanıdır. 

BAŞKAN — Efendim, ben olayı ha
tırlıyorum, zatıâiinize gündem dışı bir 
konuşma verdim burada. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efen
dim, bir şey daha; Sayın Bakan... 

BAŞKAN — Mesele aydınlanmıştır, 
üzerine gitmenin bir anlamı yok ki!.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 
— Zabıtta da var. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun 
efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efen
dim, bir şey daha; istimla'k bedelini öde
meden girdiğiniz köyler var; su altında 
bıraktınız, bedelini hâlâ ödemediniz. 

BAŞKAN — Arkadaşımızı dinleye
lim; müsaade buyurun lütfen. 

Evet, buyurun efendim. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 

Efendim, sükûneti sağlarsanız devam ede
ceğim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Karayolları Genel Müdürlüğü dışında
ki kuruluşlarca otoyol yapımıyla ilgili 
tasarı üzerinde kişisel görüşlerimi arz 
etmek için söz almış bulunmaktayım. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten üzü
lerek bir konuyu tespit edelim, Sayın Ba
kan burada konuşurlarken, sanki kara
yolu uzmanı sadece kendileri, kendileri 
dışındaki muhalefet partisi milletvekilleri
ni otoyol tekniği konusunda, karayolu 
yapımı konusunda yanlış bilgiler içeri
sinde olan insanlar gibi değerlendiriyor
lar. Bunun böyle olmadığının kendileri 
taraf'ndan da bilinmesini isteriz. 

Belirli kavramlar Türkiye'de devam
lı karıştırılmaktadır. Elbistan meselesi 
Başbakan tarafından tekerleme olarak 
gündeme getirildi, •arkasından Enerji Ba
kanı tarafından söylenildi, şimdi de Sa
yın Bakanın hiçbir şekilde görev saha-
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sına girmediği halde, çok sevdikleri için 
bu örneği verdi,; ©iz de iddia ediyoruz 
değerli milletvekilleri, kamuoyu önünde 
gayet açık iddia ediyoruz, Afşin - El
bistan Santralında üretilen b'irim enerji, 
sizin yapmakta olduğunuz • Hamidabat' 
tan çolk daha ucuzdur ve doğal gaza da
yalı... (ANAP sıralarından gürültüler) 
dünyada çok az yerde, çok istisnaî du
rumlarda termik 'santralılar yapılımakta-
dır değerli millet vekilleri. Böyle kav
ram kargaşalarıyla bir yere varamazsı
nız. Türkiye Elektrik Kurumundaki ve 
Türkiye'nin 'bağrındaki birçok mühen
dis, bugün Afşin - Elbistan'ın neye mal 
olduğunu gayet iyi hesaplamaktadır; bu 
5,5 trilyonluk rakamların nereden geldi
ği ortadadır. Yanlış hesaplarla, yanlış 
eskalasyon faktörleriyle gelip burada 
kavram kargaşası içerisine gireceksiniz... 
Böyle şey olmaz! Arkasından, Türkiye' 
de enerjiyi dışa 'bağlatacaksınız; kömür 
meselesinde, ırkçı Güney Afrika'da... 

METİN BALIBEY (Afyon) — Se
nin aklın ermez. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ki
min aklının ereceğini Türkiye kamuoyu 
•biliyor, görüyor, yakında siz de görecek
siniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Balıibey, burada 
sizin de konuşma imkânınız var, lütfen 
yerinizden müdahale etmeyin. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Efendim, heyecanli konuşuyor. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Ata-
lay. 

iFUAT ATALAY (Devamla) — 
Efendim, kimse otoyola karşı değildir, 
kimse yola karşı değildir, kimse Boğaz 
Köprüsüne karşı değildir. Hâdise... 
(ANAP sıralarından «Eskiden değil miy
diniz?» sesleri) Eskiden de öyle değildi, 
şimdi de öyle değil. (ANAP sıralarından 
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gürültüler) Sayın Başkan, konuşamıyo
rum... 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın 
konuşlmasunı lütfen kesmeyelim. Kaldı 
İki burada evvelce Boğaz Köprüsüne, oto
yollara karşı olan siyasî teşekküllerin de
vamı yok. Müsaade edin arkadaşımız 
devam etsin. 

Buyurun efendim.' 
FUAT ATALAY (Devamla) — Biz, 

yanlış planlamalara karşıyız. Türkiye'yi 
dış güçlerle beraber Türkiye'deki serma
yenin (belirli ke'sİmiyle 'birlikıte omların 
çıkarına getirilecek düzenlemelere kar
şıyız. Bugün, Japonya'da da boğaz köp
rüsü yapılmakta, gelişmiş ülkelerde de 
birçok asma köprü, geçiş köprüleri ya
pılmakta sayın milletvekilleri; ama, ula
şım sistemi içerisinde hesapların doğru 
yapıldığı bir planlla yapılmaktadır. Bo
ğaz Köprüsünün yapılmasından çok kı
sa bir süre geçtiği halde, bugün Boğaz'da 
3 üncü köprü ihtiyacı ortadadır ve tra
fik keşmekeşinin ne durumda ol
duğu bütün Türkiye Halkının içinde 
yaşadıkları durumun bir göstergesidir. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Boğazın üstüne beton dökecekler. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sa
yın Bakan demektedir iki, «Efendim, biz 
otoyol yapıyoruz; ama ıbü, paralı otoyol 
olacaklar» vie esas itibariyle bunun da 
sebebinin Türkiye'de finansman sorunu 
olduğunu, finans kaynakları İtibariyle 
devletin zor durumda olduğunu söyle-
ımektjedir. 

iDeğerili milletvekilleri, eğer bu yatı
rımların Türkiye'deki sermaye kuruluş
ları tarafından veya yabancı şirketler ta
rafından yapıldığını farz edersek, dün
yanın neresinde görülmüştür ki, sermaye 
şjiriketjleri kârlı görmedikleri yatırımlara 
girsin. Nitekim, Sayın Bakan da aynı 
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şeyi açıkladılar; «Biz zorla bu otoyol
ların yapnmını yabancı kuruluşlara ver
meyeceğiz» dediler. Elbette zorla veril-
ımediği konusunda hemfikiriz; ama, be
lirli güç merkezlerinin 'bu tasarının pa-
laimentodan alelusul şekilde geçirilmesi 
konusundaki zorlamaları da bilinmekte
dir.; Bu se'nmaye kuruluşları kârlı gör
dükleri için bu yatırımları yapacaklar
dır; ama kârlarını, işletmelerini nereden 
karşılayacaklardır? Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları bunu karşıılayacaklardır de
ğerli milletvekilleri. Türkiye Cumhuriye
ti vatandaşlarının cebinden çıktığına gö
re, diemek ki son tahlilde kaynak aynı
dır. Sizinle, Anavatan iktidarıyla ania-
şaımadığımız en önemli konulardan bir 
tanesi 'budur, Hükümetin kaynakları son 
tahlilde kamunun kaynaklarıdır. Ka
munun kaynaklan, halkın vergileriyle, 
halkın cebinden çıkan, halkın üretim sü
recinde kazandıklarından çıkan kaynak
lardır. Başka bir kaynak değildir.. Bu 
otoyollarda İtalyanlar, Amerikalılar, Av
rupalılar seyreitmeyeodktir; Türkiye Cum
huriyeti vatandaşları ıbu yollan kulla
nacaklarına göre, son tahlilde kaynak 
aynıdır, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde
dir. Meselenin önemli noktalarından bir 
tanesi budur. Bu anlamda, kaynak mese
lesinde son tahlilde değişen bir durum 
olmadığı gayet açıktır. 

Diğer bir konu, kanunun genel ge
rekçesinde de (belirtilmektedir, önce bir 
plan koyacaksınız, Türkiye'de .belirli ke
simlerin çıkarına 'bir düzenleme yapacak
sınız, arkasından çıkıp, «.Biz de Türk 
çocuğu değil miyiz?» diyeceksiniz. El
bette Türkiye Cumhuriyeti 'sınırları içe
risinde yaşayan herkes Türkiye Cumhu
riyeti vatandaşıdır; ama mesele, siyasal 
iktidarların, toplumun hangi kesimlerin 
çıkanlarını, hangi kesimlerin genelde men
faatlerini düşündüğü konusudur. Tür

kiye'de 1950'M .yıllardan beri Marsıhail 
yardımıyla, özellikle Mustafa Kemal 
döneminin ulaşım modları yerle bir edil
miş, demiryolu taşımacılığı alabildiğine 
geriletilmiş ve çağdaş sekilideki ulaşım 
planlamaları ibir kenara atılarak Mars-
nall yardımı planımda Karayolları Ge
nel Müdürlüğü ibir taraftan kurulunken, 
öte taraftan, dünyanın her tarafındaki > 
gelişmelerin aksine, Türkiye'de karayo
lu yapımı dengesiz olarak geliştirilmiş
tir. Meselenin önemlli noktası 'budur. 
Yoksa, grubumuzun sözcüsü arkadaşımı
zın söylediği gibi, ulaşım modlarının re
kabeti meselesi değildir. Bu yapılmış ve 
genel gerekçede söylenildiği gibi, önc;e 
Türkiye'de bir senaryo konulmuş, ar
kasından trafiğe kayıtlı araç sayısının 
arttığı ve meVcut karayolu ağının buna 
yeterli olmadığı söylenmektedir. Elbet
te doğrudur; ama, bugün gelişmiş Av
rupa ülkelerinde süratleri saatte 200 ki
lometre, 250 kilometre olan raylı taşı
macılık gelişirken bugün Ankara'dan 
(başkentten) çok yakın ibir bölge olan 
istanbul'a ancak 12 saatte ğideblliyorsu-
nuz. Yine Ankara'dan, ülkenin başka 
bir bölgesine, Diyarbakır'a demiryolu ta
şımacılığıyla 40 saati aşkın zamanda gi-
debiliyorsunuz. Eğer çağ atladığımızı 
iddia ediyorsak, bunun gereklerini ya
pıyorsak önce ulaşım 'sistemini ulusal 
kaynaıklariirnıza göre düzenlememiz ge-
rektiğinli bir kere daha görmemiz gerek
mektedir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI t, SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, bunların ne ilgisi var ka
nunla? 

iBAŞKAN — Sayın Atalay süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayın. 

FUAT ATALAY (Devamla) — To
pallıyorum Sayın Başkanım. 
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Kitle ıtaşıımaeılığı konusunda Sayın 
Bakanın düşüncelerini zaten ıbiliyoruz; 
demektedir ki, «Ankara'ya çıkıyorum, 
Amlkara'da öğlen saatlerinde otobüsleri 
coş olarak görüyorum.» Bugün Ankara' 
da, büyük Ikent merkezlerinde yüzlerce, 
binlerde (insan satanları evlerinden lişle-
rine nasıl gideceklerini, alkşaim'ları da 
üslerinden evlerine nasıl döneceklerinin 
sıkıntısı içerisindedirler. Nüfusları mil
yonları aşan birçok büyük kentimizde halen 
rasyonel, çağdaş raylı taşımacılık, metro 
taşımacrl'iğii geliştirilememilştir. Sadece 
Istanbull'da haşlanmış, o da çok geç kal
mıştır. 

Bütün bunlar, siyasal iktidarların kı
sır hır döngü içerisinde olduklarını, geç-
mişiten beri yanlış uygulamalarda bulun
duklarını göısterımiştir. 

BAŞKAN — 'Sayın Atalay, sözünü
zü k;esmek zorunda ikalacağım, bitirin 
efendim. 

FUAT ATALAY (Devamla) — 
Bağlıyoruım Sayın Başkan. 

Türkiye'de, özellikle karayolu yapı
mında, ileri teknolojiden bahsetmek an
lamsızdır. Türkiye gibi işsizliğin yoğun 
olduğu ıbir ülkede, emek - yoğun plan
lamaların yapılacağı projelerden bir ta
nesi de Ikaray oludur. Biz ıbu yanlış tutu
mu endişe ile izliyoruz. Bu suretle, bir 

* yandan ulusal (kaymaklarımız heder, 'edi
lirken, öte yandan, yabancı kuruluşla
rın ıbu (konudaki etkileri hükümetin ça
lışmalarına yansımalktadır. 

Değerdi milletvekilleri, Gerede - An
kara ve Gümüşova - Gerede otoyolu 
inşaatı dkii yabancı kuruluş (Jou'nt Ventu-
re) v,e Türk firmaları tarafından yapıl
maktadır. Bu tiki otoyolun bir tanesin
de - aynı topografya koşullarına sahip 
oldukları halde - viyadüklerle, tüneller
le geçidinken, bu yöntemle yapılırken; 
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diğerinde başka bir yöntem olan - çok 
pahalı olduğu (konusunda endişelerimi
zin olduğu - yüksek dolgularla, yüksek 
yarmalarla - Sayın Bakanın deyimiyle -
süahilizasyonla geçilmektedir. Bunun da 
ne kadar pahalı olduğu görülmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, bitirin lüt
fen. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkan. 

Bu çerçeve 'içerisinde baktığımızda, 
Sayın Bakan ne derse desin, siyasal ik
tidar ine derse desin, görünen köy kıla
vuz istemez., Onlarca insanın her gün 
trafik kazasından öldüğü Türkiye'de, 
kimse karayolu - demiryolu rekabetini 
yapmamaktadır. Ama ulusal kaynakla
rımıza dayaJlı sisltemılerin çağdaş anlam
da kurulmasa gerekiriken, ya'banci ve 
yerli sermaye gruplarına peşkeş çektiri
lecek ve karayolu fonksiyonlarını or
tadan kaldıracak bu (kanun tasarısına 
karşı olduğumu bildiriyor, Genel Ku
rul üyelerini saygıyla selamiıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
Şahsı adına, Sayın Kamer Genç; bu

yurun efendim. 
Sayın Genç, süreniz 10 dalkika, 'kesin

likle müsamaha etmeyeceğim. 

KAMER GENÇ '(Tunceli) — Değerli 
arkadaşlar, çok karışık bir konuyu, 
böyle 8 - 1 0 maddelik bir yasa tasarı
sıyla - hem de çok kısa maddeler ile 
halleltmek mümkün değildir. Her ne ka
dar ANAP iktidarına mensup arkadaşlar 
zaman zaman buraya çıkıp, «Cumhuri
yet hükümetlerinin (bugüne kadar yaptık
larımın dört mislini dört senede yaptık, 
dünyada ,en uzun köprüyü en kısa sü
rede" yapan tek ülkeyiz» diyorlarsa da, 
siz insanüstü zekâya sahip olsanız da, 
yine de hu mesele çok karışı'k. 
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iBir defa, bir •sermaye şirketine yol 
yaptıracaksınız, hangi koşullarda vere
ceksiniz, hangi yolu hangi mukaveleye 
göre yapacak, projesini nasıl yapacak, 
ikıamullaişitınma şartlan nasıl olacak? Çok 
yuvarlak laflar kullanıyorsunuz. Mesele 
diyorsunuz İki: «Yapılacak yolun ka
mulaştırmasını kısımen görevli şirket 
yapabilecek» «Kısmen» deniyor, ne ka
darı kısmen? İdare burada (takdir hak
kını nasıl kullanacak? İstediği şirkete 
«Kamulaşjtırma bedelini sen öde'» diye
cek, İstemediği şirkete «Devlet ödesin» 
'diyecek. Yani o kadar çok karışık ve 
girift bir konu ki, ıbunu çok yüzeysel 
bir kanun tasarısı aile halletmek mümkün 
değildir. 

!Siz bir şirkete bir yolun yapımını 
verdiniz, eğer orada sanat yapıları ya
pılmış, üstelik devlet yolu niteliğinde bir 
yolsa, orayı da otoyol haline getirirse
niz, elbetteki bunun o şirkete sağlaya
cağı menfaatler. çök büyük olacaktır; 
ama, hiçbir güzergâhı olmayan bir yolu 
yaparsa, özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde, 'buyursun yap
sın, biz bundan memnun oluruz. Ama, 
bugüne kadar Doğuda yapılan hiçbir özel 
şirket yatırımı yoktur. O kadar muafi
yet tanıyorsunuz, yatınım lindirim'i tanı
yorsunuz; gene yok. Orada devletin bir
takıma yatırımlar yapması lazım. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce Sayın 
Adnan Kahveci buradaydı, Sayın Enerji 
Bakanıyla ıbizim memlekete gelmişlerdi; 
keşlke kendileri burada olsaydı da söz
lerimi diınleseydi. Bugün Tunceli hudut
ları içinde - bütçe konuşmalarım sıra
sında da söyledim - 45 kilometrelik as
falt yol yok. Olan yollarda da, inanınız 
ki öyle çukurlar var ki, Sayın Bakanı 
davet ediyorum, gelse, belinden aşağı
sını kaplayacak şekilde çukurlardır. Eğer, 
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Tunceli ve! Doğu, memleket hudutları 
içinde değilse, lütfen söylesinler. 

Bu kanun vesilesiyle elbette ki, özel 
durumlarımızı da dile 'getirmek istiyo
ruz. Bugün, Tunceli'nin hiçbir nahiyesi
nin yolu yoktur arkadaşlar, buna inanı
nız. Hiçbir ilçesinin yolu asfalt değildir. 
Bakın, bunu burada söylüyorum. Bu na
hiye yoları ne zaman yapılacak? Bu pa
zartesi günü Tunceli'den döndüm, hâlâ 
köy yollarının aşiağı yulkarı yüzde 9ö'ı 
kapalıdır. 

Arkadaşlar, özellikle ANAP iktidarı 
zamanında hakikaten, yurt dışından, 
•belidi birtakım yatırımlar yapmak için 
büyük makineler geldi; ama, bunlardan 
dolayı Türkiye artık ıbir makine mezar
lığı! haline geldi. Bu makineleri çalıştı
ralım, bir yerlere koyalım. Gidiyor ba
kıyoruz, karakolun önünde makineler 
ıbekliyor. Valiye soruyoruz. «Sayın Va
li, 'bu yolları ne' zaman açacaksınız?» di
yoruz, «Efendim, açtık» diyor; ama, 
bakıyoruz yollar açılmam 13. 

Değerli arkadaşlar, bakın sözlerimize 
inanmıyorsanız, buyurun siz kendiniz 
gidin, yerinde görün. Oradaki 'insanların 
da hizmete ihtiyacı var. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — İnanıyoruz Sayın Genç de, dina
mitliyorlar o makineleri, 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, ıbakın öyle bir sistem kurmuşsunuz 
ki, ilçe merkezinden nahiye merkezine 
kadar yolların yapımını Karayollarına 
vermişsiniz, nahiyeden köye olan yolu 
da Köy Hizmetleri' Genel Müdürlüğüne 
vermişsiniz. Köy Hizmetleri diyor iki, 
«Nahiye yolu açılsın, ben gideyim ondan 
sonra köy yolunu açayım.» Anlamıyo
ruz, bu kadar uyumsuz çalışan devlet 
teşekkülü görmedik. İkisini birleştirin , 
her' ikisinin -de ellinde makine var, hiç 



T. B. M. M. B : 73 

olmazsa uyum içinde çalışsınlar ve bu 
insanlar da bunları bahane etmesin, ora
daki ımıilyarlarca lira değerindeki makine
ler boş kalmasın, insanlar da boş yat
masın. 

Değerli 'arkadaşlar, ANAP iktidarı o 
kadar süratli gelişmeler gösteriyor ki, 
bakın bütçe konuşmaları sırasımda ve 
Karayolları bölge müdürleri toplantısın
da Sayın Başbakanımız, «45 bin kilomet
relik asfalt ıkarayolu ağımız var» dedi; 
fakat nedense burada 60 bin olmuş. De
mek ikli, 3 ay içinde hemen 15 bin kilo-
mietre yolu asfaltladılar; kendilerini teb
rik edertim. 

Türkiye'de birtakımı yanlış değerlen-
dirımeler yapıl'iyor., Kusura bakmayınız, 
'biz de bu memlekette yaşıyoruz; ıbu 
memleketteki 'birtakım şeyleri kendi gö
zümüzle görüyoruz.ı Bu 'kürsüden, bu 
mikrofondan, özellikle iktidarın (bakan
ları tarafından söylenen hususların yüz
de 70'i yanlış arkadaşlar. Ben iddia edi
yorum, yüzde 70'ıi yanlış, Neden bura
da Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimin 
balkanları, Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyekrine yanıltıcı bilgi veriyorlar; 
ben bunu bir türlü kestiremiyorum. 

Arkadaşlar, burada gerçekleri 'birbi
rimize söyleyeceğiz ve bu gerçeklerin 
çözümü için beraber çare arayacağız. 
Yolksa, burada toıiz memleketi güllük gü
listanlık olarak gösterirsek, kendi ken
dimizi aldatırız, . memlekete de büyük 
ihanet ederiz. Bugün, memleketin Doğu 
ve Güneydoğusunda hiçbir kamu hiz
meti yürümüyor. Bunu kabul edin arka
daşlar. 

Sayın Başbakan bütçe 'konuşmaların
da «Biz Edirne'den Ankara'ya otoyol 
getireceğiz» dedi. Sanki, Türkiye'nin 
Doğu hududu Ankara'da bitiyor arka
daşlar!... Doğudaki, Güneydoğudaki 
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insanların da hizmete ihtiyacı yok mu
dur? Bunları düşünmek lazımdır, bura
lara da birltakım hizmetler getirmek la
zımdır, o insanların içinde bulunduğu 
sıkıntıları çözmek lazımdır, bu bizini 
görevimizdir, Sizin iktidarınız zamanında 
26 ımiiyar dolar dış borç alındı. Bu dış 
borç nereye gitti? Bütün mesele bura
dan kaynaklanıyor. İç (borç 1 7 - 1 8 tril
yon liraya geldi. Bugün, sizin zamanınız
da devlet, devlet memurunun maaşını 
ödeyemiyor arkadaşlar. Yani, Merkez 
Bankasında para ibasarak maaş ödemek 
mesele değildir. 

EYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıur
fa) — Madde üzerind'eî ıkonuş. 

İKAM ER GENÇ {Devamla) — Mad
de üzerinde efendim, bunlar konu ille 
ilgili şeyler. 

Onun için, olayları böyle tozpembe 
göstermeyeliim, gerçekleri görelim, Sizin 
iktidarınız zamanında gelen bu paralar 
nereye gitti? İstanbul'a köprü yapmış
lar. Köprü yaptınız; ama, onun Türki
ye'ye maliyeti kaç liradır. 

işte, Afşin - Elbistan Termik Santra
lını maliyet artı kâr sistemine göre ver
diniz. Orada çialışan arkadaşlar gelip 
anlatııyorlar, yabancı kişiler, üç kilomet
relik, beş kilometrelik yola taksiyle gi
diyor, 20 dolar yazıyor - bunlar gördü
ğümüz şeyler ı yüzde 20 - 25 kâr koyu
yor onun üzerine; işte, (maliyetler böy
le kabarır arkadaşlar. O halde, bunları 
önleyelim. Siz, devleti şu anda normal 
rakamlarla 70 trilyon lira iç ve dış borç 
altına soktunuz. 

MEHMET MÜKERREM TAiŞÇT-
OĞLU (Sivas) — Oh, oh, oh!... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, işte bilmiyorsanız hesaplayın. 41 
ımiiyar dolar dış borç var, bunu 1 300 
lira ile çarparsanız ve iç borcu da ek-
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derseniz 70 trilyon eder. Burada, dev
leti ekonomik yönde çökerttiniz, rejim 
tehlikede.; Bunların hesabını yapalım. 
Öyle muğlak. kanunlar getiriyorsunuz ki, 
bu kanunlları uygulayacak adamlar ya
rın bunun altından çıkamazlar. Hangi 
şirketlere vereceksiniz? Evvelâ «Ya
bancı ve Türk özel sermaye şirketleri» 
diye1 gelmiş, komisyonda «Yabancı» ke
limesi çıkmış, yabancı şirketlere verecek
ler mi onu bilmiyoruz; yani, Bakanlı
ğın teklifinde «Yabancı ve yerli serma
ye şirketleri» denmiş, komisyonun ka
bul ettiği metinde «Yabancı» kelimesi 
kalkmış; o zaman yabancı şirketlere 
veralmjeyeeek imi, verilecek mi merak 
ediyoruz? 

İkincisi, tstanbul - izmit arasında 
otoyolu açtınız ve arkasından daha bu 
yol hizmete girmeden bu yolu yıktınız, 
yeniden yaptınız, Oradan geçerken he
pimiz gördük. Birincisini kim yaptı; 
ikincisini kim yaptı? Bunların bir ma
liyetini çıkarın, bakın kimler bu memle
keti nereye getiriyorsa, devletin parasını 
istedikleri gibi keyfî sarf edenlerin, dev
letin parasına el uzaltan insanların boğa
zını sıkalım arkadaşlar. Bu, hepimizin 
cebinden çıkıyor. Ondan sonra borcun 
hesabı yok, paralar gittikçe büyüyor; 
ondan sonra burada çıkıyor «Hizmet 
yaptık» diye övünüyorsunuz. Memleke
tin doğusunu geziyoruz, güneyini gezi
yoruz, Orta Anadolu'yu geziyoruz bir 
tek hizmet yok., Ben anlamıyorum, bu 
hizmetler gıyapta mı yapılıyor, gökyü
zünde mi yapılıyor, yoksa Afrika'da mı 
yapılıyor; ben vallahi görmedim, kusu
ra bakmayın arkadaşlar. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Allah, Allah... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Görebilirsiniz. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Ge
çen gün burada bağırıldı «Sizin zama
nınızda hizmete giren bir ek sanayi te
sisini söyleyin?» denildi, burada, bakan
larınız, Başbakanınız bir tek sanayi te
sisini söylömedi. 

ERSİN KOÇAK (Adana) — Laf ol
sun diye konuşuyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Olay
ları gerçek görüntüsü içinde görelim. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
doldu; lütfen bitirin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam Sayın Başkanım. 

Burada, özellikle kamulaştırma me
selesinde de, birkaç şey söylemek isti
yorum. Madem iki bu kişilere kârlı yol
ları veriyoruz, o zaman kamulaştırma 
bedelini de bu yolu alacak , şirket ta
mamen ödesin. Bunu idarenin takdirine 
bırakmayalım, tdareyii, böyle zan altın
da bırakacak, kendisinin yaptığı hizmeti 
aşağı yukarı aksatacak birtakım durum
lar karşısında bırakırsak, hizmetin yapıl
ması uzar, hizmet tereddüt içinde yapılır. 
Onun için, açık - seçik ve kesin kural 
koyalım. 

Burada deniliyor ki, «Şirket iflas 
ederse, biz akdi daha önce de feshede
biliriz.» Peki hangi şartlarla feshede
ceksiniz? Onu sözleşmeye koyacaksınız; 
aıma, sözleşme, yine o sözleşmeyi yapa
cak memurun şahsî takdirine bağlı ola
cak. Kanun vazn olarak belirli şeyleri 
biz burada tayin edelim, koyalım. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — Özel şartları kanuna mı koya
lım? 

KAMER GENÇ (Devamla) — O 
güne kadar kişinin ödediği parayı mı, 
yaptığı harcamaları mı kendisine öde
meyeceğiz? Yoksa, hangi şartlarla ken
disine ödeme yapacağız? Bunların hep
si b'aşlıbaşına sorunlar. 
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HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka 
ra) — Şartları kanuna mı koyalım? 

KAMER GENÇ (Devamla) — On
dan sonra, Sayın Balkan ıburada, «Süreyi 
49 yıla kadar tayin ©donken, oradan ge
çecek trafik miktarına, vasıta sayısına 
göre belirli yor uz» diyor. Peki, farz 
edelim ki, birinci sene günde 10 bin 
vasıta geçti, arkasından azaldı veya ço
ğaldı... Bunlar çok büyük hesaplar ve 
ço'k uğraş isteyen şeylerdir. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
bitti efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam Sayın Başkan um... 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıya
man) — Süresi geçti efendim. 

BAŞKAN — Sayın Deliceoğlu, lüt
fen efendiım... 

Sayın Genç, süreniz bitmiştir, lütfen 
toparlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — To
parlayalım Sayın Başkan. 

Bu itibarla, olay zannedildiği kadar 
basit, hemen iki satırlık bir kanun mad
desiyle ihalied'ilebilecelk bir olay değildir. 
Türkiye'de yeni 'bir sistem getiriyorsunuz. 
Bunun benzerinin olup olmadığını da 
bilmiyoruz; ama, çıkar, benzeri var der
ler; fakat o benzeri nerede varsa, nasıl 
işliyorsa, onu da bilmiyoruz. Bu kanun 
tasarısının şimdi aceleye getirilmemesi, 
hiç olmazsa uzun uzadıya fcir inceleme 
olanağının 'bize tanınması, size tanınma
sı gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle 
Komisyonun veyahut da Sayın Ba'kaının 
bu tasarıyı geri çekmesini diliyorum. 

Saygılar sunanım, efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Genç. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sa
yın Başkan, şahsım adına söz istiyorum 
efendim. 

^BAŞKAN — Şahısları adına iki ki
şiye söz verdim. Sayın Çelikibaş'a tüzük 
hükümleri gereğince söz vermemiz müm
kün değildir; ama, ilerideki maddelerde 
nasip olursa, tabiatıyla arzu ederlerse, 
söz almalar i. mümkündür efendim. 

Sayın Fuat Atalay'ın Sayın Bakandan 
bir sorusu var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Miiillet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık 
ve iskân Bakanı tarafından cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Soru : Ortalama olarak, bu tasarı 
kapsamında düşünülen otoyolların eko
nomik ömrü, mühendislik hesaplarında 
ne kadar yıl olarak hesap edilmektediır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, otoyollarının ekonomik ömrü 
nosyonunu doğrusu anlamadım, Yolun 
eğer üst yapışımın ekonomik ömrü soru-
luyorsa; üst yapısının ekonomik ömrü, 
eğer yolun üst yapısı beton asfalt kap
lamalı ise, maksimum on yıldır. Eğer sat
hî kaplamıa varsa, ımaksimim dört yıl
dır. Ondan sonra, bakımla yenilenir, ye
nilenir, yeniıleniır ve yol devam eder. Yo
lun ekonomik ömrü, eğer yolun kapasitesi 
doluncaya kadar diye b r soruysa; bu 
soru anlaşılacak bir soru değil, böyle bir 
nosyon yoktur. 

BAŞKAN - • Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 
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Tasarınım, maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Maddelere geçilmesi 'ka
bul edilmiştik. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Karayolları Genel Müdürlüğü Dışında
ki Kunıluşların Erişme Kontrollü Kara
yolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşle* 
titmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 

özel hukuk hükümlerine tabi ve serma
ye şirketi statüsüne sahip sermaye şir
ketlerinin; otoyollarımın ve üzerindeki 
bütün tesislerin yapımı, bakımı, işletil
mesi ile görevlendirıilımesime ve süresi 
«onumda yol ve tesislerin Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne devrine ait esasları 
düzenlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

FETHİ: ÇEIİKBAŞ (Burdur) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Çelik-
baş. (ANAP sıralarından alkışlar) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlar; Türkiye 
Cumhuriyeti kurulduğu günden beri, 
devletin, ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınmada büyük açığı kaynak teminin -
dedir. Atatürk'ün, 1923 izmir İktisat 
Kongresindeki şu beyanatı dahi, bilhassa 
yabancı sermayeye uluorta karşı olanla
ra karşı mühim 'bir açıklık getirir. Kong
renin açılışında, Atatürk ! «Biz yabancı 
•sermayeye aleyhtar değiliz. Elverirki, ya
bancı sermaye bizim menfaatimıize uygun 
olarak çalışsın. Bu şartla yabancı serma
yeye açığız» diyor. Ne için arkadaşlar? 
Devlet bütün imkânlarını kullanıyor, hu
susî şahıslar, şirket halinde veya şahıs 
olarak tasarruflarını kullanıyor; fakat, 
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arazinin genişliği, asırlar boyu altyapı 
yatırımlarının kifayetsizliği ve nüfusun 
artışı, Türkiye'nin pek çok yolda ekono
mik ve sosyal kalkınması yönünden kay
nak açığını ortaya koyuyor. Bu kaynak 
açığı meydandayken ve daha 1953 yılın
da, Demokrat Parti devrinde Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu çıkarılmışken, 
bugüne kadar netice alınmamış bulunur
ken, Hükümetin, karayollarının muayyen 
şartlar içerisinde ilgililere, garanti veril
meden; Bakan anlattı, bu işin başına ge
çeceklere, demiryolları inşaatında olduğu 
gibi, bir garanti vermiyoruz, devletin bir 
zararı yok; tarifesini tetkik edecekler, o 
tarife üzerinden nakledecek, yanında be
dava yollar <olacak, (isteyen o yolardan 
gidecek; bütün bu şartlar içerisinde, za
manın ehemmiyetini takdir ederek, Tür
kiye'nin kaynak kifayetsizliğini dış kay
naklarla, iç kaynaklarla ikmal etmekte 
kalkınmamız bakımından kati zaruret 
vardır. 

Hükümet, amacını da kanun tasarısın
da ifade ediyor. Yani, bu kadar dört 
başı mamur olarak düşünülmüş, memle
kete bugünde ve yarında zararı olmayan, 
fakat zaıman kazandıracak olan, (Zama
nın ekonomik ve sosyal hayatta ehemmi
yeti çok büyük) süratle Türkiye'nin coğ-
ırafî durumundan da faydalanarak, Orta
doğu ile olan ekonomik ilişkilerimizde, 
TIR'ların nakliyatında vesairede köprü 
vazifesi yapacak olan karayollarının her 
noktada otoyollarla ikmal edilmesi, mem
leketin süratle kalkınması bakımından 
fevkalade isabetlidir. Bu kadar isabetli 
bir tasarının1, bilhassa SHP mensubu ar
kadaşlar tarafından, o üslup içerisinde 
tenkit edilmesini hiç anlayamadım. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Ka
fa farkı var, anlayamazsınız. 
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FETHİ ÇEL1KİBAŞ (Devamla) — 
Amaç sarahaten belirtilmliş. Bu amaç da
hilinde yürütülecek bir politikanın isabet
sizliğinden şüphe etmenin manası yok. 

Efendim, Hükümet şöyle yapaır, 'böyle 
yapar... Arkadaşlar, dünyanın her tara
fında icranın soıramiluıluğunu hükümet 
taşır. Parlamentoyla beraber icra edil
mez. O, meclis .hükümeti sistemindedir. 
Kabine hükümetlerinde icra sorumluluğu 
hükümete aittir, parlamentonun vazifesi 
onu murakabe etmektir. Eğer, meclis hü
kümeti olursa, meclisle beraber icraatı 
yapacak olursa, -ki bizim Anayasamız 
böyle değildir- o zaman arkadaşları din
lemek mümkündür. Eğer Hükümetlin bu 
politikayı yürütmekte isabetsizliği varsa, 
gensoru önergesi verilir, münakaşası ya-
pnlır, eğer ekseriyet kazanırsa hükümet 
düşürülür. 

Bu itibarla, bu Kanun tasarısı gibi, 
bugüne kadar Türkiye'nin ihtiyacına ce
vap verecek ehemmliyette pek az kanun 
tasarısı gelmiştir. Bu sebeple Hükümeti, 
böyle bir kanun tasarısını getirdiğinden 
dolayı tebrik ve takdire değer görüyorum. 
inşallah, kısa zamanda bu şartlar içerisin
de çalışacak firmalar bulunur ve bu yol
lar süratle ikmal edilir, Türkiye bunum 
neticesini istihsali eder; bu millet için bü
yük bir kazanç olur. 

Teşekkür ederim. (ANAP şuralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çelikbaş. 

! inci madde üzerinde verilmiş her
hangi bir önerge yoktur. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul' edenler... Etmeyenler... 1 inci mad
de kabul edilmiştir.. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, 1 inci 

maddede belirtilen şirketlere, bütün tesis
leri ile otoyolun veya diğer •otoyolard'aki 
yolculukla ilgili tesislerin yapımı, balkımı 
ve işletilmesi görevlinin verilmesi; sözleş-
me, süre, geçiş ücreti tarifesi ve görevin 
sona ermesi ile ilgili usul ve esasları kap
sar. 

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

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde 
kabul edilmiştir, 

3 üncü maddeyli okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen 

deyimlerden; 
a) Bakan; Bayındırlık ve iskân Ba

kanını, 
b) Bakanlık; Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığını, 
c) Genel Müdürlük; Karayolları Ge

nel Müdürlüğünü, 
d) Otoyol; üzerinde erişme kontrolü

nün uygulandığı karayolunu, 
e) iBakım - işletme Tesisi; 'bakım ve 

işletme gibi yolla ilgili yapı ve tesisleri, 
f) Yolculukla ilgili hizmet tesisleri; 

otel, moteli, lokanta, akaryakıt istasyonu, 
tamirhane gibi yolculukla ilgili tesisleri, 

g) Görev yeri; tespit edilen İMirii 
güzergâhtaki, bütün tesisleriyle birlikte 
otoyolun bulunduğu yeri, 

h) Görevli şirket; bu Kanun hüküm
leri uyarınca görev verilen Türkiye'de 
kurulmuş sermaye şirketlerini, 

İfade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
'Önerge de yok. 

- 2 7 « -
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum-: Ka-
'bul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Görevin Verilmesi 
M'ADDE 4. — a) Erişme kontrollü 

karayollarının (otoyolların) yapımı, bakı
mı ve işletilmesi ile yolculukla ilgili hiz
met tesislerinin yapım), bakımı ve işletme
sinde sermaye şirketleri görevlendirilebi
lir., 

b) Genel Müdürlükçe yapılmış ve 
yapılmakta olan otoyollar üzerindeki yol
culukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı ve 
işletilmeisi şirketlere yaptırılabilir. 

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen görev-
leridirme ve yaptırma ile ilgili usul ve 
esaslar yönetmelikle tespit edilir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın 
Ahmet Uncu; buyurun efendim. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Sayın 
Başkan, ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Uncu' 
dan sonra size de söz vereceğim. 

Sayın Uncu, süreniz 10 dakikadır efen
dim., 

'DYP fcfRUBU ADINA AHMET UN
CU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 4 üncü madde, gö
rüşmekte olduğumuz tasarının en hayatî 
maddesidir. Bu maddede, otoyolların ya
pımı, bakımı ve işletilmesinin sermaye şir
ketlerine nasıl verileceği hususu tespit edil
mektedir. 

Değerli üyeler, Hükümetin, 20.4.1988 
tarihinde, Bayındırlık ve îskân Bakanlı
ğının teklifi üzerine Yüce Meclis ve ko
misyonlarına göndermiş olduğu bu tasa
rının 4 üncü maddesinin (a) bendinde şöy
le denilmekteydi: «Erişme kontrollü oto
yolların yapımı, bakımı ve işletilmesi ile 
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yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapı
mı, bakımı ve işletilmesinin yerli ve ya
bancı sermaye şirketlerine yaptırılması
na; Devlet Planlama Teşkilatının görüşü 
ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca karar verilir.» 

Değerli üyeler, 'bu noktaya dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Hükümetin göndermiş 
olduğu tasarıda «Devlet Planlama Teşki
latının görüşü alınarak ve Bakanlığın tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar ve
rilir» denilmesine rağmen, ne olduysa, 
10.5.1988 tarihinde, yani 20 gün sonra 
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunda, Sayın Bakanımız ve sa
yın genel müdürümüz de varken, bazı ar
kadaşlarımızın vermiş olduğu önergeyle 
tasarının 4 üncü ma'ddesinin (a) bendi şu 
şekli almıştır: «Erişme kontrollü kara
yollarının (Otoyolların) yapımı, bakımı 
ve işletilmesi ile yolculukla ilgili hizmet 
tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi
nin sermaye şirketlerine yaptırılmasına; 
Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakan 
onayı ile karar verilir.» 

Burada görüyoruz ki, kendi tasarısını 
Bakanlar Kuruluna götüren Sayın Ba
kan, 20 gün sonra nedense işine gelmiş 
ve Bakanlar Kurulunu bir tarafa, hele 
hele Devlet Planlama Teşkilatını da bir 
tarafa atmanın memnuniyetini taşımıştır. 

Bu denli büyük bir olayda; yani 2 500 
kilometreye varabilecek otoyol yapılaca
ğının ve bu otoyolun her kilometresinin 
de 2 milyar ile 5 milyara, hatta bazı yer
lerde 10 - 12 milyara bile çıkabileceğinin 
söylendiği, daha açıkçası maliyeti 10 tril
yonu bulacak olan bu kadiar büyük bir 
olayda Devlet Planlama Teşkilatının bir 
anda göz ardı edilmesinin ve atılmasının 
sebebini anlayamıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biz, otoyolu ya
pın; ama usulüne göre yapın, diyoruz. Sa-

279 — 
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yın Bakan buraya geliyor, «Siz önce 2 490 
sayılı Kanunla yaptığınız işlere bakın» 
diyor. Şimdi bu mantığı anlayamıyoruz. 
Bu ne b'iç'im mantıktır?.. Sizin veya bizim 
yaptığımız işler sonunda millete mal olu
yor. Millet işin iyisini de görüyor, kötü
sünü de görüyor. Siz, daha iyiyi, daha gü
zeli yaptığınızı tam olarak söyleytbiliyor 
musunuz? İşte yukarıda İstanbul İkinci 
Boğaz Köprüsü ile beraber verdiğiniz 2001 
kilometrelik otoyola bugün 280 milyon 
dolar daha vermişsiniz. Bu, daha fazla 
bir paradır. Eğer ben, sizin mantığınızla 
cevap vermeye kalkarsam Sayın Bakan, 
'bu devleti 2,5 yılın içerisinde 280 milyon 
dolar zarara uğratmışsınız. Yani illâ böyle 
mi dememiz lazım? Biz, gelin bu işleri tar
tışalım, doğrusunu yapalım diyoruz. Dev
let Planlama Teşkilatı gibi hayatî bir ku
ruluşu bunun içerisinden neden çıkartı
yorsunuz, Bakanlar Kurulunu bunun içe
risinden neden çıkartıyorsunuz?.. Bunu 
niçin Söylediğimi üçüncü kısımda anla
mış olacaksınız değerli üyeler, 

Bakın, Bütçe ve Plan Komisyonunda 
da kanun tasarısı ne hale geldi: Sizlere 
tasarının Plan ve Bütçe Komisyonunda 
kabul edilen maddesini okuyorum; «Eriş
me kontrollü karayollarının (otoyolların) 
yapımı, bakımı ve işletilmesi ile yolculuk
la ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakı
mı ve işletilmesinde sermaye şirketleri gö-
revlendirileb'ilir» denmektedir. Bundan bin 
şey anlayabÜlİyor musunuz Allahaşkına?.. 
Ama, «Karayolunun yapımında, bakımın
da Devlet Planlama Teşkilatının görüşü 
alınır» ifadesinden hepimiz çok şey anlı
yoruz; «Bakanlar Kurulunca karar verilir» 
ifadesinden çok şey anlıyoruz. Hatta, Ba
yındırlık Komisyonunca kabul edilen «Ge
nel Müdürlüğün teklifi ve Balkanın ona
yı» cümlesinden de çok şey anlıyoruz; 
ama, «Sermaye şirketleri görevlendirilebi

lir» ibaresinden ne anlıyorsunuz, lütfen 
söyleyin arkadaşlar?.. Bunun, maddenin 
aşağıdaki bentlerinde izahı var; «(a) ve 
(b) bentlerinde belirtilen görevlendirme 
ve yaptırma ile ilgili usul ve esaslar yö
netmelikle tespit edilir» deniyor. Buyu
run işte, bürokrasiye milyonlarca insanın 
hakkını teslim ediyoruz. Bu Bakan yönet
meliğe sığınıyor, yönetmeliğe... Tasarıda 
Devlet Planlama Teşkilatını bırakıyor, 
Bakanlar Kurulunu bırakıyor, hatta ken
disi de korkudan kaçarak yönetmeliğe sı
ğınıyor burada. 

Değerli arkadaşlarım, biz, böyle bir 
kanun tasarısının maksatlı olduğuna ina
nıyoruz. Apaçık söylüyoruz, bu tasarıda 
bazı şirtcetlere iş bulmaktan başka bir 
maksat yoktur. 

Hepinize hürmetlerimi sunarım. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Uncu. 

Sayın Erdem, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA EŞREF ER

DEM {Ankara) — Sayın Başkan, değerii 
milletvekillileri; önce, izin verıiırseniz, bir
kaç yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyo
rum. 

Anavatan Partisi sözcüsü Sayın Uysal, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak bi
zim otoyol yapımına karşı olduğumuzu 
ifade etniğimi, buradan söylediler; bir ke
re bunu düzeltmek istiyorum. Ben, ko
nuşmamın girişinde «Otoyollara karşıyız» 
demedim. Otoyol yapılmasından yanayız. 
Ancak, ülkenin kendi ulusal kaynaklarıy
la ve belirli bir lulaştınma ana planı çer
çevesinde otoyol yapılımasundan yanayız; 
yani, ayağımızı yorganımızla göre uzata
lım. 

Değerli üyeler, yabancı sermayeye d© 
ıkarşı değiliz.- Yabancı sermayenin ülkeye 
geliş ıkoşullları ve kullanılma biçlimi ile 
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yeri önemlidir. Eğer yabancı sermaye ül
kemin kalkınmasına ciddî bir katkıda bu
lunuyor ve getirdiğinden fazlasını götür
müyor ise, karşı değiliz. Ben, büteç ve
silesiyle yaptığım konuşmada da, «Oto
yollarla ilgili olarak aldığınız 2 milyar kü
sur dolar kredinin daha başta yüzde 25'i 
yurt dışında kalıyor» demiştim. Bu ne
denle karşı dlduğumuzu, santiarına karşı 
olduğumuzu söylemek, istiyorum. 

Sayın Bakan, «Yanlış mıı?» diyor; 
«Ulaştırma Ana Planında yol var, kapa
site var, büyüklüğü var, otoyol yok» di
yor. 1983-1993 yıllarını kapsayan 10 yıl
lık Ulaştırma Ana Planında, harita ola
rak da belirtilmiştir, isim olarak da zik
ir edilmiştir, bu dönem içerislinde Türkiye' 
de trafik sayımlarına göre otoyol yapıl
masını ıgerektiren kısımlar, kesimler 226 
kilometredir. Hızla gelişti trafik sayımı; 
bu 226 kilometre, 500 kilometre olabi
lirdi. 

Sayın Uysal arkadaşımız, «hızlı gir
diğimizden söz ediliyor» diyor. ' 

Değerli arkadaşlarını, ülkede kalkın
ma, topyekûn kalkınmadır; sadece belli 
kesimlere bakarak, sadece belli paramet
releri kullanarak kalkınmak istiyorsanız, 
sadece belli parametreleri kullanarak 
«kallkıınıyotruz» diye iddia ©diyorsanız, 
yanılıyorsunuz. Kalkınma bir bütündür 
ve her kesimde birlikte ve uyum (içerisin
de olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, yine ben, hava
yı, kişilik itibariyle, hiçbir zaman gergin
leştirmekten yana olmayan bir arkadaşı
nızım. Arkadaşımız iki kezdir çıkıyor, ik'i 
kez de, «O zihniyeti biz biliyoruz» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, o zihniyetten 
kastettiği, sosyal demokrat solcuların zih
niyetidir. «Bunlar, zamanında, Boğaz 
Köprüsüne de karşıydılar, falana da kar
şıydılar» gibi bir anlayış getiriyorlar. 
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Evet, 1960'larda gelişen millî petrol ko
mşunda solcular ne kadar haklı çıktı-
iarsa, öbür konularda da haklı olduk
ları gün gibi ortadadır. Şunu diyoruz : 
Boğaz geçişine karşı, değiliz. Boğazı sa
dece Avrupa ile Asya arasında transit şe
kilde geçiş yanlıştır, istanbul şehir tra
fiğine rahatlık getirmeyen bir geçişten 
yana değiliz. Nitekim, 1978'de, Karayol
ları Genel 'Müdürlüğünün sorumluluğun
da bu% geçişle ilgili yapılan sempozyuma 
her alandan insan katılmıştır. O sempoz
yumun sonunda alınan karar, İstanbul'un 
şehir içi ıtrafiğine de rahatlık getirecek 
tüp tünel geçişidir. Israrımız bu nokta
dadır. İkinci köprü yapılabilir; ciddî bir 
hizmetin ülkemize getirilmiş olmasından 
övünürüz; ama, çözüm değildir, Boğaz 
geçişleri tuzaktır ve her yeni yapılan 
köprü transit trafiğin bir bölümünü üze-
riine çekeceği için, bir üçüncünün yapıl
ması acilen gündeme gelecektir. «Bu dıa 
çözüm değildir» diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşımız 
haklı olıaralk, bir insanın vücuduna ben
zetiyor, «aort damarı da gereklidir» di
yor. Elbette, insan vücudunda aort da
marı ne kadar gerekliyse, beyin kısmına 
uzanan kılcal damarlar da en az aort 
'damarı kadar önemlidir. «Bugün kılcal 
damarlarda 250 bin kilometre yere yol 
yapamamışken, başka kaynakları devre
ye sokarak, ülkeyi belirli birtakım sıkın
tıların içine sokarak otoyol yapmanın, 
trafiğin gerektirmediği yerlerde otoyol 
yapmanın 'bir anlamı yok; belirli bir plan 
içerisinde yapınız» diyoruz. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüz, ku
ruşundan bu yana, iftiharla söylemek ge
rekir ki, Türkiye'de çok ciddî hizmetler 
veren, çok ciddî teknolojik birikimi olan 
bir kuruluşumuzdur. Bugün, dış firmalara 
ihale edilen otoyolların bakımı bile, mü-
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şavirllk hizmetleri bile başka firmalara 
İhale edilmektedir. Acaba Karayolları Ge
nel Müdürlüğümüzün teknik elemanları 
- haydi yolun yapımındaki ihaleyi bir 
sermaye şirketine verdiniz - bunu denet
leyecek, kontrol edecek, kontrollük ve 
müşavirlik hizmetlerini yapamayacak ka
darı bu birikimden, bu bilgiden yoksun 
mudur değerli arkadaşlarım? O halde ne
den yabancı bir firmaya otoyolun yapı
mını, inşaltını veriyoruz, kontroyük ve 
müşavirlik hizmetlerini bir 'başka yabancı 
firmaya veriyoruz? İtirazımız bu nokta
lardadır. 

[Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımız 
buradan, «Otoyol yapalım mı, yapmaya
lım mı, tartışmasının yeri burası değildir; 
bu, bütçede yapılabilir» diyor; arkadan 
da, «zaten yapılıyor» diyor. Bir anlamda 
Sayın Balkanı eleştirdiğim anlamında ka
bul buyurmasın lütfen, yanlış anlayabile
ceğimi düşünerek söylüyorum : Siz ne der
seniz deyin, biz bildiğimizi okuyoruz, di
yor. Bu değildir değerli arkadaşlarım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bir bütün
dür; bugün siz iktidarsınız, yarın bir baş
kası iktidardır. Elbette herkös ülkesini se
ver, elbette herkes kendi ülkesinin kal
kınmasından yanadır; hiç kimse buna kar
şı değildir. O halde, Türkiye Büyük Mil
let Meclîsinin de görevi olan denetim gö
revini yerine getirmek için, demokratik 
bayatımızın vazgeçilmez unsurları saydı
ğımız her siyasal parti, kendince yanlış 
gördüklerini, kendi siyasal düşünceleri 
doğrultusunda görüşlerini burada açıkça 
ifade etmek durumundadır ve etmelidir 
de. Böylelikle doğruyu bulmaya çalışaca
ğız. Aksi takdirde diğer partilere gerek 
kalmazdı, tek parti bunu yapardı. 

'Sayın Bakanımız, «Otoyolları bir şir
kete zorla elbette yaptıramayız» diyor. 
İtirazımız zaten bu noktada. Yasa çıkafei-
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lir, Sayın Bakanın dediği gibi, kabul de 
'görmeyebilir; ama endişemiz odur ki, ka
bul görsün diye ekstradan ödünler veril
mesin. Eleştirimiz bu noktadadır. 

Sayın Bakan, «Bağdat demiryoluyla 
bunun arasında bir benzerlik yok» diyor. 
Hayır; biz, uzun süredir sağ iktidarlarca 
sürdürülen ekonomik politikaların, Tür
kiye'yi giderek uluslararası sermaye çev
relerinin kucağına ittiğini söylüyoruz. Bu 
görüşümüzü bugün burada da söylemiyo
ruz, her vesileyle ve her zaman ifade edi
yoruz; bu eleştirimize de lütfen açık olu
nuz. 

Değerli arkadaşlarım, yollar otoyol 
gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu veya
hut yolun büyütülmesi 'gerekiyor mu, ge
rekmiyor mu biçimindeki bir anlayış, sa-
nıyorumki yoldaki trafik sayımlarına gö
re yapılıyor. Acaba, Türkiye'de mevcut 
kapasite kullanılabiliyor mu? İstanbul -
Ankara arasında çift yol var veya bit
mek üzere; bltirildtfilirdi, bitirilmlyor; çift 
yolun da kapasitesi aşağı yukarı 30 ilâ 
35 b'in araç geçişi durumundadır. Yan
lışsa, Sayın Bakan sonra lütfen düzeltsin, 
otoyola geçildiğinde, fark, sanıyorumki 
10 ilâ 15 bin araç geçişi kadar artacaktır; 
yani duble yolda geçiş 35 bin veya 40 bin 
araç civarında ise, otoyolda da 50 bin 
civarındadır. Otoyolun farkı, sürat, kon
for ve geometrisi fazla bozuk olmayan ve
ya iyi olan yol olmasıdır. 

Dilerim sürçü lisan olmuştur, Sayın 
Bakan, «Bağdat demiryollarında imtiyaz 
süresiz olarak verilmiştir; ama bizde süre 
var» dedi. Yani, biz imtiyazı bir anlamda 
süreli veriyoruz biçiminde değerlendiril
mez «sanıyorum; ama açıkça söylüyoruz: 
Onbeş yirmi yıl sonra bizler, bizden son
ra gelen kuşaklar yine bu Mecliste konu
şacaklar, •tartışacaklar; dilerim ki, bu ya
sayla şirketlere verilecek olan işleri, yir-
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mi yıl sonra, otuz yıl sonra tarihçiler ör
nek göstermezler ve şu şu şu ödünler za
manında şu yolun yapılması için verilmiş
tir, denilmez. 

Sayın Çelikbaş haklı olarak, «Çok iyi 
şeydir, keşke Türkiye'nin bir tarafından 
bir tarafına otoyolla gitsek» diyor. Her
kes ister; ancak bütün bunların ötesinde, 
acaba gömümüz istemez mi, Sayın Çelik
baş biç Konya'ya gitti mi? Konya'daki 
iki firma, Ankara - Konya arasında, ta
birimi mazur görün, kelle götürürcesine 
yarışır bir anlayışla gidip geliyor. 40 in
şam bir yere koyduğumuzda, acaba bu 
40 yurttaşımızın güvenliği, emniyeti, sağ
lıklı gidip gelmesi bizim için amaç değil 
midir? Her şeyi sadece parayla ölçen bir 
anlayış içerisinde olamayız. Acaba An
kara - İstanbul arasında hızlı bir tren ya
pılabilse, insanlar o trenle rahat rahat gi
dip gelseler, zamanlarını iyi değerlendi-
röbilseler iyi olmaz mı? Demek istediği
miz buldur. Ulaşım türlerini birbirine ra
kip görmeyelim; bu çok iyidir, bu yanlış
tır demeyellim. Pahalı da olalbilir. öyle 
şeyler var ki, devletin, sosyal politikala
rında zarar ettiği şeyler de olabilir; ama 
devletin var olması, varlığının sebebi önce 
insandır, önce onun sağlığıdır, onun esen
liğidir, onun mutluluğudur; önce o nokta
dan bakmalıdır. Bu noktada insan sağlığı 
veya varlığı parayla ölçütaıemeli'dir ve öl
çülemez. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sa
yın Erdem. 

EŞREF ERDEM (Devamla) — Efen
dim, izin verirseniz kapatıyorum. 

BAŞKAN t— Lütfen... 
EŞREF ERDEM (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım, süreye itibar, daha 
•doğrusu, elbette itaat ediyorum; ama bu 
vesileyle birtakım şeyleri, sizin de hoş
görünüze sığınarak söylemenin uygun ola
cağını. zannediyorum. 
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«Türkiye, bugün, Osmanlı İmparator
luğu değildir» dedi. Deminki görüşümü 
tekrar ediyorum: Biz, giderek, Türkiye' 
hin uluslararası birtakım sermaye çıkar
larının ve emperyalist ülkelerin kucağına 
itilmekte olduğunu söylüyoruz. Bu gö
rüşümüzün de doğru olduğunu söylüyo
ruz. Bu ekonomik politikalar sürdükçe 
daha da çok bunların güdümüne girecek
tir diyoruz. Giderek, bizim siyasal ba
ğımsızlığımızı da tehlikeye sokacak de
receye gelecek diye endişe duyuyoruz. 

Sayın Bakan, 2490, 2886 ayırımı yaptı. 
2490 Türkiye'de uzun süre hizmet eden 
bir İhale Yasası idi, Sayın Bakanın da 
belirttiği gibi, 2490'dan, sonradan birta
kım şikâyetler, sıkıntılar olmuştur, düzel
tilmesi herkesçe dile getirilmiştir; ama, 
2886 sayılı Kanun çıktı, Yapı, Onarım ve 
Tesis Yönetmeliğinde, İhale Yönetmeli
ğinde ANAP İktidarı her yılın Ocak ayı 
'başında yeni bir yönetmelik çıkarıyor; 
her yıl insanlara toto oynatıyor. Tam 
kavrıyorsunuz meseleyi, bu yönetmelikte 
ihale nasıl yapılır; ertesi yıl yeni bir yö
netmelik çıkarıyor. Sanıyorum bu da çı
kış değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Doğru Yol Par
tisi sözcüsü Sayın Uncu benim söyleyece
ğim çok şeyi söyledi. Konuşmamın bütü
nü içerisinde de söyledim; planlı kalkın
mak istiyorsak, bunu kabul etmiş isek, 
planı gerektiren, planı yapan kuramların 
da varlığından rahatsız olmamalıyız. Bu 
nedenle, bu maddeye - önergemiz de var
dır - Devlet Planlama Teşkilatının görü
şünün de alınmasını mutlaka koymalıyız; 
lledde çok ciddî sıkıntılara girebiliriz. Za
ten, yasanın bitiminde de, ı«Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür» di
yor, 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize 
teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 
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•BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Şahsı adına, Sayın Çelik'baş; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlar; tasarının 
Hükümetçe sevk edilen metni, benim dev
let anlayışıma ve tatbikata göre, daha isa
betli geldi. Filhakika, komisyonların ta
dillerinin gerekçesini okudum, öğrenmek 
istedim; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporunda şöyle bir 
hüküm var: «Tasarının 4 üncü madde
sinin (a) bendi, bürokrasiyi asgariye in-
ıdirmek ve bazı bürokratik engelleri azalt
mak amacıyla verilen değişiklik önergesi 
dikkate alınarak incelenmiş ve madde Ko
misyonumuzca verilen değişiklik önergesi 
paralelinde kalbul edilmiştir.» Bu hüküm 
tatminkâr değil. Yani, bürokrasi, devletin, 
kamu hizmetlerinin görülmesinde bir te
minattır arkadaşlar. Nihayet, arizamik 
mevzular çeşitli servislerde tetkik edilir, 
incelenir ve ondan sonra en isabetli ka
rara varılır. Böyle ciddî mevzularda bir 
ay gecikme mühim b'ir gecikme değildir. 
Hükümet düşünmüş, Devlet Planlama Teş
kilatından geçsin, demiş. Umumî bir plan
lama içerisinde fevkalade isabetlidir ve 
bakanlıkların imzasını taşımakla beraber, 
Bakanlar Kuruluna gelip, servislerde tet
kik edilsin, bakanların ayrı b'ir mütalaası 
varsa eklensin, öyle gelsin... Bu, büyük 
bir teminattır. Yani, ben komisyonların 
tadil tekliflerinin gerekçesini böyle mü
him bir mevzuda tatminkâr bulmadığımı 
'ifalde etmek istiyorum. 

Eğer, Hükümet kabul ederse, 'bunun 
yine, Hükümetten gelen şekliyle tasvip 
edilmesinde isabet olacağı kanaatini taşı
yorum. 

Bunu belirtmek için çıktım, teşekkür 
ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim -Sayın 
Çelik'baş, 

Madde üzerinde verilmiş önergeler 
var, geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 69 sıra sayılı 
tasarının 4 üncü maddesinin 1 inci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

«Erişme kontrollü otoyolların yapımı, 
'bakımı ve işletilmesi ile yolculukla ilgili 
hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve iş
letilmesinin sermaye şirketlerine yaptırıl
masına Devlet Planlama Teşkilatının gö
rüşü ve Bakanlığın önerisi üzerine Bakan
lar Kurulunca karar verilir.» 

Istemihan Talay 
İçel 

Fuat Erçetin 
Edirne 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

'Karayolları Genel Müdürlüğü Dışın
daki Kuruluşların Erişme Kontrollü Ka
rayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşle
tilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin 
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(a) ve (b) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında teklifimiz ekte sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Cavit Erdem ir 
Kütahya 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Görevin Verilmesi: 
MADDE 4. — a) Erişme kontrollü 

otoyolların yapımı, bakım ve işletilmesi 
ve yolculukla ilgili hizmet tesislerinin ya
pımı, bakımı ve işletilmesinin yerli ve ya-
'bancı sermaye şirketlerine yaptırılmasına; 
Devlet Planlama Teşkilatınca yatırım 
programına alınmış olan ve fakat öde
nek yetersizliğinden yaptırıl amayan oto
yolların Devlet Planlama Teşkilatının uy
gun görüşü ve Bakanlığın teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca verilir. 

b) Genel Müdürlükçe yapılmış ve 
yapılmakta olan otoyollar üzerindeki yol
culukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı ve 
işletilmesi, Genel Müdürlüğün teklifi ve 
Bakanlık onayı ile Devlet İhale Kanunun
daki rekabete açık usullerle ihale yolu ile 
isteklilerine verilir. 

Gerekçe: 
İddia edildiği gibi, Karayolları Genel 

Müdürlüğü bütçesi dışında otoyolların 
yapılmasını sağlayacak olan bu Kanun, 
her şeyden önce iktidarın dış kredi ile iha
le etmiş olduğu 1 200 kilometreyi bulan 
otoyol çalışmalarının, başta dört yıl oldu
ğu halde gözle görülür bir gerçekleşme 
olmaması, dış kredi ile yol yapımını dışa 

borçlanarak ve memleketin çok büyük ih
tiyacı olan dövizin altyapıya harcanmasını 
doğru bulmadığımız için, hele bu kanun
da, başta sermaye şirketlerine, Devlet 
Planlama Teşkilatının görüşü alınarak, 
Bakanlık teklifi ve Bakanlar Kurulu ka
rarı ile otoyolların yapımı, bakımı ve iş
letmesinin verileceğini yasa şevkinde be
lirtilmesine rağmen, gerek adı geçen iki 
komisyonda, Devlet Planlama Teşkilatı 
ve Bakanlar Kurulu yetkilerinin kaldırıla
rak ve hatta Genel Müdür teklifi ve Ba
kan onayı şartı da yönetmelik esasına dö
nüştürülerek, devletin kontrolundan, ya
ni Sayıştay kontrolundan ve Devlet İhale 
Kanunu usulünden çıkarılmıştır. 

Böylece sermaye şirketinin en az yirmi 
yılda geri dönüşü sağlayabileceği bir işin, 
muğlak bir kanunla ve ifadelerle ileride 
bize göre, ya devlet garantisi alarak ya 
da ücret artışları talep edilerek ya dev
let ya da vatandaş mağduriyetini sebep 
olacağından, adı geçen maddenin, belirti
len gerekçeler doğrultusunda değiştirme 
önergesini arz ediyoruz. 

'BAŞKAN — Şimdi, aykırılık sırasına 
göre okutup işleme koyacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

'Karayolları Genel Müdürlüğü Dışın
daki Kuruluşların Erişme Kontrollü Ka
rayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşle
tilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin (a) 
ve (b) fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
teklifimiz ekte sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Fuat Kılcı 
İzmir 

ve arkadaşları 
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Görevin Verilmesi: 
MADDE 4. — a) Erişme Kontrollü 

otoyolların yapımı, bakım ve işletilmesi 
İle yolculukla ilgili h'izmiet tesislerinin ya
pımı, bakımı ve işletilmesinin yerli ve ya
bancı sermaye şirketlerine yaptırılmasına; 
Devlet Planlama Teşkilatınca yatırım 
programına alınmış olan ve fakat ödenek 
yetersizliğinden yaptırılamayan otoyolla
rın Dövlet Planlama Teşkilatının uygun 
görüşü ve Bakanlığın teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca verilir. 

'b) Genel Müdürlükçe yapılmış ve 
yapılmakta olan otoyollar üzerindeki yol
culukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı ve 
işletilmesi, Genel Müdürlüğün teklifi ve 
Bakanlık onayı ile Devlet ihale Kanunun
daki reka!bete açık usullerle ihale yolu ile 
'isteklilerine verilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
Önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor Sayın Baş
kan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Ka'bui edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul .edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 64 sıra sayılı 

Tasarının 4 üncü maddesinin 1 inci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

«Erişme kontrollü otoyolların yapımı, 
bakımı ve işletilmesi ile yolculukla ilgili 
hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve iş
letilmesinin sermaye şirketlerine yaptırıl
masına Devlet Planlama Teşkilatının gö

rüşü ve Bakanlığın önerisi üzerine Bakan
lar Kurulunca karar verilir.» 

Istemihan Talay 
İçel 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 

önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

'BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Katılmıyoruz efendim. 

İBAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Ka'bui edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kaibul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
'Verilecek Görev 
MADDE 5. — Verilecek görev, bü

tün tesisleri ile otoyolun veya yolculukla 
ilgili hizmet tesislerinin, projelendirilile-
rek veya projesine göre yapım, bakım ve 
işletilmesini kapsar. 

Sözleşmeler 49 yıla kadar süreli ola
rak düzenlenir. Bu süre, bütün tesislerin 
yapımı, bakım ve işletmesin'i de kapsar. 

Görevli şirket, görevlendirildiği işleri, 
Genel Müdürlüğün uygun göreceği şahıs 
veya kuruluşlar eliyle de yaptıralbilir. Bu 
halde dahi görevli şirketin Genel Müdür
lüğe karşı yükümlülükleri deVata eder. 

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

Verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Karayolları Genel Müdürlüğü Dışın
daki Kuruluşların Erişme Kontrollü Ka
rayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve tşle-
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tilmösi ile Görevlendirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında teklifimiz ekte su
nulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Fuat Kılcı 
İzmir, 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Güneş Mülfteoğlu 
Zonguldak 

Cavit Erdemir 
Kütahya 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

İrfan Demiralp 
Samsun 

MADDE 5. — Verilecek görev, bütün 
tesisleri ile otoyolun veya yolculukla ilgi
li hizmet tesislerinin Karayolları Genel 
Müdürlüğü denetiminde projelendirilerek 
veya projesine göre yapım, bakım ve iş
letmesini kapsar. 

'Sözleşmeler 49 yıla kadar süreli olarak 
düzenlenir. Bu süre, bütün tesislerin ya
pım, bakım Ve işletmesini de kapsar. 

Görevli şirket, görevlendirildiği işleri, 
Genel Müdürlüğün talbi olduğu Devlet 
'İhalesi Yasasındaki rekabete açık usul
lerle diğer şahıs ve kuruluşlara Genel Mü
dürlüğün müsaadesi ile yaptırabilir. Bu 
halde ıdahi görevli şirketin Genel Müdür
lüğe karşı yükümlülükleri devam eder. 

Görevli şirket her türlü etüdünü ya
parak otoyol işletmeye açıldıktan doğabi
lecek trafik değişikliklerini karşılamak 
üzere asgarî trafik garantisini Genel Mü
dürlükle yapacağı sözleşmede isteyemez. 

Gerekçe : 
Başta projelendirilme işinin Karayol

ları Genel Müdürlüğünün tam denetimin
de olması şarttır. 

Ayrıca, Devlet İhalesi Yasasındaki re-
ka'bete açık usullerin bu maddeye konul
maması devletin denetimini ortadan kal
dırmaktadır. 

Görevli şirketin her türlü etüdünü ya
parak otoyola talip olmasını bildirmesi 
bir tekliftir; ama bu tekliften sonra yo
lun alınması, projelendirilmesi sözleşme 
esaslarında Devlet ihale Yasasının şart
ları ile yapılması ihale usulüdür. 

Anlaşmadan sonra otoyol işletmesi 
başladığında trafik garantisinin sözleş
mede sağlanmaması en adil ilke olacağın
dan bu esasında bu maddeye konulmasın
da zaruret bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Verilen önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

IFLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILt İLHAN AŞKIN (»Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (istanbul) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Madde hakkında müzakere tamam
lanmıştır. Ancak, oylanmadan önce, ba
sılıp dağıtılan kâğıtlar1da maddeye bir baş
lık konmuş, «Verilecek Görev» diye. As
lında, bu yanlışlıkla konmuştur. Komis
yondan gelen metinde bu başlık yoktur; 
çünkü 4 üncü maddede başlık, var, iki 
madde birbiriyle irtibatlıdır; tavzih ede
rim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 5 inci mad
de kalbul edilmiştir. 

6 ncı rnalddeyi okutuyorum: 
Görevin Sona Ermesi 
MADDE 6. — Otoyol ile bütün te

sisleri ve müştemilatı; sözleşmenin sona 
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ermesi ile birlikte, her türlü borç ve taah
hütlerden ari ve kullanılabilir durumda 
Genel Müdürlüğe bedelsiz olarak ve ken
diliğinden geçer. 

Sözleşmeler, görevli şirketin acze düş
mesi veya sözleşme şartlarını ihlal etme
si halinde, Genel Müdürlükçe süresinden 
önce de feshedilebilir. 

Sözleşmenin sona ermesine ilişkin hü
kümler ile sona ermenin sonuçlan söz
leşmede düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 
isteyen?.. Yok. 

Verilmiş bir önerge yok. 
FETHİ ÇEUEKBAŞ (Burdur) — Efen

dim, öğrenmek istediğim bir konu var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Gö

revlendirilen firmalar makine parkını ge
rektirecek malzemeyi ithal ederlerse, ne 
gi'bi şartlarla ithal edeceklerdir ve makine 
parkı geri verilme zamanında olduğu gi
'bi devlete verilebilecek mi? Bunu öğren
mek istiyorum. 

»BAŞKAN — Sayın Balkan, anlayatoil-
diniz mi soruyu efendim? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, anladığımı zannediyorum. 

Görevlendirilecek şirket sermaye şir
ketidir. Makine parkı ithal etmesi veya 
içeriden kiralaması onun bileceği bir şey
dir; yolu yaparken, müteahhit tutması 
veyahut bizzat kendisinin yapması onun 
bileceği bir şeydir. 

Yolun bakımını yapmak için gerekli 
olan makineleri kendisi veya tuttuğu bir 
şirket ithal edebilir. Burada devredilecek 
olan şey yolun kendisidir; anlaşma süre
si sonunda iyi bir durumda Karayolları
na devredilecek olan şey yolun kendisidir. 
Eğer, bakım makinelerinin de devri mev-
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zu'bahis olursa, bu, sözleşmeye konula
cak bir husustur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

6 neı maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Tarife Belirleme Esasları 
MADDE 7. — Otoyol geçiş ücretleri 

tarifesi, görevli şirketin talebi, Karayol
ları Genel Müdürünün teklifi üzerine 
'Bakan onayı ile tespit edilir. 

Tarifenin tespitinde, otoyol gelirini 
rnaikul seviyede tutacak trafik dengesi, ma
liyeti oluşturan çeşitli harcamalar, mahal
lî şartlar, bu yola işletme devresinde ya
pılan yatırımlar ile bu kalbil yollardan içte 
ve dışta alınan ücret seviyeleri dikkate 
alınarak bu tür yatırımları mümkün kı
lıcı ve teşvik edici bir gelir seviyesinin 
sağlanması esas alınır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 
Ahmet Uncu ve SHP Grubu adına Sa
yın Fuat Atalay söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Uncu. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET 
UNCU (Kahramanmaraş) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; tasarının canı allıcı 
ikinci önemli maddesi de ücret kısmıdır. 
Mademki Karayolları Genel Müdürilüğü-
nün devlet bütçesinden yeterli ödemeği 
yok, o yüzden otoyollar yapamıyoruz; 
mademki Türkiye'de otoyola gerçekten 
büyük bir ihtiyaç var ve bu otoyol ih
tiyacını dış kredili olarak birtakım ihalıe-
llıerlıe yaptılk, fakat bu da kâfi gellımedi; o 
hailde, Karayolları Genel Müdürlüğüinün 
dışında birtakım sermaye şirketleri vası
tasıyla yeniden otoyollar yapmanın ne 
mahzuru var? Bir kamun çıkarırız, oto-
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yolları biran önce yapar, binan önce ona 
kavuşuruz... İşte bu noktaya geldik. 

Bu kanunda geriye doğru sayma ol
madığına göre, bu maddenin en önemli 
tarafı, burada ücret Ödeyen bir vatandaş 
olacaktır. Kim bu otoyolda, paralı yolda 
gidiyorsa, onun karşılığını mutlaka öde
yecektir. Nasıil bir ücret ödeyecektir, ne 
kadar bir ücret ödeyecektir?.. 

Gerçekten, bu otoyolların ihaleleri 
yapılırken veya ihaleye verilirken geri 
dönüş hesapları nasıl yapılmaktadır? Bi
zim kanaatimize göre, bu kanun gereği 
herhangi bir yapımcı firma bir otoyolun 
yapımını alırsa, en az 1'5 - 20 yıl İçinde 
ancak yapım ücretini geriye alabilecek
tir, ondan sonra kâra geçecektir. Türki
ye'de böyle bir yapımcı firma var mıdır? 
Zannederim hiçbirimiz buna «Evet» di
yemeyiz. 

Kanuna göre, bir sermaye şirketi 
oluşturulacağı sarihtir. Bu sermaye şir
keti ide, gayet tabiî, bankalar olabilir, 
çeşitli ticarî şirketler olabilir; yapımcı ku
ruluş da şirket olarak buna katılabilir. 
Biz burada, en kârlısını yapımcı olanı 
görüyoruz. Çünkü, makineleri vardır, işi 
yoktur, boş durmaktadır; kendine iş bul-
malk içim, Türkiye'de otoyol sevdasının 
belirli şartlar içerisinde önümüze getiril
mesi de gayet tabiîdir. 

Biz burada bir şeyi anlamak istiyo
ruz : Sayın ©akan, «Devlet garantisi di
ye bir olay yok» dediler; öyle duydum 
zannediyorum!? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Yoktur. 

•AHMET UNOU (Devamla) — Sayın 
Bakana bir daha tekrarlattım. Devlet ga
rantisi diye bir olay yok; fakat Kamu 
Ortaklığı Fonu bu şirketlerin içerisine gi
rerse, devlet garantisi olur mu, ollmaz mı? 

Bunun hukukî tarafını tartışmak gerekir. 
Yaini, Kamu Ortaklığı Fonu sermaye şir
ketinin içinde ise, devleti ne derecede so
rumlu tutup tutmayacağını Yüce Mec
lisin bilmesinde ve tartışmasında mutlaka 
fayda vardır. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Dev
let bankaları da girebilir. 

AHMET UNOU (Devamla) — Ba
kın bir arkadaşımız, devlet bankalarının 
girmesinde de bu zorunlulukların oldu
ğunu ifade ediyor. 

Bu, «sermaye şirketi» ibaresini lütfen 
biraz açsak; kanunu ilgilendiren kısmın
daki tarifini, nelerin olacağını1, nelerin ol
amayacağını biraz açsak iyi olmaz mı? 

Buradaki ikinci önemli endişemiz, 
trafik garantisinin verilip veriilmeyeceği 
idi. Sayın Bakan burada, «10 bin araç 
üzerinde bir anlaşma yapmış isek, trafik 
garantisi verebiliriz ve bu garantiye de 
uymaya mecburuz» dediler. Gayet tabiî, 
devlet uyacaktır, ona saygılıyız; yani dev
letin en büyük özelliği verdiği sözü tut-
masıdır. 

Önümüze iki önemli nokta geliyor : 
Bir tanesi, trafik adedi şartı garantisiyle 
devletin sıkıntıları ne olacak? Bunun tar
tı şılmasında fayda var. Devletin çeşitli 
kuruluşları, banka olabilir, kıamu ortak
lığı gibi bu hükümet tarafından çok yön
lü kullanılan çeşitli kuruluşlar olabilir, 
onlar katılırsa ne olabilir? Bunu tartışa
lım. 

Bir de, sonunda şöyle bir endişe do
ğuyor bizde : Şayet, 20 yıl içerisinde bu 
firmanın geri dönüşü yapmak işine gel
memişse; yani gelip de genel müdürlüğün 
kapısında, Sayın 'Bakanın kapısında sık 
sık, «Şu ücreti artırın» derse, ne yapa
cağız arkadaşlar?.. Bugün burada görev 
yapan arlkadaşlarımız milletin iradesiyle 
gelip görev yapıyorlar, belirli bir süreleri 
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vardır ve bu görev kendilerine sürekli 
olanak ika'ımıyor. Devletin devamlılığını 
ve bizim geçici olduğumuzu düşünerek, 
yarın genel müdürlüğün kapısına, bakan
lığın kapısına, hatta ve hatta Başbakan
lığın kapısına, değerli milletvekili arka-
daşlariımızın kapısınla sık sık bu firmalar 
gelerek, «Biz bunları yapıyoruz; ama 
kâr etmiyoruz, şu fiyatları, şu ücretleri 
artırın» derlerse, ne yapacağız. O ba
kımdan bu maddeye bir garanti, bir şekil 
getirmeniz lazımdır; onun İçin söz aldım. 
Bunun da bir şekli var. Hükümetler mut
laka halkımızı düşünürler. Hiç değilse 
'Karayolları Genel Müdürlüğünün, bugün 
otobanlardan geçen vasıtalar için almış 
olduğu ücret kıstas olarak, bir madde 
olarak konulsun. 

Maddenin detayında firma şartları ve 
firmanın menfaatleri düşünülürken, va
tandaş menfaatleri düşünülmüyor. O ba
kımdan bu maddeye, hiç değilse, dev
li etin kendine ait otobandan aldığı ücret
lere yakın bir ödemenin yapılacağı şeklin
de bir ilavenin yapılmasının, vatandaş 
haklarının, hukukunun bizler tarafından 
korunmasının sağlanmış olacağı inan
cıyla bütün Meclis üyelerine saygılarımı 
sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

SHP Grubu adına, Sayın Atalay; bu
yurun. 

SHP GRUBU ADINA FUAT ATA-
(LAYi (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sa
yım milletvekilleri; biraz önce konuşan 
Sayım ıÇelilkbaş, muhalefet tarafından ya
pılan eleştirileri değerlendirdi ve Hükü
metin yapısını ortaya köydü. «Hükü
met, yürütme erki olarak bağımsızdlır; 
parlamentodan 'bağımsızdır ve sanki par
lamento hükümeti gibi düşünceler illeri 
sürmektesiniz. Parlamento hükümetlerin

de bunlar söz konusu olabilir; ama Ana
yasa ve yasalardaki duruma baktığımız
da, hükümetin yürütme erki olarak ba
ğımsızlığı ortada ise, bunların fazlia an
lamı yoktur» dediler. 

(Bunları anlayışla karşılamak müım-
Ikün değil. Nitekim Sayın Bakan da bu 
konudaki değerlendirmeleri, düşünceleri 
sadece Bayındırlık ve İskân Balkanı de
ğil, Bakanlar Kurulunun diğer üyeleri de 
komisyonlarda muhalefet partilerimin sa
mimi düşünce ve önerilerimi bir türlü dik
kate almamakta; dikkate almadığı gibi, 
ciddî bulmamakta ve bunlara bir de şu 
veya bu şekilde spekülatif, amaçlı dam
galar vurmaktadır. Sanıyorum!, demok
ratik parlamenter sistemin hazmediilme-
mesinden kaynakılanan bu durumun kısa 
süre içerisinde ortadan kaldırılması gerek
mektedir. Eğer tartışılması istenmiyorsa, 
suskun bir Türkiye, suskun bir parlamen
to istemi yorsa, buna diyecek yok; ama en
dişe ile izliyoruz, geçen haftaki ve dünkü 
yasalarda da aynı konular vardı, bugünkü 
yasalarda da var. Nitekim bu kamum 
tasarısında dıa önemli konularda Hükü
mete yönetmelikle yetki verme konusu 
var sayın milletvekilleri. Elbette, yönet
melikleri çıkarmak hükümetlerin yetkisi 
içerisindedir ve tasarılar kanunlaştıktan 
sonra istedikleri şekilde yönetmelikler çı
karabilirler; ama, ana işlevsel konularda 
yönetmelikler çıkarılamaz. Burada bütün 
kamuoyunun ve muhalefetin ciddî endişe
lerinin bulunduğu; yani hangi sermaye fir
malarını hangi koşullarda tercih edeeefc-
simiz, hangi koşullarda bunllara bu işleri 
vereceksiniz meselesi yönetmeliğe bıra
kılmaktadır. Böylece, şu veya bu şekilde 
'Parlamento âevm dışı kalmaktadır. Ta
sarının bu anlamda buradan geçmesi faz
la bir anlam ifade etmemektedir. Elbet
te çoğunluğunuza dayanarak bunu bura-
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dan bu şekilde geçirirsiniz; ama, muha
lefetin bu konudaki endişeleri ortadan 
kaldırılmıyor. Gelecek günler ve bu ko
nudaki olıası gelişmeler, muhalefetin bu 
konudaki endişelerinin ne kadar haklı ol
duğunu ortaya koyar. Bu eleştirileri dik
kate almayacaksınız, arkasından da çok 
önemli konular müphemi kalacak ve yö
netmeliklere bırakılacak... Bunu anlamak 
mümkün değildir. 

Siyasal iktidarın düşüncesine bakıldı
ğında, «'Otoyol yapılıyor» deniliyor ve 
«paralıdır» deniliyor; «Bunun yanında 
başka bir yol olacaktır» deniliyor, «tste-
yen yurttaş o yolu kullanır» deniliyor. 
Ciddî bir mantık hatası yapmadığınız an
laşılıyor. Türkiye'de ciddî enerji yatı-
rnmılarını «yap - işlet - devlet» yöntemiy
le yabancı kuruluşlara vermeye başladı
nız. Su veya bu şekilde Türkiye'de ciddî 
atılım yapan kuruluşları, özelleştirme te
şebbüsü içerisinde atıl bırakmaya çalıştı
nız. Şimdi de, Türkiye'de gerçekten hiz
metleri kamuoyunca olumlu değerlendiri
len (Karayolları Genel Müdürlüğünü atıl 
ıdurumıda bırakacaksınız; bir taraftan, 
memleketin mevcut yollarının bakımı ak
sayacak, yanlış bir ulaşım' şeklini ısrarla, 
inatlaşarak devam ettireceksiniz, bu yet
miyormuş gibi, bir de, otoyol yapımında 
-özellikle bu maddede- otoyol kullanı
mıyla ilgili olanak geçiş ücretlerinin tari
fenin tespitinde belirsiz ve yapımcı ku
ruluşa önemli inisiyatifler veren bu ta
sarıyı buradan geçirmeye çalışacaksınız... 

Sayın millet vekilleri, taslarının bu mad
desinde geçiş ücretleriyle ilgili olarak, 
«görevli şirketin talebi» deniliyor. Elbet
te, Karayolları Genel Müdürlüğünün tek
lifi olacak, onun üzerine bir başlık yazısı 
koyacak. Arkasından, kriter olarak, «bu 
tür yatırımları mümkün kılıcı ve teşvik 
edici» diyor; yani, burada, siyasal ifctida-
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rın, hükümetin, bakanlığım ve genel mü
dürlüğün tercihi, -bu mantıkla baktığı-
mızda- para, otoyollardadır. Çünkü, öy
le bir fiyatlandiranâ öyle bir tarife gele
cektir ki, bu şekildeki otoyol yapımını 
teşvik edici olacaktır demektedir. 

Kârlılık kriterinim çok değişik olduğu
nu söyledik. Elbette, Türkiye'de belidi 
ihtiyaçlar olabilir, önceliği olmaz. Bu ih
tiyaçlar da stratejik dallar, projeler değil 
ise, yabancı firmalara veya yerli serma
ye fılımalarına gidebilirsiniz; ama, böyle
si önemli bir konuda -ulaşım, enerji gibi 
önemli bir konuda- yabancı kuruluşları 
inisiyatif sahibi yapmak ve arkasından 
da bunların kullanımında yine bu kuru
luşları İnisiyatif sahibi yapmak ve teş
vik edici gelişmeleri ortaya koymak, cid
dî tehlikeleri beraberinde getirecektir. 
Yanında yol olacaktır elbette; ama, ısrar
la vurguladığımız gibi, yapımciı kuruluş 
bir tarife konusunda ısrarlı olursa ve bu 
konuyu çözemezseniz ne olacaktır diye 
sanmak istiyoruz. Böyle bir yatırım ya
pıldığına göne ve olası yatırımları da teş
vik edici bir tarife ortaya konullacağına 
göre, bu yol yurttaşlar tarafından kulla
nılacaktır. 

Siz, «Anayasaya aykırı değildir» di
yebilirsiniz. Elbette, Anayasanın «eşitlik» 
prensibi konusunda yorumlar değişik ola
bilir; parası olan, otoyollardan geçebilir; 
ama, son tahlilde, daha önce de söyle
diğimiz gibi, bu tarife bazı üzerinden -ta
rife onaylandığı takdirde- yolu kullanan 
insanlarım cebinden paralar çıkacaktır ve 
böylece, kaynak israfı, yime, Türkiye 
Cumhuriyeti yurttaşlarının olacaktır. Böy
lece, siyasal iktidarın bu otoyollar mese
lesine yaklaşımı açıkça görülmektedir; 
hadiseye lüks yatırım olanak bakmakta
dır; alternatif yatırım olanak bakmak
tadır ve son tahlilde, kaynağın Türkiye'de 
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yaşayan insanların cebinden çıktığını 
unutmaktadır. Onun için, bu durumun • 
ciddî bir kaynak israfına yol açacağı gö
rüşündeyiz. 

Bu gelişmelerle beraber, tasarının ge
rekçesinde de belirtildiği gibi, «Dingil 
dönsün» sloganı denilmektedir; Türkiye' 
yi bu duruma getirmiştir; yani, gerçeklik 
ortaya konutaaktadır. 

Biz endişe etmekteyiz; ama, Sayın 
'Bakanın endişelerine katılmıyoruz. Bu ta
sarı geçtikten sonra görülecektir ki, çok 
kısa bir süre içerisinde talipleri ortaya çı
kacaktır ve Türkiye'de bu tip otoyolların 
yapımı, yabancı kuruluşlar ve yerli ortak
ları tarafından düzenlenen 'birtakım sis
temlerle hayata geçecektir. Biz bu nokta
da şundan endişe ediyoruz : «Dingil 
dönsün» sloganı, şimdi, «Otoyol yapaılım» 
sloganına dönüşmektedir ve Türkiye'de 
dışa dayak olan enerji politikası, kendi
sini ulaşımda da gösterecektir değerli mil
letvekilleri. 

Petrol tüketimi incelendiği takdirde, 
Türkiye'deki petrol tüketiminin önemli 
biır bölümünün -gelişmiş hiçbir ülkede, 
hatta bizim gibi geri ikaümış, az gelişmiş
lik seviyesinde veya orta gelişmişlik sevi
yesindeki hiçbir ülkede olmadığı gibi-
uiaşum sektöründe kullanıldığı ortadadır. 

ISUDİ TÜREL (istanbul) — Suyla mı 
gidecek arabalar?'.. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Bu 
böyle iiken, otoyol yapımıyla; demiryolu 
taşımacılığı veya daha ucuz olan kitle ta
şımacılığı, daha emniyetli ve güvenli olan 
taşımacılıklar arka plana itilmekte; bir 
de, Türkiye'nin dış, ödemeler dengesi 
olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Son bir konu : Sayın Baklan, «Bu ko
nuda devlet garantisi yoktur» demektedir. 
Elbette yoktur; çünkü, enerji yatırumla-
rında da aynı hadise ortaya çıktı. Sayın 
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'Başbakan, Sayın Enerji Bakanı, devlet ga
rantisi olmadığını söylüyordu. Bir taraf
tan bunu söylüyordu, diğer taraftan da, 
ortak karma ekonomik kurulların tavsiye 
kararlarıyla, yabancı ve yerli firmalara bu 
yatırımllıar verilmekte idi; aynısı burada 
olacaktır, Bu çerçevede, karma ekono
mik kurullar, hükümetlerarası kurulUar 
olduğuna göre, resmî bir özelliği vardır. 
Resmî özelliği olduğu için, yine bu an
laşmalarda yerli bir firma, hatta -dolay
lı olarak devlet- kamu ortaklığı arandığı 
İçin, son tahlilde bunda devlet garantisi 
olduğu aşikârdır. Devlet, garantisi olmadı
ğı takdirde, çok önemli olan pahalı yatı
rımlara yabancı kuruluşların gelmesi 
mümkün değildir. Onun için, kimseyi al
datmaya kalkmayalım; çünkü, gerçekler 
ortadadır. Bu tasarıyla ve bu tarife ile, 
Türkiye'de gerçekten karayolunda dışa 
bağımlılık giderek artırılacaktır ve Tür
kiye'min ödemıeler dengesi de olumsuz 
yönde etkilenecektir; bundan endişe et
mekteyiz. Bunun, Genel Kural üyeleri ta
rafından bilinmesini arz ediyor, saygıla
rımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, bir açıklama yapmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
Konuşmanız kısa ise yerinizden yapa

bilirsiniz. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY ((İstanbul) — 
Teşekkür ederim. 

Efendim, arkadaşlarımın bir konuda 
soruları olduğu kanaatine vardım1. Anla
dığım kadarıyla, «Bu sermaye şirketleri 
nasıl olacak? Kamu Ortaklığı' girerse, 
devlet onun içine bir nevi garantör ola-
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rak girmiş olmayacak mı?» tarzında so
rular var, 

Aslında, balkınız, biz burada yeni bir 
sermaye şirketi tarifi getirmiyoruz; Tür
kiye'de mevcut mevzuat çerçevesinde, 
sermaye şirketi her ne ise, onu aynen ge-
ıtirıiyoruz, aynen muhafaza ediyoruz; bu
rada yeni bir tarif yapmıyoruz. Serma
ye şirketleri, Türk Ticaret Kanununa gö
re sekilenir, çalışır. Hissedarları şu olur, 
bu olur; hisse senedi sahipleri şu olur, 
bu olur ve hisseler o şirketin 'hissedarları
nı ne kadar bağlarsa, o kadar bağlar. 
Onun için, burada başka bir soru yoktur. 
O bakımdan biz özellikle burada «yerlli», 
«yabancı» gibi kelimelerin IkaMirılmasını 
kabu'l ettik «sermaye şirketi statüsünde 
olan şirketler» dedik. IBu statüyü Türk 
Ticaret Kanunu belirlemiştir; hiçbir ye
ni ve özelliği olan şirket tarifi yoktur. 
Bunu açıklamak istedim. 

Kamu Ortaklığı ortak olursa, nor
mal' bir sermaye şirketi içerisindeki diğer 
ortaklardan herhangi bir farkı yoktur. 
Mesele budur. Onun için özel bir garanti 
getirmez. Bizden bu şekilde talepler ola
bilir; lama, biz kanun tasarısını özellikle 
böyle yazarak bu şekildeki talepleri bir 
balkıma kapatmışızdır. 

Tarife konusunda birtakım endişeler 
var. «Efendim, bu tarife çok yüksek ya
pılırsa» deniyor. Bakınız, maddede tari
fenin tespiti hususu nasıil yazılı : «Tarife
nin tespitimde, otoyol gelirimi makul se
viyede tutacak trafik dengesi, maliyeti 
oluşturan çeşitli harcamalar, mahallî şart
lar, bu yola işletme devresinde yapılan 
yatırımlar ile bu kabil yollardan içte ve 
dışta alınan ücret seviyeleri dikkate alı
narak bu tür yatırımları mümkün kılıcı 
ve teşvik edici bir gelir seviyesinin sağlan
ması esas alınır.» 

Efendim, burası Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, icra yeri değiil. Sayın Çellik-
baş'ın demin burada yaptığı konuşmada
ki ifadesine hepimizin yüzde yüz katılma
sı Hazım. Biz burada tarife hesabı yapa
mayız; ama, tarifenin esaslarını koymu
şuz. Çok yüksek tarife yaparsak ne okır? 
Size demin buradan arz ettim; yanında 
yol vardır, bedava yol vardır; o bedava 
yola kaçar. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Yatırımı yapan yerli firmaysa, o zaman 
kaynak israfı olmaz mı? 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı1 ko
nuşmayalım. 

Sayın Balkan, cevabınız oldukça uza
dı. Lütfen... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, yatırımı yapan kim olursa ol
sun; Karayollarının kendisi de olursa ol
sun, tarifeyi yüksek tuttunuz mu, Öbür 
tarafa kaçar. İzmit - Gebze yolunu o yüz
den misali verdim. 

Onun liçin, burada tarife, kendi supabı 
olan, kendi sigortası olan konulardan bi
ridir. Elbette önemlidir; ama, kendi si
gortası vardır. 

Arz ederini1. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim efen

dim. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler 

vardır, outuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 69 sıra sayılı Ta
sarının 7 nci maddesine aşağıdaki parag
rafın son fıkra olarak eklenmesini say
gılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Madde 7. — «Saptanacak ücret, hiç
bir şekilde Karayolları Genel Müdürlü
ğünün sorumluluğunda hizmet veren oto-
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yollarından alınan ücretten hiçbir şekilde 
fazla olamaz.» 

Eşref Erdem 
Ankara 

Abdullah Baştürk 
İstanbul 

Fuat Atalay 
(Diyarbakır 
Ali §ahin 

Kahraımıammaraş 
Rıza Sinmen 

Kocaeli 
Kamer Genç 

Tunceli 
Tevfifc Koçak 

Ankara 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Karayolları Genel (Müdürlüğü Dışın
daki Kuruluşların Erişme Kontrollü Ka
rayolu (OTOYOL) Yapımı, Bakımı ve tş-
letifmesi ile Görevlendirilıme&i Hakkında 
Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin 1; 

inci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
teklifimiz ekte sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz. 

Ahımet Uncu 
Kahramanmaraş 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Alaettim Kurt 
Kocaeli 

Cavit Erdemir 
Kütahya 

trfan Demiralp 
Samsun 

Tarife Belirleme Esasları : 
IMADDE 7. — Otoyol geçiş ücretleri 

tarifesi görevli şirketin taı!ebi gözönüne 
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alınarak mevcut karayolları! otoyol geçiş 
ücretlerine yaklaşık değerlerle hesaplanıp 
Gendi Müdürlüğün teklifi ve ulaştırma 
Bakanlığınım görüşü üzerine Bakan ona
yı ile tespit edilir. 

Gerekçe; Geri dönüşü 20 yıl olar» 
riskli bu işte sermaye şirketleri kısa za
manda yatırdıklarımın karşılığını alıp ve 
kar edebüımek için kullanacakları en bü
yük silah «keçiş ücretimin devamlı artı
rılması» ollacalktır. 

Mevcut maddede getirilmek isteni
len kriterler, bu tür yatırımları mümkün 
kılıcı, teşvik edici ve teşkil edici bir ge
lir seviyesinin sağlanması, maliyeti oluş
turan çeşitli harcamalar, otoyol gelinini 
makul .seviyede tutacak trafik dengesi gi
bi sermaye şirketinin lehimidie veya anlaşıll-
mayan ifadeleri kanuna koyacağımızla; 
«Mevcut karayolları otoyol geçiş ücret
lerine yaklaşık değerlerle hesaplanıp ifa
desini kûllanaralk endişeyi bertaraf ede
rek gerçek çözüm bulunacağı inancı için
deyiz. 

BAŞKAN — önergeleri aykırıilılk sı
rasına göre okutup, işleme koyacağız : 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet 
Uncu ve arkadaşlarının önergesi 

7 nci maddenin l1 inci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında Teklifimiz ekte su
nulmuştur. 

Tarife Belirleme Esasları 
MADDE 7. — Otoyol geçiş ücretleri 

tarifesi görevli şirketin talebi gözönüne 
alınarak mevcut karayolları otoyol ge
çiş ücretlerine yaklaşık değerlerle hesap
lanıp Genel Müdürlüğün teklifi ve Ulaş
tırma Bakanlığının görüşü üzerine Bakan 
onayı ile tespit edilir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKlLt İLHAN AŞKIN 
(Bursa) — Katılmıyor Sayın Başkan. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Diğsr önergeyi okutuyorum : 
Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 

arkadaşlarının önergesi. 
$9 sıra sayılı taslarının 7 nci madde

sine aşağıdaki paragrafın son fıkra ola
rak eklenmesini arz ederiz. 

«Saptanacak ücret, hiçbir şekilde Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün sorumlu
luğunda hizmet veren otoyollarından alı
nan ücretten hiçbir şekilde fazla olamaz.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKfcLI İLHAN AŞKIN 
(Bursa) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... önerge kabul edilmemiştir. 

7 nci madde üzerindeki müzakereler 
tamamilanmıştır. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

8 linçi maddeyi okutuyorum : 
Kamulaştırma 
MADDE 8. — Otoyol ve tesislerin 

gerekli kamulaştırma işlemleri Genel 
Müdürlükçe ve Genel Müdürlük adına 
yapılır. Görev sözleşmelerinde, kamulaş
tırma bedelinin tamamen veya kısmen, 
şirketçe Genel Müdürlüğe ödemesi hu
susu hükme bağlanabilir. 

BAŞKAN - - 8 inci maddeyle ilgili, 
Sayın Eşref Erdem söz istemişlerdir. 
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Buyurun, Sayın Erdem. 
EŞREF ERDEM (Ankara) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
öyle görülüyor ki, tabiî, biz eleştirileri
mizi yapmak durumundayız, ama yasa 
da çıkacak. 

Meselenin tümü üzerinde de söyledi
ğim gibi, gerçekten endişelerimiz var, en
dişelerimizde haklı olduğumuz taraflar 
da var. Dilerim haklı çıkmayız, ülkemi
zin yararına bir şey yapmış oluruz; ama 
dileğimiz bu noktada yoğunlaşmıyor. 
(ANAP sıralarından «Teşekkür ederiz» 
sesleri, alkışlar) Yoğunlaşmadiğı bir kere 
şuradan belli oluyor : Çok net bir yasa 
değil. Belli konularda kişi veya çok kü
çük kadrolara takdir yetkisi veren bir ya
sa. Bu açıdan endişelerimiz var. Asıl ko
nuşulması gereken bölüm yönetmeliklere 
ithal ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu yönetmeliği 
'bugün Anavatan Partisi İktidarı kullanır 
yarın da, tabiî, bir başkası kullanır. Bu 
kadar ihtiyara ve takdire bağlı konu ben
ce olmamalıdır. Bunun en çarpıcı örnek
lerinden bir tanesi 8 inci madde. 

Sayın Bakan, «Bağdat Demiryolu im-
tiyazlarıyla bunlar arasında bir benzer
lik yok, olmaz» dedi. «O zaman Osmanlı 
İmparatorluğunun son dönemi idi bugün 
Türkiye Cumhuriyetiyiz» dediler. O za
man demiryolu hattının yapıldığı kesim
lerde, iki taraflı yirmişer kilometrelik 
bir hata, bir bölümde, bir arazi parçası 
üzerinde hem bu yabancı firmalara, kum
panyalara arazi bedel olarak tahsis edil
miş, hem de, buradaki tüm yeraltı kay
naklarımızın işletilmesi yetkisi verilmiş. 
Bugün belki, tam bu anlamda bir şey yok, 
ama pazarlık marjıyla ilgili olarak Sa
yın Bakan «Bizi lütfen itham etmeyiniz 
biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
yız, doğruyu yaparız» anlamında ifade 
kullandı; ama, bu madde gerçekten 
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beraberinde birtakım ithamları geti
rebilecek biçimde formüle edilmiş. Ba
kın, metnin Plan ve Bütçe Komis
yonundan geçiş biçimini bir kez oku
yalım : «Otoyol ve tesislerin gerekli 
kamulaştırma işlemleri Genel Müdür
lükçe ve Genel Müdürlük adına yapı
lır. Görev sözleşmesinde, kamulaştırma 
bedelinin tamamen veya kısmen, şirket
çe Genel Müdürlüğe ödemesi hususu 
hükme bağlanabilir.» Çok geniş bir yetki. 
«Kısmen» dediğimiz ölçü nedir değerli 
arkadaşlarım? Yüzde 10, yüzde 90 mıdır; 
yüzde 50, yüzde 50 midir; şirketten yüzde 
5 alacağız yüzde 95'i devlet mi ödeye
cek? Bu, devlet arazisinden geçtiğinde 
naisıl kamulaştırılacak, özel mülkiyet ara
zisinden geçtiğinde nasıl değerlendirile
cek? Sbn derece geniş ve istismara mü
sait bir kbnu. O dönem yönetimde bulu
nacak arkadaşlarımızı da - üzülerek ifade 
edeyim ki - ciddî töhmetler altında bıra
kacak olan bir yasa. 

Değerli arkadaşlarım, eğer bir şirket, 
Ibir sermaye şirketi - bütün eleştirileri
mizi saklı tutarak söylüyorum - herhangi 
bir otoyolu yapmaya talipli ise, onun ko
şullarını, temel ilkelerini bugünden biraz 
bilmeliyiz, ©ir kere, bu konuda çok ciddî 
bir bilgimiz yok. Yönetmelikle saptana
cak o bölümlerin büyük kısmında neyin 
nasıl verileceğini de bugünden bilemiyo
ruz? Bu maddede, sanırım ciddî bir açık
lık getirmek gerekir. Bu maddede «Ka
mulaştırma ya doğrudan doğruya Kara
yolları Genel Müdürlüğü tarafından ya
pılır, bedeli ödenir veya kamulaştırılan 
arazi bedeli şirket tarafından genel mü
dürlük adına ödenir» demek lazım. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddeyle 
ilgili olarak bir de önergemiz vardır. Ba
şından beri gördüğüm kadarıyla, yanlış
lık, Anavatan Partisi veya partisinin de

ğerli üyesi arkadaşladımızın, kendilerinin 
her şeyi doğru yaptığını; ama, muJhalefet
ten gelen her eleştirinin veya önergenin 
de yanlış olduğunu kabul etmesidir. Ni
tekim, bu Mecliste bunu bir gün yaşa
dık. Doğru Yol Partisinden arkadaşımız 
Sayın Yaşar Topçu, Anavatan Partisi 
tasarısı doğrultusunda ve Türkçe dili dü
zeltmeye yönelik bir önerge verdiğinde, 
- üzülerek söylüyorum ki - düşünülme
den, taşınılmadan, içeriğinin ne olduğu 
görülmeden, bu Mecliste reddedildi. 

Değerli arkadaşlarım, biz de tasarının 
iyileştirilmesini istiyoruz. Tasarı ile ilgili 
olarak, yasalaştığı takdirde, hiçbir arka
daşımızın, hiçbir kamu kuruluşunun, bu 
nedenle bir töhmet altında kalmasını is
temiyoruz; bütün dileğimiz budur. 

Dileğim, 8 inci madde ile ilgili olan 
önergemizin, Yüce Meclis tarafından 
dikkate alınması ve değerlendirilmesidir. 

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

M'adde ile ilgili verilmiş iki önerge 
vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Karayolları Genel Müdürlüğü Dışın
daki Kuruluşların, Erişme Kontrollü Ka
rayolu (OTOYOL) Yapımı, Bakımı ve 
işletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin 
değiştirilmes'i hakkında teklifimiz ekte 
sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Ahmet Uncu 
KaJhrarnanmaraşi* 

Fuat Kılcı 
İzmir 
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Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Güneş Mülftüoğlu 
Zonguldak 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Kamulaştırma: 
MADDE 8. —. Otoyol ve Tesislerin 

gerekli kamulaştırma işlemleri, Genel 
Müdürlükçe ve Genel Müdürlük adına 
yapılır. Görev sözleşmelerinde, Kamu
laştırma bedelinin tamamı ile kamulaştır
madan doğacak d'iğer hakların da tama
mı Şirketçe Genel Müdürlüğe ödenmesi 
hususu bükme bağlanır. 

Gerekçe : Kamulaştırmanın Genel 
Müdürlükçe ve Genel Müdür adına ya
pılmasının yanında bedelinin Tasarıda ol
duğu gibi tamamen veya kısmen şirketçe 
Genel Müdürlüğe ödenmesi hususunda; 

Çok büyük bir yanlışlık yapılmakta
dır. 

Kamulaştırma, ya hep ödenir, ya hiç 
ödenmez. Hiç ödenmemesi tartışılabilir; 
ama, ödenir veya bir kısmı ödenmez şek
linde bir ifadeyle hangi kıstasların, kime, 
hangi şirkete, ne kadar, neden ve niçin 
kullanılacağı bugün bilinmezken, bu bü
yük yetki Genel Müdürlük tarafından is
tenmektedir. 

Bu büyük yanlışlığın düzeltilmesi ge
rekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 69 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının, 8 inci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini saygılarımız
la arz ve teklif ederiz. 

«Otoyol ve tesislerin gerekli kamu
laştırma işlemleri, Genel Müdürlükçe ve 
Genel Müdürlük adına yapılır. Kamulaş
tırma bedelinin tamamı, şirketçe Genel 

Müdürlüğe görev sözleşmesi hükümleri
ne göre ödenir.» 

Eşref Erdem 
Ankara 

Haydar Eroğlu 
İstanbul 

Adil Uyar 
Hatay 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Y. Kenan Sönmez 
İstanbul 

Salih Sümer 
Dıiyarb'akır 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık de
recesine göre okutup işleme koyacağım : 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet 
Uncu ve arkadaşlarının önergesi. 

Tasarının 8 inci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini öneriyoruz : 

Kamulaştırma: 
MADDE 8. — Otoyol ve Tesislerin 

gerekli kamulaştırma işlemleri Genel 
Müdürlükçe ve Genel Müdürlük adına 
yapılır. Görev sözleşmelerinde, kamulaş
tırma bedelinin tamamı ile kamulaştır
madan doğacak diğer hakların da tama
mı Şirketçe Genel Müdürlüğe ödenmesi 
hususu hükme bağlanır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (istanbul) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 
arkadaşlarının önergesi 

8 inci maddenin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 

«Otoyol ve tesislerin gerekli kamu
laştırma işlemleri, Genel Müdürlükçe ve 
Genel Müdürlük adına yapılır. Kamulaş
tırma bedelinin tamamı, şirketçe Genel 
Müdürlüğe, görev sözleşmesi hükümleri
ne göre ödenir.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
IBAŞKANVOKİLÎ İLHAN AŞKİN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAYINDIRLIK VE JSKİÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 
— Sayın Başkan, oylamaya geçmeden 
'bir hususu açıklamama müsaade eder 
misiniz bu konuda? (ANAP sıralarından 
«Oylamaya geçtik» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Hayır, daha geçmedik 
efendim. 

Sayın Bakan, hangi konuda?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 
— Kamulaştırmanın bedeli konusunda. 

BAŞKAN — O konuda olmaz; baş
ka açıklayacağınız kısa bir konu varsa 
buyurun. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY {İstanbul) 
— Peki efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Oylamaya geçmeden 
önce 8 inci maddenin sondan ikinci satı
rında «.-..şirketçe Genel Müdürlüğe öde

mesi» şeklinde yazılan ibare «ödenmesi» 
şeklinde, Başkanlıkça düzeltilecektir. 

Bu haliyle maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
8 inci m'adde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Mülkiyet 
MADDE 9. — Kamulaştırılmış arsa 

veya arazi ile üzerinde yapılacak tesis
lerin mülkiyeti Genel Müdürlüğe aittir 
ve Devlet malı hükmündedir. 

Ancak, otoyol ve tesislerin yapımı sı
rasında ve işletme süresinde her türlü 
hukukî, cezaî ve malî sorumluluk, görevli 
şirkete a!ilttir. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... 9 uncu mad
de kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
G'öreVin Devri 
MADDE 10. — Görevin kısmen veya 

tamamen devri konusunda, görevin ve
rilmesine ilişkin usul ve esaslar uygu
lanır. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... 10 uncu mad
de kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 11. — Bu Kanunun uygu

lanması ile' ilgili hususlar, Bakanlıkça 
hazırlanıp Bakanlar Kurulu kararı ile yü
rürlüğe konulacak yönetmelikte düzen
lenir. 

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

önerge?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler;.. Etmeyenler... 11 inci mad
de 'kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 12. — Bu Kanun yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 

Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

lbul edenler... Etmeyenler... 12 nci mad
de kalbul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 13. — Bu Kanun hükümle* 

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... 13 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

Kanunun maddeleri, ayrı ayrı, Yüce 
Heyetinizce kabul edilmiştir. 

Oylarının rengini belirtmek üzere, 
lehte, Sayın İsmail Üğdüil, aleyhte Sayın 
Alaettin Kurt söz lisıtemiişlerd'ir. 

Lehte, buyurun Sayın Üğdüil. (ANAP 
sıralarıdan alkışlar) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; zaman ilerli
yor, fazla 'vaktimizi ailmak listemiyoruım, 
Sayın Bakanım da rahatsız olmasınılıar. 
Şimdi, bu Kanun tasarısıyla otoyol me
selesine hakikaten büyük değer verilmiş 
ve konunun çözümlenmesi için de ciddî 
olarak bir teklif getirilmiştir. 

Bu konular, .otoyol meselesi görüşülür
ken, muhalefet, .getirdiği önerilerle sanki 
otoyol meselesi Türkiye'de sürüncemede 
kalsın, yapıtaasın, bugüne kadar nasıl 
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geldiyse Öyle devam etsin görüşüyle ha
reket ediyor inancındayım. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül siz oyunu
zun rengini belirteceksiniz; muhalefeti bı
rakın, kanunla ilgili, konuşun. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Ben 
önce şöyle söyleyeyim. Müteaddit defa
lar burada, otoyol meselesiyle ilgliıM ola
rak yapılan konuşmalarda, Edirne-Kınalı 
•meselesine değinildi. Edirne-Kınalı otoyo
lu, sadece Edirne veya Kınalı meselesi 
değil, bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir 
meseledir. Yıllarca yurt dışında çalışan 
vatandaşlarımız ve turistler her zaman 
söylerlerdi; Türkiye'ye girdikleri zaman 
yolların iyi almaması ve Avrupa stan
dartlarıyla hiç alakası olmaması yüzün
den de büyük sıkıntılara ve çeşitli kaza
larla karşılaşırlardı. Ekonomik yönden, 
imal ve oan emniyeti yönünden büyük sı-
ıkıntıılıarla karşılaşılırdı. Yılarca, o yöre
de, standartlara uygun, rahatlıkla, emni
yetle gidilebilecek yolara ne zaman ka-
vuşulabileceği hayal edilirdi. Eskiden, o 
kısacık, 200 kilometrellik Edirne-Kınalı 
yolu, birçok vatandaşımızın hayatlarını 
kaybetmesine ve memleketimizin büyük 
zararlara uğraımasına ıs'ebep olmuştu. 

Bu yolun rahatlıkla, emniyetle seyre
dilebilecek bir yol haline gelmesi olayı, 
benim burada bu tasan vesilesiyle ıkısa 
da olsa söz almaıma sebep olmuştur. 

Bu Kanun tasarısını getirenlere, artık 
bu yolda seyredenlerin huzursuzluklarının 
ortadan kalkacağı inancıyla teşekkür edi
yorum. 

Daha fazla vaktiniz1! almak istemiyo
rum; hayırlı olsun. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Aleyhte, Sayın Kurt; buyurun. 
Sayın Kurt, süreniz 5 dakikadır. 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sa

yın Başkan, sayın miHetvekilleri; önce İSa-
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yın Başbakan, sonra Enerji Bakanı ve 
şimdi de Bayındırlık ve iskân Balkanı bir 
vesile ile Afşin-Elbistan Santrallini tekrar 
kürsüye getirmişlerdir. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Oyunun rengiyle ne ilgisi var? 

BAŞKAN — Efendim, rica ©derim... 
Lütfen... Siz inicin müdahale ediyorsunuz, 
biz varız burada? 

Sayın Kurt, oyunuzun rengini belli 
edeceksiniz, onun İçin, tasarıyla ilgili ko
nuşmanızı rica ediyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Biraz 
müsamahalı odun. 

BAŞKAN — Lütfen siz de müdaha
le etmeyin, oturun Sayın Topçu. 

Devam edin efendim. 
ALAETTİN KURT (Devamla) — 

Kanun tasarısı üzerindeki konuşmaları 
eleştiriyorum Sayım Başkan, 

Afşin-Elbistan Santralının yılda 6 
milyar kilovat/saat elektrik enerjisi üret
me kapasitesi var diyorlar, ondan sonra 
dönüp 5,5 trilyona malûldü deyip, bu 'işte 
kendilerinin hiç kabahati yok gibi ifade
lerde bulunuyodar. 

Çağ atlayan ülkenin Muhterem Baka
nı, ÖECD ülkelerinde yıllık enflasyon or
talaması yüzde 2, Türkiye'de enflasyon 
geçen yâ yüzde 60, bu yıl yüzde 70 ola
cak. Aylık enflasyon yüzde 7 olacak ve 
sizin hiçbir kabahatiniz olmayacak, öy
le mıi? 

BAŞKAN — Sayın Kurt, Genel Ku
rula hitap edin. Burada siz yargılama du
rumunda değilsiniz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Güzel 
konuşuyor. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — Sa
yın Bakan, sizden ricam, Bakanlar Ku
rulu toplantısında Sayın Başbakana da 
söyleyin de, sizden önce yapılan hizmet
leri tenkit edeceğinize, onları küçültmeye 

çalışacağınıza; sizin ide ifade ettiğiniz 
gibi, kapasitesi 6 milyar kilovat/saat olan 
santraldan yarısı kadar enerji elde etme 
yerine, göreviniz olduğu üzere santral
ıdan alınabilecek 6 milyar kilovat/saat 
enerjiyi elde etmeyi temin etmelisiniz. Bu 
sizin göreviniz, görevinizi yapınız. 

İkinci husus, Sayın Fethi Çelikbaş'ın 
da sözlerinde yer alan yabancı serma
yeye de... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Otoyola gir. 

" ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Otoyola da karşı değiliz, hizmetin hiç bi
risine karşı değiiz, hizmeti kim yapıyor
sa ona şükran ve minnet duyarız. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

... yine, konuşmasında ifade ettiği gibi, 
icra sorumluluğu icranın kendisine aittir, 
elhak bu da doğru; ancak, muhterem 
milletvekilleri, karayolları ,dahillinde, oto
yol, yani yol meselesinde dikkate değer 
bir husus vardır, o da, yolda rekabet 
meselesidir. Yabancı sermayenin esasen 
yap-işlet-devret modelinde kontrolü an
cak ve ancak rekabetle olur. Karayoîcu-
iuğunda böyle bir şans var mı? «ANAP 
sıralarından «Var, var» sesleri) İyi düşü
nelim, var mı? 

İstanbul'dan Ankara'ya bir otoyol 
yaptık, bir diğerini yapabilir miyiz ki 
insanlarımız orada tercih yapsın. Buna 
imkân var mıdır? Yoktur. Olmayınca, o 
otoyollar bir gün gelir Deliduımrul'un 
köprüsü olmazlar mı? İşte muhalefetin 
endişesi buradadır. 

Bir de, merak ettiğim bir husus var. 
İzmir-Gebze Otoyolundan bahsedildi.- Sa
yın Bakana aylar önce sözlü soru öner
gemiz var, gündemin 62 mci sırasında yer 
almıştır bu konu. Otoyol olarak işlettiği
niz bu yol, işletmeye açıldıktan sonra 
yıllarca servis yolu gibi çalıştırılmıştır. O 
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yolu otoyol zannedip 'ilk defa yola giren
ler, bilhassa yağışlı havalarda birçok Ika-
zaya uğramışlardır. Bunun miktarını Sa
yın Balkandan sormuşuz; ama, henüz ce
vap vermediler. İnşallah, temenni ederiım 
gelecekteki otoyollar da bu şekilde ol
mayacaktır. Temennim budur. 

Bu duygularla, 'hepinize saygılarımı 
sunuyorum. '(Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü 
üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — 
Oyunun ırengini belli etti (!) 

BAŞKAN — Biz, Alaattin Beyin oyu
nun rengini tahmin ettik, onun içlin, sor
muyoruz. 

Tasarımın tümünü oylarınıza suınuyo-
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; yü
ce milletimize hayırlı olsun. 

Sayın Bakan, Muhterem Heyete te
şekkür etmek üzere söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, sayın miüetvekilleri; 'bu 
Kanunun geçişi dolaylısıyla sizlere teşek
kür ©derken, yol konusunda ne zaman 
bir kanun meselesi ortaya çıkarsa -gerek 
bu çeşit kanunlar, gerek bütçe kanunları-
çok 'büyük önem verdiğinizi görmekte
yim. Bu bakımdan ayrıca müteşekkir ol-

C) ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1. — 27.5.1988 tarihli gelen kâğıtlar
da yayımlanan Uzman Jandarma Ka
nunu Tasarısının, gündemin 6 ncı sıra
sına alınarak görüşülmesine ilişkin 

duğumu söylemek [istiyorum; memleketi
mize, milletimize hayırlı olsun. 

Bu arada, bu kamulaştırma meselesi
ni açıklamak istedim; ama, Sayın Başkan 
İçtüzük gereğince söz alamayacağımı 
söylediler. 

Efendim, kamulaştırma, KarayoLları 
adına yapılıyor, parayı şunun veya bu
nun ödediğine bakılmadan, mal Kara-
yollarınındır. Tapuda tescili öyle yapıla
caktır. Parasının kısmen veya tamamen 
şirket tarafından ödettirilmesi konusu, 
aslında, teklifte yer alacak unsurlardan 
biridir. Bu ihale edilirken, teklifte değer-
lendiırme faktörlerinden biri olacaktır. 
Bu, sonunda, süreye, tarifeye ve teklifte 
değerlendirmeye tesir eder. O bakımdan, 
kısmen veya tamamen şirket tarafından 
ödenmesi bu şekilde değerlendirilmelidir. 

Ayrıca şöyle bir yanı daha vardır : 
Biliyorsunuz, kamulaştırmalar bütçelere 
«kamulaştırma ödeneği» diye konan öde
neklerden karşılanır. Eğer Karayollarına 
ödetirsek, o zaman bütçeye tabi kalırız, 
tam manasıyla tamamını şirketten alalım' 
dersek fişimizi zorlaştırırız, onun için bu 
«ıkismen veya tamamen» •şeklinde bağlan
mıştır. Bu konuda da soru kalmamasını 
sağlamak için bunu arz ettim. 

Efendim çok. teşekkürler ediyorum, 
saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir 
önerisi vardır; okutup, onayınıza sunaca
ğım : 

Danışma Kurulu önerisi 
No.: 13 

27.5.1988 tarihli Gelen Kâğıtlarda 
yayınlanan, 79 Sıra Sayılı Uzman Jan-

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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darana Kanunu Tasarısının, Gündemin 
6 ncı sırasına alınarak görüşülmesinin 
Genel Kurula önerilmesi Danışma Kuru
lunca uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye "Büyük Millet Meclisi 

(Başkanı 
ANAP Gnibu Başkanvekili 

Mükerrem Taşçıoğlu 

IV. 

6. — Uzman Jandarma Kanunu Ta
sarısı ve Millî Savunma; İçişleri; Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/433) 
(S. Sayısı : 79) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, 
79 sıra sayılı Uzman Jandarma Kanu
nu Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etme
yenler... KaJbul edilmemiştir. 

Kayıtlarımıza göre, tasarının tümü 
üzerinde söz isteyen yok. 

Bu itibarla, maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Uzman Jandarma Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 

Jandarma Genel Komutanlığınca belirle
nen kadro görev yerlerinde devamlı per
sonel istihdam ederek hizmeteki verimi 

(1) 79 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa 
eklidir. 

SHP Grubu Başkanvekili 
Hikmet Çetin 

DYP Grubu Başkanvekili 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — Danışma Kurulu öne
risini onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

artırmak maksadıyla; Uzman Jandarma 
Temini, bunların hizmet şartları, görev 
ve sorumlulukları, hak ve yükümlülükle
ri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek
tir. 

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

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-

'bul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, Uzman 

Jandarmalarla, bunları istihdam edecek 
bütün jandarma birlik, kurum ve kuru
luşları kapsar. 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda yer alan 

deyimlerden; 
a) Uzman Jandarma Adayı: Uzman 

Jandarma yetiştirilmek üzere Uzman 
Jandarma Okuluna alınanları, 

b) Uzman Jandarma : Bu Kanuna 
göre Uzman Jandarma Okulunu başarı 
ile bitiren Uzman Jandarma çavuştan 

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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Uzman Jandarma sekizinci kademeli ça
vuşa kadar rütbeleri haiz asker kişileri, 

İfade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-

ibul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ BÖLÜM 

Hizmete Alınma, Görev, Yetki1 ve 
Sorumluluklar 

Kaynak 
MADDE 4. — Uzman Jandarma 

Kaynakları : Yaşları 18 yaşını bitirmiş 
ve 24'ü geçmeyen en az ortaokul veya 
dengi okul mezunlarından; 

a) Muvazzaf askerlik hizmet süre
sinin yarısını tamamlamış olan er ve er
başlar, 

b) Muvazzaflık hizmetini yapmış 
olanlardan terhisi müteakip bir yıl içe
risinde müracaat edenler, 

c) Muvazzaf askerlik hizmetini yap
mamış olanlardan, isteklilerdir. 

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

Madde üzerinde verilmiş bir önerge 
var okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Uzman Jandarma 
Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

MADDE 4. — Uzman Jandarma 
Kaynaklarını 18 yaşını bitirmiş ve 24 ya
şını geçmeyen en az ortaokul veya den
gi okul mezunu erkeklerden, 

a) Muvazzaf askerlik hizmet süresi
nin yarısını tamamlamış olan er ve erbaş
lar, 

b) Muvazzaflık hizmetini yapmış 
olanlardan terhisi müteakip 1 yıl içeri
sinde müracaat edenler, 

c) Muvazzaf askerlik hizmetini yap
mamış olanlar, 

Teşkil eder. 
Galip Demirel 

Malatya 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 
Hasan Çakır 

Antalya 
Necati Akıncı 

Şanlıurfa 
Mükerrem Taşçıoğlu 

Sivas 
Ali Şaklir Ergin; 

Yozgat 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 

Hükümet katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Çoğunluğumuz olmadığı için ka
tılamıyoruz Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Hükümet ka
tılıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kalbiıl edilmiştir. 

Kabul edilen önergeyle birlikte mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde 'kabul edilmiş
tir. 

5 indi maddeyi okutuyorum : 
Yetiştirme 
MADDE 5. — Uzman Jandarma ola

caklarda aranacak şartlar ile Uzman Jan
darma Okulunda öğrenim ve eğitim gö
ren adaylara uygulanacak genel esaslar 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Uzman Jandarma olabilmek için 
6 aydan az olmayan eğitim ve öğrenimi 
başarıyla b'itirmek şarttır. 

— 303 — 



T. B. M. M. B : 73 

b) Uzman Jandarma adaylarının ih
tiyaçları Devlet tarafından karşılanır. 

c) Uzman Jandarma öğrenimi esna
sında yetkili kurullarca başarısız veya di
siplinsiz olduğuna karar verilen adaylar
la, haklarında mahkemelerce veya sağlık 
kurullarınca Uzman Jandarma adayı ola
mayacağına karar verilenlerin ilişiği ke
silir. 

d) Sağhk sebebi dışında ilişkileri ke
silenlere devlötçe yapılan masraf faiziyle 
birlikte ödettirilir. Askerlik yükümlülüğü
nü tamamlamak üzere kıtaya gönderilen
lerin borçları, hizmetleri süresince tehir 
edilir. 

İlişkileri kesilenler subay, astsubay, 
Uzman Jandarma ve uzman erbaş ola
rak Silahlı Kuvvetlere alınamazlar. 

Bunlardan muvazzaf askerlik hizmeti
ni tamamlamış olanlara, sağlık kurulla
rınca Uzman Jandarma adayı olamaya
cağına karar verilenler hariç olmak üzere 
okulda geçirdikeri süreler hizmetlerinden 
sayılmayıp eski kıtalarına 'iade edilerek 
askerlik yükümlülükleri tamamlatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLt İLHAN ASKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan bir redaksiyon var 
efendim; metinde, son paragrafta, «"Bun
lardan muvazzaf askerlik hizmetini ta
mamlamış olanlara» diye yazılmış. Bu
nun olumsuz olarak, «..tamamlamamış 
olanlara» şeklinde olması gerekmektedir; 
onu dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki ©fendim, «Bunlar
dan muvazzaf askerlik hizmetini tamam
lamış» tabiri, Başkanlıkça «..tamamla
mamış» olarak düzeltilecektir. 

Bu haliyle, maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Meslek İçi Eğitim ve İhtisas Kolları 
MADDE 6. — Uzman Jandarmalar 

ihtiyaca göre düzenlenecek kurslar ile ih
tisas eğitimine tabi tutulabilirler ve ka
zandıkları ihtisas kollarında istihdam edi
lebilirler. Tabi tutulacakları kurslar ile 
ihtisas eğitimlerinin süre ve şekli yönet
melikle düzenlenir. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Mecburî Hizmet 
MADDE 7. — Uzman Jandarmaların 

mecburî hizmet süresi Uzman Jandarma 
Çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren 10 
yıl olup, yaş hadleri 56*dır. 

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

önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde Ka
bul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Görev ve Yetki 
MADDE 8. — Uzman Jandarmalar : 
a) Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz

met Kanun ve Yönetmeliğinde erbaşlar 
için belirtilen görevlerle istihdam edildik
leri kadroların açiklamalarında belirtilen 
görevleri, 

b) Zabıta memuru olarak, 2803 sa
yılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetki
leri Kanununun verdiği görevleri yapar 
ve yetkileri kullanırlar. 

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

önerge yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde Ka
bul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Sorumluluk 
MADDE 9. — Uzman Jandarmalar 

çavuş rütbesini taşıyan asker kişi sayı
lırlar. Bunlar er ve erbaşların üstü olup, 
disiplin ve cezaî müeyyideler ile yargı
lama usulü bakımından erbaşlarla aynı 
(hükümlere tabi tutulurlar. Askerî öğren
cilerle astlık ve üstlük münasebetleri yok
tur. Bunlar hakkında «Yeni baştan as
kerlik cezası» uygulanmaz. 

Uzman Jandarmalar mülkî görevle
rinin ifası sırasında işledikleri suçlardan 
dolayı Memurin Muhakematı Hakkın
da Kanun hüümlerine tabidirler. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde Ka
bul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Özlük İşlemleri 
Rütbeler 
MADDE 10. — Uzman Jandarma 

rütbeleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Uzman Jandarma Çavuş, 
b) Uzman Jandarma Birinci Kade

mdi Çavuş, 
c) Uzman Jandarma ikinci Kade

meli Çavuş, 
d) Uzman Jandarma Üçüncü Ka

demeli Çavuş, 
e) Uzman Jandarma Dördüncü Ka

demeli Çavuş, 
f) Uzman Jandarma Beşinci Kade

meli Çavuş, 
g) Uzman Jandarma Altıncı Kade

meli Çavuş, 
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h) Uzman Jandarma Yedinci Kade
meli Çavuş, 

ı) Uzman Jandarma Sekizinci Ka
demeli Çavuş. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınızla sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde Ka
bul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Bekleme Süreleri 
MADDE 11. — Her rütbede normal 

bekleme süresi 3, en fazla bekleme süresi 
ise sıhhî izin süreleri hariç 4 yıl olup, 
'terfiler her yıl 30 Ağustos tarihinde ya
pılır. 

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

önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde Ka
bul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Nasıp, Terfi 
MADDE 12. — Uzman Jandarma 

Çavuşluğa nasıp ve terfiler; Jandarma 
Genel Komutanının onayı ile yapılır. 

Uzman Jandarma Okulundaki en az 
6 aylık meslekî eğitim ve öğrenimini ba
şarıyla bitirenler Uzman Jandarma Ça
vuş nasbedilirler. Nasıpları okulu bitir
dikleri takvim yılının 30 Ağustos'una gö
türülür. Uzman Jandarma Çavuş nasbe-
dilenler stajyer olarak 6 ay süre ile gö-
revbaşı eğitimine tabi tutulurlar. 

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

Bir önerge vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Uzman Jandarma 

Kanununun Nasıp ve Terfiler başlığını 
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taşıyan 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası
nın değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Haydar Özalp 
OSTigd© 

B. Cahit Gündüz 
îzımiri 

A. Cengiz Dağyar 
Antalya 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Rüştü Kâzım Yüoelen 
tçel 

Kemal Karhan 
İzmir 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Uzman jandarma okulundaki en az 6 
aylık meslekî eğitim ve öğrenimini başa
rıyla 'bitirenler Uzman Jandarma Çavuş 
nasbedilirler. Nasıpları: okulu bitirdikleri 
fcakvliım yılının 30 Ağustosuna götürülür. 
Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, ma
aş farkı ve diğer özlük hakları ödenmez. 
Uzman Jandarma Çavuş nasbedllenlıer 
stajyer 'olarak 6 ay süre ile görevbaşı eği
timine tabi tutulurlar. 

Dağ iş: klik Gerekçesi : 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
33 ve 82 nci maddelerinde, nasıp düzel-
turnesinden dolayı maaş farkı ve diğer 
Özlük hakların subay ve astsubaylara 
ödenmeyeceğine dalir 'bir hüküm1 mevcut-' 
tur. Silahlı Kuvvetler personeli arasında 
eşitlik yaratmak amacıyla madde bu şe
kilde düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başka
nım, bu önergenin başlangıcında bir cüm
le daha vardı, belki zuhulen okunmadı, 
«Uzman jandarma çavuşuna nasıp ve ter-
fiiler, Jandarma Genel Komutanının ona
yı ile yapılır» şeklinde, benim önümdeki 
örnekte bu var. 

BAŞKAN — Efendim, o fıkra aynen 
muhafaza edildiği içiin, tabiatıyla sadece 
değişiklik istenen yer okundu. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan, zabıtlara geçmesi için 
arz ettim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — 'Komisyon 'katılamıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Kütahya) — Hükümet katı
lıyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

12 nci maddeyü, kabul edilen önerge 
ile birlikte oylarınıza ısuınuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 12 nci madde ka
bul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Sicil işlemleri 
MADDE 13. — Uzman Jandarma

lar hakkında her yıl yönetmelikte belir
tilen esaslar dahilinde askerî ve mülkî 
olmak üzere iki çeşit slicil belgesi düzen
lenir. 

Askerî ve.mülkî sicil belgelerinin yıl
lık sicil notu ortalaması sicil tam notu
nun % 60 ve yukarısı olan uzman jan
darmalara kademe ilerlemesi yaptırılır, 
Kademe ilerlemesi şartları 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna göre yapılır. Mülkî görevi bulun
mayan jandarma birliklerinde görev ya
panlar için sadece askerî sicil belgesi 
düzenlenir. 

Rütbe bekleme süresi içinde asgarî 
ilki yıllık sicili bulunan ve bu sicillerinin 
ortalaması sicil tam notunun % 60 ve 
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daha yukarısı olanlar bir üst rütbeye 
terfi ettirilirler. 

Normal bekleme süresi sonunda bu 
rütbeye ait yıllık sicillerinin ortalaması 
sicil tam notunun % 60'dan aşağı olan
lar o ırütbede bir yıl daha bekletilirler. 
Müteakip yıl sonundaki yıllık sicil not
ları ortalaması sicil tam notunun % 60 
ve yukarısı olanlar bir üst rütbeye terfi 
ettirilirler. 

En fazla bekleme süresi sonunda ter
fi edemeyenler ile bir ırütbede en fazla 
iki defa kademe ilerlemesi yapamayan 
Uzman Jandarmalarım yetersizikten ili
şikleri kesilir. 

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

Önerge de yok. 
Maddeyi! oylarınıza sunuyorum : Ka

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

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kıdem ve Kıdem Sırası 
MADDE 14. — Kıdem ve kıdem sı

rası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir. 
a) 'Rütbelerde kıdemler, Jandarma 

Genel Komutanlığının onay metninde ya
zılı tarihten başlar. 

b) Aynı günde Uzman Jandarma Ça
vuşluğa nasbedilenler arasında kıdem sı
rası; okulda kazanılan not ortalamalarına 
göre tespit edilir ve bunlar kendi arala
rında sıralanırlar. 

c) Aynı rütbe ve nasıplılar arasında 
kıdem sırası; her rütbeye yükselirken al
mış oldukları yeterlik derecelerine göre 
yapılır. 

BAŞKAN — Efendim, (c) fıkrasında, 
«Aynı rütbe ve nasıplılar» diyor, «Nasp-
lıları» mı yoksa «Nasıplılar» mı olacak? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ İLHAN AŞKIN (Bur

sa) — «Nasıplılar» olacak, aynen muha
faza edilecek Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki. 
Madde üzeriinde söz isteyen?.. Yok.; 
Madde hakkında verilmiş önerge de 

yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

15 (inci maddeyi okutuyorum : 
Ayırma 
MADDE 15. — Disiplinsizlik ve ahla

kî durumları nedeniyle «Silahlı Kuvvet
lerde kalması uygun, değildir» şeklinde 
sicil düzenlenen Uzman Jandarmalar 
(meslekten hemen çıkarılırlar ve hakların
da Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

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

Önerge de yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, şimdi maddenin sonunda «Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nu hükümleri uygulanır» diyor. Başlan
gıcında da «Disiplinsiz ve ahlakî durum
ları nedeniyle Silahlı Kuvvetlerde kalma
sı uygun değildin) hükmü yer alıyor. Ta
biî, sicil amirlerince !bu şekilde verilen 
sicillere, bu kişilerin dava açma hakları 
vardır. 

BAŞKAN — Efendim, bu benim an
ladığım taJbiî, affedersiniz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, siz cevap vermeyin de idare cevap 
versin; sizin ihtisas konunuz dışında Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Bu madde dava açmayı 
engellemiyor ki, ben öyle anlıyorum. 
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Buyurun Sayın Bakam. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir da

kika... 
«Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun 

değildir şeklinde sicil düzenlenen Uzanan 
Jandarmalar meslekten hemen çıkarılır
lar» diyor. Bunun, evvela kendilerime teb
liğ edilmesfi lazim. Yani, madem bu in
sanların görevlerine son veriyoruz, 'tebliğ 
edilmesi lazım, onların dava açıp da da
va sonucunu bekledikten sonra meslek-
'ten çıkartılmaları daha uygun olur. 

BAŞKAN — Hayır, o sizin fikriniz 
tabiî. 

Buyurun Sayın Bakan, soruya cevap 
verin. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
o safhaya gelinceye kadar, kendileri as
kerî usuller içerisinde, [müteaddit defa
lar, zaten ikaz edilirler. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kaç 

defa?.. Burada teferruatlı olarak açıkla
sınlar efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, ka
nunu tadat ederek yazımaımız mümkün 
değildir. Bunu müteaddit defalar söyle
dik 'burada; kanun yazma tekniği de ge
tirmiyoruz. 

Usulüne uygundur; arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Genç, fciiraz önce . 

mesela «Memurin Muhalkematı Hakkın
da Kanununa tabidir» hükmü geçti; ta
biatıyla bu demektir ki, «Halen çıkarılır
lar» dan maksıat, Ikeyf© mayeşa hareket 
edilecek anlamı çıkmıyor benim kanaati
me göre. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
'bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
'edilmiştir. 
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16 ncı maddeyi okutuyorum : 
İlişik Kesme 
MADDE 16. — Uzman jandarmala

rın aşağıda yazılı herhangi bir durumun 
ortaya çıkması halinde Jandarma Genel 
Komutanının onayı ile ilişkileri kesilir. 

a) Stajyer olarak görevbaşı eğitimi
ne tabi tutulanlardan başarısız olanlar, 

b) Mahkeme kararları ile rütbesi 
geri alınanlar, 

c) Askerî mahkeme kararıyla, amir 
ve üste hakaret, itaatsizlikte ısrar, toplu 
askeı karşısında veya hizmetten savuş
mak için silahlı iken yapılan itaatsizlik, 
büyük zararlar veren itaatsizlik, mukave
met. amir ve üste fiilen taarruz, fesat 
suçları ile şeref ve haysiyete dokunan 
fiiller, kumar oynamak, ırza ve iffete 
tecavüz ve iffetsiz bir kadınla bilerek ev
lenen veya böyle bir kadını tutmak suç
larından herhangi biri ile hükümlü olan
lar, 

& Mülkî adlî ve askerî görevlerini 
vaptik'ları sırada işledikleri suçlardan (6) 
aydan fazla hapis cezasına hüküm giyen
ler, 

e) Hapis cezası ile birlikte (6) ay
dan fazla memuriyetten mahrumiyet ce
zasına hüküm giyenler. 

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

Verilmiş herhangi bir önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

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

1" nci! maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — Açığa çıkarılan, tu

tuklanan veya firar ve izin tecavüzünde 
bulunan, cezası infaz edilmekte olan uz
man jandarmalar hakkında 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu-
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nunan 65 inci maddesi hükümlerine göre 
işlem yapılır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Başlığı yok, matlab başlığını oku
madı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Başlığı 
okumadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde başlığı var, Ce
mal Bey onu okurmusunuz? 

«Açığa Çıkarılan, Tutuklanan veya 
Firar ve İzin Tecavüzünde Bulunan, Ce
zası İnfaz Edilmekte Olan Uzman Jan
darmalar Hakkında Yapılacak İşlem» 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen

dim, maddeyi okusun, ondan sonra... 
BAŞKAN — Efendim, biraz önce 

okuduk da, tersini okuduk bu sefer Ka
mer Beyciğim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O za
man, söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ.(Tunceli) — Değer

li arkadaşlar, şimdi, çok önemli birtakım 
kanunlar çıkarıyoruz, yıldırım hızıyla çı
karıyoruz. Aslında, Türk hukuk sistemi
nin bir düzeni vardır, bu düzeni altüst 
ediyorsunuz. Hemen bir önerge veriyor
sunuz, bu kadar geniş kapsamlı bir mad
deyi gündeme alıyorsunuz, ondan sonra 
da burada hiç müzakeresiz geçiriyorsu
nuz. Bunlar çok önemli kanunlar. Türk 
personel sisteminin kuralları vardır, yer
leşmiş biir geleneği vardır, bu gelenekleri 
uygulamak lazımdır. Yani, burada hü
kümet ve komisyon birtakım şeyleri ge
tiriyor; komisyonlarda da böyle acele 
geliyor, gündeme alınıyor, ondan sonra 
da bunlar müzakere edilmeden çıkıyor. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Mev
cut düzene atıf yapılıyor. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıya
man) — Arkadaşlarınız nerede? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, siz neredesiniz? 291 kişi nerede ba
kalım? Şurada 10 kişi var. 

BAŞKAN — Sayın Deliceoğlu, mü
dahale etmeyin efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Saya
lım burada kaç kişi var? 

BAŞKAN — Devam edin efendim... 
Devam edin Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — On
dan sonra da böyle kanunları getirip de 
bu Yüce Meclisin değerini düşünüyorsu
nuz. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıya
man) — Sen niye gelmiyorsun? 

BAŞKAN — Yani, şurada güzel gü
zel, ahenk içinde kanun çıkarken, kalkıp 
da bunun tadını bozmanın bir anlamı 
yok. 

Buyurun efendim, devam edin. 
KAMER GENÇ Pevamla) — De-

ğerlü arkadaşlar, bakın, biz milletvekili 
olarak her konuda bilgi sahibi değiliz. 
Herkesin kendisine göre bir ihtisas konu
su vardır; bu ihtisas konusuna göre be
lirli konular üzerinde önceden hazırlan
madan çıkıp da bu kürsüde konuşabilir; 
ama, Başkanlık Divanı, böyle, milletve
killeri tarafından incelenmemiş bir ka
nun tasarısını hemen gündeme alırsa, bu
rada çok büyük hatalar yaparız. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ka

mu görevini yapan kişilerin görevine son 
verilmesi için hukukun genel ilkeleri var
dır... 

BAŞKAN — Bu, Meclisin kararı, 
Başkanlık Divanının değil efendim. Da
nışma Kurulu karar aldı. Rica ederim... 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, Başkanlık Divanının kararı... Şim
di burada kaç kişi karar aldı bu kanun 
tasarısı için?.. 

BAŞKAN — Hayır, Danışma Kuru
lunun kararı ve Meclisin onayıyla oldu. 
(ANAP sıralarından «Danışma Kurulu
nu tanımıyor musun?» sesleri) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, Danışma Kurulunu tanımıyor me
selesi değil; burada, kanunları kendi çer
çeveleri, kendi usulleri! içinde müzakere 
etmek zorundayız. Milletvekillerinin bel
li kanunlar hakkında bilgi edinmesi la
zım arkadaşlar. Siz her konuda bilgi sa
hibi misiniz? 

Burada, birtakım insanların görevine 
son verilirken, bu konuların çok iyi, uzun 
uzadıya incelenmesi gerekir. Yoksa ki, 
idare, kendi hesabına, kendi takdir yetki
sini mutlak olarak kullanmak için yetki 
almak suretiyle buraya kanunları getirir
se, birçok Rünahsız insanın, birçok suç
suz insanın görevine de son verebilir. 
Türkiye'de zaten bunların peşinde birta
kım bürokratlar koşuyor; yani, Türkiye' 
de bürokraside görev yapan birtakım in
sanlar diyor ki, «Benim vurduğum vur
duk; kılıcım keskin olacak, herkes benîm 
karşımda selam vaziyetinde duracak, ben 
ondan sonra böyle bürokratlık yapaca
ğım.;» 

Simidi, getirilen bu kanun tasarısının 
17 nci maddesinde diyor ki, «Açığa çı
karılan, tutuklanan veya firar ve izin te
cavüzünde bulunan, cezası infaz edil
mekte olan uzman jandarmalar hakkın
da 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 65 inci maddesi hü
kümlerine göre işlem yapılır.» Burada 
önemli olan, insanların tutuklanması de
ğil; çünkü, Türkiye'de görüyoruz bir ge
lenek yerleşmiştir; eğer bir personel ami-
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linin karşısında düğmelerini ilikliyorsa, 
ona özel birtakım iltifatlar ediyorsa, o per
sonel iyidir; ama, doğrulan söyleyen, ko
nuşan insanlar ise kötüdür, amirinin ha
talarını gören, amirine karşı gelen, ger
çeklerden bahseden insanlar da kötüdür... 

Onun için, hiç olmazsa mahkeme ka
rarları sonunda beraat edenler varsa, bun
ların da burada zikredilmesi lazımdır. 
Hakkında ceza uygulanan birtakım kişiler 
açığa alınabilir. Türkiye'de birçok insan
lar açığa alınmaktadır. Türkiye'de uzun 
zamandan beri uygulamaları olmakta
dır; birisi sağcı ise amir olmakta, sol 
düşünceli veyahut da biraz gerçekleri 
düşünen insan ise hemen açığa alınmak
tadır. Danıştayda görevliyken, bunun gi
bi, birçok personel davalarım gördük; 
bekçidir veya uzman çavuştur, ufak bir 
hatası olmuştur, hemen amiri - eğer ken
disiyle birtakım özel ilişkiler kendisiyle 
temin ödilmemişse - görevine son verir 
veya açığa alır. Bu insanlara bir kişilik 
sağlamak lazım. 

O bakımdan burada, özellikle uygu
lama yapılırken, mahkeme kararlarının 
da özellikle dikkate alınması lazım ve 
haklarında hemen işlem yapmamak la
zımdır. Bu insanlar açığa alınabilir, ama 
açığa alınmaları sonunda, eğer mahke
meye gidilip de bu insanlar beraat ka
rarı alabiliyor] arsa, hiç idarî yargıya baş
vurmadan bunların göreve alınmaları şek
linde maddeye bir ilave yapılması ge
rektiğine inanıyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
17 nci maddenin müzakeresi tamam

lanmış oluyor. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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)8 inci maddeyi okutuyorum : 
Astsubay Olma Plakkı 
MADDE 18. — Her yıl ihtiyaca 

göre tespit edilen kontenjan nispetimde 
emsalleri arasında temayüz etmiş uzman 
jandarmalar, aşağıdaki şartlarda astsu
bay nasfoedilirler. 

a) Lise veya dengi okul mezunu 
olmak, 

b) Uzman jandarma birinci kade
meli çavuş rütbesinde bulunmak, 

c) Her yıla ait sicilleri sicil tam no
tunun % 85 ve daha yukarısı olmak, 

d) Sicil amirlerince haklarında olum
lu nitelik belgesi düzenlenmek, 

e) Yapılacak sınavları kazanmak ve 
müteakiben gönderilecekleri astsubay sı
nıf okulunu başarı ile bitirmek. 

Bunlardan astsubay nas'bedilenlerin 
uzanan jandarma çavuşlukta ve astsu
bay sınıf okulunda geçen süreleri kıdem
lerinden sayılır ve nasıpları buna göre 
düzeltilir. Nasıp düzeltilmesinden dolayı 
maaş ve maaş farkı ödenmez ve diğer 
özlük hakları verilmez. Bu şekilde astsu
baylığa geçirilenler hakkında 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun astsubaylarla ilgili hükümleri uy
gulanır. 

Astsubaylığa nasbed'ilenlerin mecbu
ri hizmet süresi uzman jandarma çavuş
luğa nasip tarihinden itibaren 15 yıldır. 

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

önerge de yoktur. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Atamalar 
MADDE 19. — Atamalar Jandarma 

Genel Komutanlığının teklifi ve İçişleri 
Balkanının onayı ile yapılır. İllerde gö

rev yapmak üzere atanacaklar iller em
rine, diğerleri doğrudan görev yapacak
ları birlikleri emrine atanır. İller emrime 
atananların görev yerleri il jandarma 
alay komutanının teklifi, valinin onayı 
ile belirlenir, diğer birliklere atananların 
görev yerleri ise ilgili komutanlarınca 
belirlenir. 

Uzman jandarma okulunu başarı ile 
bitirenler 6 ay süre ile stajyer olarak gö
rev başı eğitimine tat» tutulmak üzere 
kura ile atanırlar. Stajyer olarak görev 
başı eğitimde geçen süreler garnizon hiz
met süresinden sayılmaz. Sağlık durumu, 
idarî, asayiş ve diğer zarurî sebepler dı
şında atandıkları görev yerlerinde asga
rî dört yıl kalmadıkları sürece yeniden 
atamaya tabi tutulmazlar, lliçindeki yer 
değiştirme işlemleri bu kayda tabi de
ğildir. , 

Atamayla ilgili diğer hususlar yönet
melikte belirtilir. 

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

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
İzin ve Sağlık İşlemleri 
MADDE 20. — Uzman jandarmalar 

ile bakmakla yükümlü oldukları kimse
ler sağlık işlemleri, izin ve sıhhî izin sü
releri yönünden, 211 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve 926 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununda belirlenen hükümlere tabidirler. 

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

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler.., Madde ka
bul edilmiştir. 
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21 inci maddeyi okutuyorum : 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Hükümler . 
Aylıklar 
MADDE 21. — Uzman jandarmalara 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununda uzman jandarmalar için 
belirlenen t gösterge tablosuna göre aylık 
verilir. 

Ayrıca, uzman jandarmalara derece
leri itibariyle astsubaylar için belirlenmiş 
olan ek göstergelerin 2/3'ü uygulanır. 

Uzman jandarmalara, Silahlı Kuvvet
ler fazminatı, mahrumiyet yeri ödeneği, 
aile yardım ödeneği, doğum yardım öde
neği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak 
yardımı 926 sayılı Kanun, tayın bedeli 
2155 sayılı Kanun, emniyet ve asayiş hiz
meti muhtelif ücret ödemesi 2803 sayılı 
Kanun esaslarına göre ödenir. 

Durumları uyanlar, 2629 sayılı Ka
nun hükümlerinden faydalanırlar. 

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

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir, 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
tik Atamada Aylığa Hak Kazanma 
MADDE 22. — tik defa göreve ata

nan uzman jandarmalar, uzman jandar
ma çavuşluğa nasıp tarihini takip eden 
aybaşından itibaren aylığa hak kazanır
lar, 

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

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmişjtir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Adayların Harçlığı 
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MADDE 23. — Uzman jandarma 
adaylarına okuldaki eğitim ve öğrenim 
süresince, uzman jandarma çavuş rütbe
sinin birinci kademe brüt aylığının net 
tutarında harçlık ödenir. 

Bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve ver
giye tabi olmadığı gibi borç için de hac
zedilemez. 

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

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yolluk Giderleri ve Gündelikler 
MADDE 24. — Uzman jandarma 

çavuşlarından, görevin ifası için sürekli 
veya geçici olarak görev yerinden ayrı
lanların yolluk giderleri ve gündelikleri 
yürürlükteki özel kanun hükümlerine gö
re ödenir. 

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

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Mal Bildirimi 
MADDE 25. — Uzman jandarmalar 

kendileri ile eşlerine ve velayet altındaki 
çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz mal
ları ,alacak ve borçları hakkında, özel 
kanundaki hükümler uyarınca mal bildi
riminde bulunurlar. 

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

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 
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26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Emeklilik ve Oyak ile İlişkiler 
MADE 26. — Uzman jandarmalar; 
a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanunu ile ilgilendirilir
ler ve bu Kanunun 32 ncii madde (a) 
fıkrasında belirtilen fiilî hizmet süresi 
zammından yararlanırlar, 

b) 3 Ocak 1961 tarih ve 205 sayılı 
Kanunla kurulan Ordu Yardımlaşma Ku
rumunun daimî üyesi olup bu Kanun 
hükümlerine bağlıdırlar. 

c) Emeklilik hakkını kazananlar 
emekliliklerini ancak Ocak ve Şubat ay
ları içinde isteyebilirler. Bu aylar dışın
daki emeklilik istemleri ancak Jandarma 
Genel Komutanının hizmet gerekleri iti
bariyle uygun görmesi halinde kabul edi
lebilir 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aşkın. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda, maddenin maltlabı, «Emek
lilik ve Ordu Yardımlaşma Kurumu ile 
İlişkiler» şeklinde düzenlenmişti; o şekil
de dikkate alınmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, maddenin baş
lığını, Plan ve Bütçe Komisyonunda ka
bul edilen şekliyle tekrar okutuyorum : 

ı«Emeklilik ve Ordu Yardımlaşma Ku
rumu ile İlişkiler» 

Evet, madde başlığı Başkanlıkça bu 
şekilde düzeltilecektir. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 
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27 nci maddeyi okutuyorum : 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kıyafet 
MADDE 27. — Uzman jandarmalar 

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Kara
rında belirtilen kıyafeti giyerler. Uz
man jandarma adaylarının giyim, ku
şam ve istihkakları er ve erbaşlar gibi 
düzenlenir. Uzman jandarmaların giyim, 
kuşam ve istihkakları ise 7471 sayılı Ka
nuna göre verilir. 

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

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Zatî Tabanca 
MADDE 28. — Uzman jandarma

lar, uzman jandarma 2 nci kademeli ça
vuş rütbesine nasbedildikten sonra bede
li karşılığında zatî tabanca edinebilir ve 
zatî tabancalarını sivil ve resmî elbise 
ile görevli olmadıkları zamanlarda da ta
şıyabilirler. Emeklilik durumunda, emek
li subay ve astsubaylara uygulanan sta
tüde zatî tabanca taşıma ruhsatı verilir. 

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

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Konuttan Faydalanma 
MADDE 29. — Uzman jandarmalar 

mevcjt hükümlere göre kamu konutla
rından istifade ederler. 

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

Önerge de yok. 



T. B. M. M. B : 73 28 . 5 . 1988 0 : 3 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştir, 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

Sosyal Tesislerden Faydalanma 

MADDE 30. — Uzman jandarmalar, 
Jandarma Genel Komutanlığının belirle
yeceği esaslara göre sosyal tesislerden 
faydalanırlar. 

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

Verilmiş bir önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 

Ödüller 

MADDE 31. — Uzman jandarmala
rın ödüllendirilmeleri 926 sayılı Kanun 
hükümlerine göre yürütülür, 

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

Verilmiş bir önerge de yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 

Yönetmelikler 

MADDE 32. — Uzman jandarmalar
da aranacak nitelikler, duyuru müracaat 
şekil ve zamanı, müracaatın kabul edil
mesi, sınav, öğrenim ve eğitim süresi 

ile tabi olacakları hususlar Uzman Jan
darma Okulu Yönetmeliğinde; bunlara 
verilecek sicilin şekil ve usulleri, meslek 
içi eğitim, ihtisas kolları, kıta, karargâh, 
kurum ve idarî işlerde görevlendirilmele
ri, ayırma, astsubaylığa geçirme şekli, 
atamalar ve ilgili diğer hususlar Uzman 
Jandarma Atama Sicil Yönetmeliğinde 
gösterilir. Bu yönetmelikler, Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren altı ay içeri
sinde İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak 
yürürlüğe konulur. 

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

Vbrillmıüş bir önerge de yoktur. 
Sayın Hükümet, ıbu maddede «Uz

man jandarmalarda aranacialk nitelikler, 
duyuru müracaat...» deniyor.: Acaba, 
«duyuru»dan sonra bir virgül düşünür 
müsünüz? 

ÎÇİŞLERÎ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — «Duyuru» ke
limesinden sonra bir virgül konacak efen
dim. 

BAŞKAN — «Duyuru» kelimesinden 
soruna bir virgül koyuyoruz. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul eddlımu'ştn*.) 

33 üncü maddeyi okutuyorum: 

Gösterge Tablosu 

MADDE 33. — 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
137 nci maddesi ekinde yer alan (9) sa
yılı cetvel' aşağıdaki şekilde değiştirilımiş-
Hir. 
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Uzman Jandarmalar İçi 

Dereceler Rütbeler 

3' 
4 
5 
6 
7 
8f 
3 
10 
ıı 

VIII. Kad. Çvş.. 
VII. Kad. Çvş. 
VI. Kad. Çvş. 
V. Kad. Çvş. 
IV. Kad. Çvş. 
III. Kad. Çvş. 
II. Kad. Çvş, 
I. Kad, Çvş. 
Çvş. 

1 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 

2 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 
450 

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

'Verilmiş bir önerge de yoktur. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, siz bu maddeden ibir şey anla
dınız mı yanli? Bu Meclisten yıldırım hı
zıyla, yeterince inceleme yapmadan ka
imin keçirmek var mıdır? 

'BAŞKAN — Vallahi, ben şahsen an
ladım Kamer Bey; isiz de anlamışsınız
dır. 

(KAMER GENÇ '(Tunceli) — Hayır, 
ben 'bu Ikanunu anlayamadım. 

BAŞKAN — Oradaki bu gösterge
leri katsayıyla çarpacağız, maaşı bulaca
ğız, 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, 
ben (bu kanunu anlamadım. 

BAŞKAN — Maddeyi gösterge tab-
losuyla 'birlikte oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler.,. Madde 
Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum: 
özeİ Yetki1 

MADDE 34. — 5442 sayılı 11 İdaresi 
Kanunu ile vali ve kaymakamlara tanın
mış olan 'genel ve özel kolluk kuvvetleri 
ile ilgili yetkiilier uzman jandarmalar hak-
Ikında da uygulanır. 
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Aylık Gösterge Tablosu 

K a d e m e l e r 

3 
1010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 
460 

4 
1055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 

5 
1110 
965 
«50 
755 
675 
610 
560 
51$ 
480 

6 
1165 
1010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 

7 
1220 
1055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 

8 
1280 
1110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 

9 
— 

1165 
1010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 

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

»önerge de yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler.,. Madde (ka
bul edilmiştir. 

Efendim, şimdi burada t>ir özellik 
var.; 34 üncü maddeden sonra geçici 
maddeye geliyor; oysa, geçici maddele
rin 35 inci maddeden ısonra; fakat, yü
rürlük maddesinden önce olması gereki
yor; kanun tekniği bakımından. 

Komisyon vfc Hükümet, Başkanlığın 
bu düşüncesine' katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKlLt İLHAN AŞjKIN (Bur
sa) — Komisyonun karar yetersayısı 
yok Sayın Başkanım. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ ((Kütahya) — Hükümet ka
tılıyor efendim. 

BAŞKAN — Bu hususu oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. O şekilde tavzih 
edilecektir. 

35 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 35. — Bu Kanunun yürür

lüğe girmesiyle birlikte 24.6.1965 tarih 
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ve 635 sayılı Uzman Jandarma Kanunu 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

Önerge de yok, 
Oylarınıza sunuyorum: Kaibuil eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. — 635 sayılı 

Uzman Jandarma Kanunu hükümlerine 
göre1 istihdam edilenler ile Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce emekli olan 
uzman jandarmalar bu Kanun hükümle
rinle tabi olurlar. 

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

Verilmiş (bir önerge de yok. 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Ka

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

36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük1 

MADDE 36. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe 'girer. 

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

Verilmiş önerge de yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler.., Madde kabul edilmiş
tir. 

37 ndi maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
Madde ,37. — Bu Kanun 'hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

Önerge de yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Bu suretle, tasarının maddeleri kabul 
kabul edilmiş 'bulunmaktadır, 

MEHMET KAHRAMAN (Erzurum) 
— Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Mehmet 
Kahraman oyunun rengini belirtmek üze
re söz istemişti. 

Buyurun. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

MEHMET KAHRAMAN (Erzurum) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
dünden bugüne ülkemlizde emniyet ve 
asayişin itesisiınde, şehirlerimizde polisle
rimiz, polisin teşkilatlanmadığı belediye 
hudutları içerisinde ve kırsal kesimde asa
yiş ve emniyetin teslisinden sorumlu olan 
Türk Jandarmasıdır. Jandarmamızın ba
şarılı, disiplinli, emniyet ve asayişin te
mininde vermiş olduğu başarfı hizmet
leri şükranla anıyoruz; ancak, değişen 
dünya şartları ve suç ve suçluluktaki gün
den güne değişen şartlar karşısında Türk 
Jandarmasının yenilıenmediğinli görüyo
ruz. 

Anavatan iktidarı, iktidara geldiğin
den bugüne kadar, memleket meselelerin
de, çağın gereklerine, günün icaplarına ve 
yapılması gereken, yapılmasında memle
ketin menfaati olan işlerde büyük başa
rılarla Türkiye Büyük Millet Meclislinin 
önüne kanun tasarıları sevk etmiş ve ne
ticeler almıştır, işte, değişmeyen Türk 
Jandarmasının slisteminde, diğer ülkelerin 
değişen şartları karşısında büyük bir 
adım atılmış; artık, jandarmalık, onsıe-
kiz aylık eratın yapmış olduğu bir hizmet 
olmaktan çıkarılmakta, üç aylık eğitimde 
gencecik yavrularımızın o disiplinli ve 
başarılı hizmetlerini göz ardı etmemek 
kaydıyla, onların tm gayretlerinin daha 
üzerinde ihitisaslaşan ve uzmanlaşan bir 
kadro de memleketimizin asayiş ve em
niyetinin temini için, Anavatan iktidarı 
bu tasarıyla önemli bir adım atmıştır. 
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Ayrıca, bildiğiniz gibi, Jandarmamı
zın adlî polis olarak ifa ettiği bir görevli 
daha vardır. Adlî polis, suçun işlenme
sinden sonra göreve gelen polistir; suç 
delillerini! bulacak, suç izlerini tespit ede
cek, bunları mahkemenin önüne çıkara
caktır. İşte, bu iş de, gayet dihtisas (iste
yen, uzmanlik isteyen bir işti. Bugün jan
darmamız, maihdut kadrosundaki astsu
bay ve subaylarla ve gencecik yavrularla 
'bu görevi ifa etmktedir. İşte bu adlî gö
rev, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra da uzman erler tarafından icra edi
lecektir, 

Ayrıca bu Kanun, yılardan beri, 5442 
sayılı İli İdaresi Kanunu dçerislinde bo
zulmuş olan mülkî idare - jandarma bü
tünlüğünü, jandarma -. polis bütünlüğünü 
de perçinleyecek ve komisyonlarda yapı
lan akili1 ve tecrübeli değişikliklerle, jan
darmamız daha büyük hizmetler verecek
tir. 

1965 yılında çıkarılmış olan 635 sa
yılı Uzman Jandarma Kanunu, sadece 
astsubaylarımıza yardımcı olmak kay
dıyla ve teknik görevler dfa etmek ama
cına yönelik olarak çıkarılmış bir kanun 
olup, bu Kanun, günün gereklerine hiz-
met edemez durumdaydı. İşte, kadük iha
le gelmiş, zor duruma düşümüş ve işle
meyen bu Kanun, büyük bir adımla, uz
man erlere bu görevi tevdi maksadıyla 
yeni bk kanunla yeniden düzenlenmiş
tir. 

Bunun yanında, jandarmamızın yeni 
bir adim daha artmasını, Kara Kuvvet
lerinin kıyafetlerinden değişik renk ve kı
yafetlerle ayırt edici- bir düzenlemenin 
getirilmesiınli de temenni ediyorum. 

Ayrıca, İçişleri Bakanlığımızdan, atı
lan bu adımın; uzmanlaşma sürecinin 
mümkün mertebe kısa tutulmasını ve beş 
on yıl gibi kısa bir süre (içerisinde jan

darmanın da polis gibi bir uzman kadro
ya tevdi edilmesinin sağlanması iiçin ge
rekli tedbirlerin alınmasını temenni edi
yorum. 

Sayın Başkan, bu Kanunun, Türk jan
darmasına, devletimize hayırlı uğurlu ol
masını diliyor; daha bugün dahi sınırla
rımızda, dallarımızda canını seve seve 
veren Türk Jandarmasını ıtialkdirie anıyor, 
şehitlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor; 
oyumun renginin beyaz olduğunu saygıy
la arz ediyorum, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kahraman, 

Efendim, böylece, tasarının müzake
resi tamamlanmış bulunmaktadır. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Memleketimize ve milletimize hayırlı ol
masını temenni ediyorum. 

Sayın Bakanımız, tasarının kanunlaş
ması sebebiyle teşekkür niteliğinde bir 
konuşma yapmak istemektedir; buyurun 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değeri üyeleri; Türk Jan
darması iiçin reform mahiyetinde olan bu 
güzel kanunun, bütün parti gruplarının 
büyük emekleriyle ve büyük gayretleriy
le Meclisimizden bugün geçmiş olmasın
dan dolayı, Yüce Meclisin bütün üyeleri
ne en derin saygılarımı bir kere daha 
ifade ediyor; kanunun, Türk Jandarma
sına ve memleketimlize hayırlı uğurlu ol
masını diıMyorum.ı 

Sağ olun efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

— 317 — 



T. B. M. M. B: 73 28 . 5 . 1988 0 : 3 

Sayın milletvekilleri, gündemin 6 ncı 
sırasındaki, 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kânu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Ek-
lenmesline Dair Kanun Tasarısı, oldukça 
hacimli bir kanun tasarısıdır; çalışma sü

remizin bitimine ise 55 dakika kalmış
tır. Bu itibarla, gündemdeki denetim ko
nularını sırasıyla görüşmek ve 31 Mayıs 
1988 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.35 
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3 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 

Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

2. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

3. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve1 özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

4. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü

ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

5. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

7. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

8. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 



DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuştıorulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

10. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

11. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüneü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

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

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvelerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. fdnrıasınıın tercih edilmesinin ne

denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

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

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

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

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

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

İl . — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru-

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uya* 
rınca sözlü soruya çevrilmiştir* 



lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

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

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

17. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 

ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

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

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerkşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkımaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ-Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) ' 

24. — içel Milletvekili M. îstenaıihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

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

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı-



lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman' 
in, Çorum İh Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — izmir Milletvekili Neccar Türk-
ean'ın, Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına aıiıt parayla alınan 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Ih Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
«akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum iline bağh bazı köylerin 
uınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli Hine bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın

da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin içişleri Baka* 
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya ili Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

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

37. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

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

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan Hine bağh bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 
(D 



42. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28-11B1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

43. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, bazı bürokratların aym zamanda 
A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

44. — Samsun Miletveküi Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
tnaz'ın, Afyon Hine bağlı kaç köyde İç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Kavisleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

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

47. — Samsun Milletvekili A l ESer' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

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

49. — Samsun Milletvekili Man De-
miratp'in, ülkemiz üzerinden' İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon. Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

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

52. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin 11 merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına lilişfcin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 

54. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatına ilişkin Sanayi ve. Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

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

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetllerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Mi'lilî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

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

58. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üceticilerlinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 



ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

59. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zongulldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Uluıtam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

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

61. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

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

65. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateş-
oğullan'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacaklarına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/97) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 
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67. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

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

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

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

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

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

73. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

74. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 



mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

75. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin 
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

76. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

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

78. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank-
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMtSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
X 1. — Uluslararası Çalışma Teşki

latı Anayasasında Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal İşler ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/367) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma ta
rihi : 24.5.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

• 2. — Ankara Milletvekili Alpaslan 
Pehlüvanlı'nrn 4250 sayılı İspirto ve İs
pirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 4 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/63) (S. Sayısı: 77) (Da
ğıtma tarihi: 26.5.1988) 

• 3. — 5682 sayılı Pasaport Kanunu
nun Bazı Madelerin'in Değiştirilmesi ve 
Bu Kanıma İM Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İdare Amirleri Kütahya Mil
letvekili Mustafa Uğur Ener, İstanbul 
Milletvekilli Yüksel Çengel ve Samsun 
Milletvekili Nafiz Kurt'un 5682 sayılı 
Pasaport Kanununun 14 üncü Maddesi
nin (A) Bendinin 2 nci Fıkrası ile (C) 
Bendinin 2 nci Fıkrasının İlk Cümlesi
nin Değiştirilmesine Dalir Kanun Teklifi 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/416, 
210) (S. Sayısı: 57 ve 57'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 10.5.1988; 26.5.1988) 

4. — Kırşelhir Milletvekili Gökhan 
Maraş ve Kastamonu Milletvekili Murat 
Başesgioğlu'nım, 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/62) (S. Sa
yısı : "76) (Dağıtma tarihi: 26.5.1988) 

5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü 
Karayolu (OTOYOL) Yapımı, Bakımı ve 
İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/435) (S. Sayısı: 
69) (Dağıtma tarihi: 26.5.1988) 

•6. — 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. 
Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 26.5.1988) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B.M. M. (S. Sayısı : 77) 

Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın, 4250 
Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu
nun 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2 /63 ) 

T. B. M. M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 
Tarih : 6.5.1988 

Sayı : 1988-01/76 

TÜRKİYE BÜYÖK iMİLLET MECUÎSİ BAŞKANLİĞİNA 

4250 sayılı İspirto ve İspiir'tolu İçkiler İnlhisarı Kanununun 4 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Te'klPfilm gerekçesi ile birilikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarunla arz ederim. 6.5.1988 
Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara Millötvekü 

GEREKÇE 

Bu madde değişikliği ile öncelikle Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş.'nin tali mad-
deleririden istihsal edilen ispirtonun, Tü'tÜn, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri 
tarafından tümünün satın alıntmaması hatinkle üretimin aksaması, atıl kapasite yara
tılmasına se-böbiyet verilmeıme'si ve henhangi bir kaynak israfı yaratılmaması amaç
lanmış ve Tütün ve Tütün Mamülilerii Tuz ve Allkol işletmelerinin ihtiyacı karşılan
dıktan; .sıonra meydana gelen üretim fazlasının yurt dışına ihracı öngörülmüştür. 

Diğer taraiftan maddenin eski şekilde yer alan maliyet üzerinden % 5-15 arası 
üreticilere kâr vererek satın alınması mevcut ekonomik şartlar dikkate alındığında 
çiok düşük kaldığıridan üretimi yapan kuruluş ile alıcı kuruluş arasında satış fiyatı
nın anlaşarak tespitimin dalha uygun olacağı düşünüllmüştür. 

Ayrıca, satış fiyatı konusunda çıkan ihtilafların halli Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulu görevleri arasında mütalaa edilmediğin'den bu hususun halli Yüksek Plan
lama Kurulunun kararına bırakılmıştır. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 25.5.1988 

Esas No. : 2/63 
Karar No .: 23 

T Ü R K I Y E «BÜYÜK.1 MiiLUEfr I M B O U S Î B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı tarafından hazırlanarak 6.5.1988 tarihin
de Türküye Büyük Millet Meclisi ıBaşkanhğına sunulan ve Başkanlıkça 9.5.1988 ta
rihinde Komisyonumuza havale edilen «4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler inhi
sarı Kanununun 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi» Komisyo
numuzun 24.5J1988 tarihlinde yaptığı 35 inci birleşimde Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcileri ve 
teklif sahihinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Teklif ve gerekçesi incelendiğinde; öncelikle, Türküye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketi Genel Müdürlüğünün tali maddelerinden istihsal edilen ispirtonun, Tütün, Tü
tün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı karşılandıktan 
sonra kalan miktarın, üretimin aksamaması, atıl kapasite yaratılmasına selbeibliyet ve
rilmemesi ve kaynak israfı yaratıtaama'sı amacıyla yurt dışına ihracının öngörüldüğü 
anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü ile üretimi yapanı kuruluş arasırida satış fiyatı anlaşarak tespit 
edilmekte, ayrıca, saltış fiyatı konusunda çıkabilecek ihtilafların halli Yüksek Plan
lama Kurulu kararına bırakılmaktadır. 

Bu gerekçe doğrultusunda hazırlanan teklif Komisyonumuzca da benimsenerek 
maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin eerçevie 1 inci ımalddesi ile değiştirilen 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisar Kanununun 4 üncü. madidösiride yer alan «Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. Ş.» ibaresi «^Türkiye Şeker Fabrikaları Anonimi Şirketi Genel Müdürlüğü» olarak, 
«Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri» ibaresi «Tütün, Tütün Mamul
leri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü» olarak değiştirilmiş, Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne, üretsim fazlası ispirtoları kamu ku
rum ve kuruluşlarına satmaya yetki verilmiş ve makide bu değişiklikler doğrultusun
da yeniden düzenlenerek, yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maidîdeleri ise 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu
nur. 

Başkan Başkanveklliı 
Kemal Akkaya ilhan Aşkın 

Samsun Bursa 

Sözcü Kâtip Üye 
İsmail Şengün Kadir Demir 

Denizlisi Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 77) 
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Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

Hazım Kutay 
Ankara 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta1 

(İmzada bulunamıad]) 
Hüsnü Ökçuoğjlü' 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

İV. Kemal Zeybek 
İsStanbul 

Birgen Keleş 
İzmlir 

(İmzada bulunamadı) 

Şevki Göğüs ger 
Kırşehir 

Saffet Sert 
Konya • 

Cemal Seymenı 
'Növişelhlir 

(İmzada bulunamadı) 
Şakir Şeker 

Sivas 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Mehmet D elice oğlu 
Adıyaman 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

İbrahim Demir 
Antalya 

(İmzada bulunamadı) 
Mehmet Seven 

Öffledk 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 

Abdıulkadiir Ateş 
Gaziantep 

(İmzada bulunamadı) 

Mehmet Moğulltay 
İstanbul 

(İmzada bullünaımadı) 
AH Topuz 

tstanbuK 
(İmzada bulunamadı) 

M. Cevdet Selvi 
iEsikiişdhiır, 

(İmzada buJlunamadı) 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Onur Kumbaracıbaşı 
Kocaeli 

(İmzada bulunamadı) 

'Sümer Oral 
Manisa 

(İmzada bulunamadı) 

Mahmut öztürk 
Niğde 

(İmzada bulunamadı) 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 

(İmzada bullunamaldı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 77) 



ANKARA MİLLETVEKİLİ ALPASLAN 
PEHLEVANLFNIN TEKLİFİ 

4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İn
hisarı Kanununun 4 üncü Maddesinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MAIDDE 1. — 4250 Sayılı İspirto ve 
İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 4 
üncü «maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 4. — Türkiye Şeker Fabri
kaları A.S.; tali maddelerinde ispirto ya
pabilirler. Ancak bu Fabrikalar her yıl 
istihsal edebilecekleri ispirto miktarını 
imalata başlaımadan önce ve imalat sıra
sında husule gelen değişiklikleri ide mü
teakiben ve ispirto istihsalliındem sarfına
zar ettikleri takdirde bu keyfiyeti de en 
az iki yıl evvel Tütün, Tütün Mamulleri, 
Tuz ve Alkol İşletmelerine bildirmeye 
(mecburdurlar. Türkiye Şeker Fabrikaları 
A.Ş.; bu iki yıl içinde ispirto istihsalini 
azaltma tedbirleri alamazlar., 

!$arap yapan1!arla ziraî mahsûl işleyen-
lier, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Al
kol işletmelerinden önceden izin almak 
şartıyla tali maddeleriınden ispirto yapa
bilirler. 

İhtiyaca göre Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının muvafakatiyle Tütün, Tütün 
Mamulleri, Tuz ve AÜıkol İşletmeleri'mim 
tespit ve kabul edeceği kayıt ve şart da
hilinde her türlü ispirto (Suma hariç) 
yapmak içim hakikî veya hükmî şahısla
ra işletmece müsaade olunabilir. 

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Al
kol İşletmeleri -bu madde mucibince el
de edilen ispirtoları ihtiyacı nisbetinde 
üretenlerden anlaştığı satış fiyatları üze
rimden alır. 

'Her yıl Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz 
ve Alkol İşletmelerimin bildireceği İspirto 
ihtiyaç miktarınım karşılanmasından! son-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler 
İnhisarı Kanununun 4 üncü Maddesinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

İM ADDE 1. — 4250 Sayılı İspirto ve 
İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 4 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«iMadde 4. — Türkiye Şeker Fabri
kaları Anonim .Şirketi Genel Müdürlüğü
me bağlı fabrikalar tali maddelerimden is
pirto yapabilirler. Ancak bu fabrikalar 
her yıl istihsal edeMlecekleri ispirto mik
tarını imalata başlamadan önce, imalat sı
rasında husule gelen değişiklikleri de mü
teakiben ve ispirto istihsalinden sarfına
zar ettikleri takdirde bu keyfiyeti de en 
az iki yıl evvel Tütün, Tütün Mamul-
İleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Mü
dürlüğüne bildirımeye [mecburdurlar. Tür
kiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 
Genel Müdürlüğü; bu iki yıl içinde ispir
to istihsalimi, azaltma tedbirler] alamaz. 

Şarap yapanlarla ziraî mahsûl işle
yenler, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve 
Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 
önceden izin almak şartıyla tali maddele
rinden ispirto yapabilirler. 

İhtiyaca göre, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının! muvafakatiyle Tütün, Tu
tum Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünce tespit edilecek kayıt 
ve şartlar dahÜlimde her türlü ispirto (Su
ma hariç) yapmak için hakikî veya hük
mî şahıslara müsaade olunabilir. 

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Al
kol İşletmeleri Genel Müdürlüğü bu mad
de mucibince elide edilen ispirtoları, (ihti
yacı mis'betimde anlaştığı satış fiyatları üze
rinden alır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ı(S. Sayısı : 77) 
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(Ankara Milletvekili Alpaslan 
Pe'hlivanlı'nın Teklifi) 

ıra üretim fazlasını doğrudan yurt dışına 
ihracına veya bu maksatla satışına Tür-
Ikiye Şeker Fabrikaları A.Ş. yetkillidir. 

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Al
kol İstetmeleri ile Türkiye Şeker Fabri
kaları A.Ş. arasında ispirto alış fiyatları
nım; tespitinde çıkan ihti'laflar Yüksek 
Planlama Kurulu tarafından karara bağ
lanır.» 

ıMADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

IMADDE 3. — 'Bu Kanun hükümle-
rimi Bakanlar Kurulu yürütür. 

• • m 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Metni) 

Her Yıil Tütün, Tütün Mamulleri, 
Tuz ve Alkol îşletmdleri Genel (Müdür
lüğünün bildireceği ispirto ihtiyaç mik
tarının karşılanımasından sonra katan üre
tim fazlasını Kamu kurum ve kuruluşla
rına satmaya, doğrudan yurt dışına ih
racına veya bu ımaıksatlia satışına Türki
ye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 
Genel 'Müdürlüğü yetkilidir. 

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Al-
kdl îşletmeleri Genel Müdürlüğü lile Tür
kiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 
Genel Müdürlüğü arasında ispirto alış fi
yatlarının tespiti ile ilgili anlaşmazlıklar 
Yüksek Pllamama Kurulu tarafından' ka
rara- bağlanır.» 

IMADDE 2. — Teklifin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 77) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : &¥f€ 1 inci £k ) 

5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Büyük MiHet Meclisi 
İdare Amirleri Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur 
Ener, İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel ve Samsun 
Milletvekili Naffe Kufrt'un 5682 Sayılı Pasaport Ka
nununun 14 üncü Maddesinin (A) Bendinin 2 nci Fık
rası ile (C) Bendinin 2 nci Fıkrasının İlle Cümlesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Ko

misyonu Raporu (1/416, 2/1-0')' 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas Nch : 1/416-2/10 26 . 5 . 1988 
Karar No. : 16 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzu*!19.5.1988 tarihinde görüşülüp, kabul edilmesiyle Yüksek Başkan
lığa sunulan ve Başkanînfcça 57 sıra sayısı olarak: bastırılıp dağıti'lan ve4 Türkiye Bü
yük Millet Meclisi gönfd&hine alınan «5682 Sayılı Pasaport Karianunun Bazı Madde-
ierinin Değiştirilmesi w Bü'Kanuna liki Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasıarısı i'le 
Türkiye Büyük Milılet Meclisi îdare Amirleri Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur 
Ener, îstambuü Milletvekili Yüksel Çengeli ve Samsun Milletvekili Nafiz- Kurt'on 5İ682 
Sayıllı Pasaport Karaunumın 14 üncü Maddesinin (A) Bendinin 2 rici Fıkrası ile (C) 
Bemd'nin 2 nci FıkrasfflMrt' Hık Cüm1es:nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi» içtü
züğümüzün 89 uncu maddesi gereğince Geneli Kurulun 12.5.1988- gün ve 68 inci bir-
leş'm'nde Kom;syonumuzoaj geri aîınmıştı. Anılan tasarı v& teklif Komisyonumuzun 
26.5.1988 tarihinde yaptığı toplantıda Hükümet temsilcilerinin de- katılmasıyla yenli
den incelenip, görüşüldü; 

Tasan üzerinde yapılan görüşmelerden ve hükümet temısBcillefinoe' yapılara açık
lamalardan sonra Siirt Milletvekili Zeki Çeliker ve 4 arkadaşının «yasama organı üye
sin© ve bunların emeklilerine» kırmızı pasaport verilmesine ilişkin önergeleri ile yine 
aynı mealde Artvin Milletvekili Ayhan Arifoğaoğlü ve 7 arkadaşının önergelerindeki 
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imzalar geriye alındığından ve önerge'lerldeki imza sayısı beşden az olduğundan İçtü
züğümüzün 88 inci maddesi uyarınca anılan önergeler işleme konulmamış; ayrıca Siirt 
MffietvekMi Zeki Çelülker ve 4 arkadaşının önergeferi; Tunceli Milletvekili Kamer Genç 
ve 5 arkadaşının ayrı ayrı konularda verdikler!! dört adet önergeleri; Tekirdağ Millet
vekili Güneş Gürseler ve 4 arkadaşının; Sürt Milletvekili Zeki Çeliker ve 10 arkada
şının; yine Siirt Milletvekili Zeki Çeliker ve 9 arkadaşınım; Diyarbakır Milletvekili Hik
met Çetin ve 5 arkadaşının; Hatay Milletvekilli Murat Sökmenoğlu ve 6 arkadaşının 
verdikleri önergelerin ise reddedilimesiyle tasarı benimsenmiş ve Komisyonumuzca da
ha önce ikabul edilen metin esas alınaralk maddelerin görüşü'mıesine geçüımiştir. 

Komisyonumuzca daha önce kabul'edilen metin aynen ikabul edilmiş ve Genel 
Kurulun tatile gireceği dikkate alınarak tasarı ve Komisyon metninin içtüzüğümüzün 
53 üncü maddesi uyarınca Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi de kararlaştırılmıştır. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Baston 
Galip Demirel 

Malatya 
Kâtip 

Hasan Çakır 
Antalya 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 
Üye 

Mustafa Namlı 
Çorum 

Üye 
Ali Rıza Yılmaz 

İçel 
. 

Üye 
Mahmut Almak 

Kars 

Üye 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 
•Üye 

Necati Akıncı 
. Şanlıurfa 

1 ^>l 

Başkam/ekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Ersin Koçak 

Adana 
Üye 

Ali Necmettin Şeyhoğlu 
Çankırı 

Üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 
Tasarının tümüne karşıyım. 

Üye 
Mehmet Ali Eren 

İstanbul 
Muhalifim. 

Üye 
Mehmet Adnan Ekmen 

Mardin 
Muhalifim. 

Üya 
Kudbettin Hamidi 

Siirt 

Üye 
Sefahattin Mumcuoğlu 

Van 

T. IB. M M. (S. Sayısı : 57Ve 1 inci Ek) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 76) 

Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve Kastamonu 
Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 

Komisyonu Raporu (2 /62 ) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hazırlamış bulunduğumuz «1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi» ilişikte sunulmuştur. 

Kanunlaşması için gereğini (müsaadelerinize arz ederiz. 

Murat Başesgioğlu Gökhan Maraş 
Kasltoimomıu Kıfşeibir 

GEREKÇE 

Kanun teklifi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun seçimlerle ilgili hükümlerinin uy
gulanmasında ortaya çıkan aksaklık ve noksanlıkların giderilmesi amacıyla hazırlan
mıştır. 

Bu cümleden olarak, 1136 sayılı Kanunun; 

a) Baro levhasına yazılı her avukatın olağan ve olağanüstü toplantılarda oy kul
lanma mecburiyetine ve bu mecburiyete uymamaları halmde haklarında Baro Başkanı 
tarafından uygulanacak disipline! nitelikli para cezası verileceğine dair 86 ncı mad
desinin birinci fıkrası değiştirilmekte ve bugün 1 500 liradan 7 500 liraya kadar olan 
cezanın etkin olabilmesi bakımından 20 000 liraya çıkarılması, 

b) Seçimlerin yapılmasıyla ilgili Ek 3 üncü maddesinin, oy pusulalarının tanzimi 
usulüne dair olan onbirinci fıkrası değiştirilmekte ve bugün her organ seçimi için ayrı 
ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle oy kullanıl-
ması usulü yerine, süre kaybına sebep olunmaması 'bakımından oy pusulalarının, her 
türlü şekilde ve istendiğündie liste halindede kullanılabilmesine imkân vermek üzere 
düzenlenebilmesi, 

Öngörülmüştür. 
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Adalet Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/62 
Karar No. : 19 

25.5.1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi Adalet Bakanı Sayın Mahmut Oltan Sungurlu'nun, 

Bakanlık temsilcilerinin ve teklif sahiplerinin de 'katılmalarıyla Komisyonumuzca 
incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, 
2 nci madde ifade düzgünlüğünü sağlamak ve maddeye açıklık getirmek amacıyla ye
niden düzenlenmiş ve asıl üyenin mazereti halinde yedek üyemin genel kurula katılıp 
oy kullanacağına ilişkin bir cümle ilave edilerek teklifin diğer maddeleri aynen benim
senmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Sözcü 
A. Reyhan Sakdlıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

1 

Üyte 
Murat Başesgioğlu 

Kaisfaırnonıı 

ıBaşjkamVdkM 
thsan Nuri Topkaya 

Ondu 

Kâfâp 
Gökhan Maras 

KıırişieMr 

Üye 
Hasan Namal. 

Antalya 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 

, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 76) 



\ 
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KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ GÖKHAN MAKAS VE KASTAMONU MİLLETVE
KİLİ MURAT BAŞESGİOĞLU'NUN TEKLİFİ 

1136 Sayıh Avukatbk Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kamın Teklifi 

MADDE 1. — 1136 sayılı Kanunun 86 ncı 'maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Baro levhasında yazılı her avukat gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul 
toplantılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Haklı bir engele dayanmış ol
madıkça bu toplantılara gelmeyen veya oy kullanmayanlara Baro Başkam tarafından 
yirmihin lira para cezası verilir.» 

MADDE 2. — 1136 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinin onbirinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Listede adı yazılı bu
lunmayan avukat oy kulanamaz. Oylar, oy verenin 'kimliğinin baro veya resmî ku
ruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin 
imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, her türlü şekilde düzenlenen oy pusulaları
nın, üzerinde İçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu 
başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek zarflara konulması suretiyle kul
lanılır. Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersizdir.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 76) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddeieıinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1136 sayılı Kanunun Bk 3 üncü maddesinin onbdrinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır, listede adı yazılı 
bulunmayan avukat oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin baro veya resmî 
kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin (im
zalanmasından sonra 'kullandır. Oylar, organlara göre birlikte veya ayrı ayrı her şekilde 
düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme 
sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek, zarfa konulması suretiyle kullanı
lır, Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersizdir. Asıl üyenin mazereti olduğu 
takdirde yedek üye Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna katılır ve oy kullanır.» 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 76) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 69) 

Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluş
ların Erişme Kontrollü Karayolu (OTOYOL) Ya
pımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyon

ları Raporları (1 /435) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 28.4.1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 07/101-2151/0264$ 

(TÜRKİYE IBÜYÜKi MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku
rulunca 20.4.1988 tarihinde kararlaştırılan «Karayolları Genel MUdürlUğü Dışındaki 
Kuruluşların Erişme Kontrolü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakmu ve İşletilmesi ile 
Görevlendürhnesi Hakkında Kanun Tasarısı ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

GENEL GEREKÇE 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1950 - 1970 yıllan arasında «Tekerlek Dönsün» 
sloganı ile başlattığı yol yapım faaliyetleri, ilk yıllardan itibaren başarılı olmuş ve 
mevcut karayolu ağı 60.000 Km.*ye ulaşmıştır. 

Ülkemizin hızla kalkınması sosyal ve ekonomik ihtiyaçların artması ve buna bağlı 
olarak 1970'lerden itibaren yerli otomotiv sanayiinin kuruliması trafiğe kayıtlı araç 
sayısında önemli artışlar meydana getirmiştir. 1975'lerden sonra taşıma araçlarının bü
yümesi ve dingil şirketlerinin çoğalması ile yük ve yolcu taşımacılığında karayolları 
payının büyümesi karşısında karayollarının fizikî ve geometrik standartları yetersiz 
kalmıştır. Bu sebeple, karayolları üst yapısının takviyesinin yanı sıra, yüksek standartlı 
yolların yapımına başlanmıştır. Normal yollarımızda gerek yolun her yerinden yola 
girme imkânı bulunması ve gerekse herhangi bir tahdit olmaması ve yol boyunda 
meydana gelen hızlı yapılaşma, yol kapasitesini olumsuz yönde etkilemiştir. 

Yol için yapılan yatırımların en verimli şekilde kullanılması ve kapasiteden tam 
faydalanılması bakımından trafik ve yol boyundaki yapılaşmanın yola etkisinin asgariye 



indirilmesi lüzumu hâsıl olmuştur. Yola giriş - çıkışları talhdit eden yolların yapımına 
imkân veren 1593 sayılı Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu 1972 yılında çıkarıl
mıştır. Yollarımızın üzerindeki trafiğin ağır vasıta oranının çok yüksek olması da dikkate 
alındığında, yıllık ortalama günlük trafiği 5 000 m. üzerine çıkan yolların, otoyol 
olarak inşa edilmesi zaruri hale gelmiştir. 1990 yılına kadar bu sayıda trafiği taşıyacak 
yollarımızın uzunluğunun 2 500 km. Ve yaklaşacağı hesaplanmaktadır. 

Gerekli finansman kaynakları bulunup otoyolların yapımı süratlendiriknediği tak
dirde, önümüzdeki yıllarda yol ağımızdaki sıkışmaların, memleket ekonomisini menfî 
şekilde etkileyeceği muhakkaktır. 

Otoyolların kilometre maliyeti yaklaşık 2 ila 5 milyar TL., hatta tünel ve viyadük
lerin kesif olduğu bazı kesimlerde 10 - 12 milyar TL.'ye kadar çıkmaktadır. Bu kadar 
büyük meblağların bütçe kaynaklarımdan ayrılıp, otoyollar yapımına tahsis edilmesi, 
Karayolları Genel Müdürlüğünün Devlet ve il yolları hizmetlerini büyük ölçüde aksa
tabilecektir. Bu sebepledir ki, gelişmiş bölgelerimizdeki yeni yol ihtiyacının otoyollarla 
karşılanması ve bu yolların işletilmesinden elde edilecek gelirlerle oluşturulan kaynağın 
yeni otoyolar yapımının finansmanımda kullanılması düşünülmüştür. Otoyol yapılan 
güzergâhlarda, ücretsiz bir yolun da kamu hizmetine açık tutulması esas alınmaktadır. 

Son yıllarda otoyol konusunda dış kaynaklardan kredi temin edilerek başlatılmış 
bulunan otoyol yapım hamlesi dahi, ileriki yıllardaki yol ihtiyacını karşılamakta yeterli 
olmayacaktır. Bu sebepten dolayı yeni ve ilave kaynakların seferber edilmesine ihtiyaç 
vardır. Bu Tasarı, kamu sektörü dışındaki yerli ve yabancı finansman imkânlarının ka
rayolları yatırımlarına yönlendirilmesini hedef almakta ve bu suretle ülkemiz kalkınması 
için zarurî olan yol ağının bir an önce gerçekleştirilmesini öngörmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Maliyeti çok yüksek olan otoyolların yapımı, bakımı ve işletilmesi 
işinin sınırlı bütçe imkânları ile mümkün olmaması sebebiyle, gerek yeni iç ve dış kay
nak yaratılması, gerekse yeni teknolojinin ülkemize gelmesini sağlamak amacı ile yerli 
ve yabancı sermaye şirketlerinin; otoyolları ve üzerindeki bütün tesislerin yapımı, ba
kımı ve işletilmesi ile görevlendirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 2. — Bu madde ile, tasarının; görevli şirkete bütün tesisleriyle oto
yollarının veya diğer otoyollardaki yolculukla ilgili tesislerin yapımı, bakımı ve işletil
mesi görevinin Verilmesi işi ile; azamî görev süresi, sözleşme geçiş ücreti tarifesi ve 
görevin sona ermesi ile ilgili usul ve esasları kapsadığı belirtilmektedir. 

Madde 3. — Bu madde ile, tasarıda geçen bazı terimler açıklığa kavuşturulmak
tadır. 

Madde 4. — Bu madde ile; yatırım maliyeti çok yüksek olan otoyolların ülkenin 
kalkınması île yakından ilgili olması sebebiyle, bütün tesisleri ile birlikte belirli gü
zergâhtaki otoyolunun yapımı, bakımı ve işletilmesi işlerinin özel hukuk hükümlerine 
tabi yerli ve yabancı sermaye şirketlerine yaptırılmasına; Devlet Planlama Teşkilatı
nın görüşü ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilmesi im
kânı getirilmektedir. , 
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Genel Müdürlükçe yapılmış veya yapılmakta olan otoyollar üzerindeki yol ve 
yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı ve işletilmesi işinin Genel Müdürlük dışın
daki sermaye şirketlerine yaptırılması, hizmetin daha iyi yürümesi ve bütçe imkânla
rının da zorlanmaması bakımından yararlı bulunmaktadır. 

Ayrıca, bu maddede öngörülen görev verilmesine dair hususlar ile sözleşme şart
lan ve görevli şirketin belirlenmesine ilişkin diğer konuların, yönetmelikle düzenlene
ceği açıklanmaktadır. 

Madde 5. — Bu maddede, verilecek görevin niteliği ve kapsamı belirlenmektedir. 
Diğer taraftan, görev sözleşmelerinin azamî 49 yıl olacağı öngörülen ve bu süre

nin; bütün tesislerin yapım, bakım ve işletilmesini kapsayacağı hükme bağlanan mad
dede, tesislerin zamanında yapılabilmesi için görevli şirkete taahhüdü altındaki işleri 
Genel Müdürlüğün muvafakati ile başka şahıs veya şirketler eliyle de yaptırılmasına 
imkân sağlamakta ve bu halde dahi görevli şirketin Genel Müdürlüğe karşı yüküm
lülüklerinin devam edeceği esası benimsenmektedir. 

Madde 6. — Bu madde ile, belirlenmiş olan süre sonunda otoyol ve bununla il
gili bakım, işletme tesisleri ile yolculukla ilgili hizmet tesislerinin bütün müştemilatı 
ile birlikte borç ve taahhütlerden ari ve kullanılabilir durumda Genel Müdürlüğe be
delsiz ve kendiliğinden geçmesi amaçlanmaktadır. Esasen 9 uncu maddede de, otoyol 
ve üzerindeki tesislerin Genel Müdürlüğe ait olacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, görevli şirketin acze düşmesi veya sözleşme şartlarını yerine getirmemesi 
durumunda, sözleşmenin feshedileceği ve buna ilişkin hükümlere sözleşmede yer ve
rileceği öngörülmektedir. 

Madde 7. — Bu madde ile, otoyol geçiş ücretleri! tarifesinin hangi usule ve şekle 
uyularak ve hangi kriter ve esaslar dikkate alınarak belirleneceği hükme bağlanmak
tadır. 

Madde 8. — Bu madde ile, otoyol ve tesisler ile ilgili kamulaştırma işlemlerinin, 
bedeli görev sözleşmesi hükümlerine göre kısmen veya tamamen görevli şirket tara
fından karşılanmak kaydıyla, Genel Müdürlükçe ve Genel Müdürlük adına yapılacağı 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 9. — Bu madde ile, kamulaştırılmış arsa veya arazi ile üzerinde yapılacak 
otoyol ve bununla ilgili her türlü tesisin mülkiyetinin Genel Müdürlüğe ait ve Devlet 
malı hükmünde olduğu hükme bağlanmakta; ayrıca, otoyol ve tesislerin gerek yapımı 
sırasında gerekse işletme süresinde doğabilecek her türlü hukukî, cezaî ve malî so
rumluluğun görevli şirkete ait olacağı esası benimsenmektedir. 

Madde 10. — Bu madde ile, görevin kısmen veya tamamen bir başka şirkete dev
rine imkân sağlanmakta; söz konusu devir işleminin, görevin verilmesiyle ilgili usul 
ve esaslara tabi olacağı açıklanmaktadır, 

Madde 11. — Bu madde ile, tasarının uygulanması ile ilgili hususların, Bakanlıkça 
hazırlanıp Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlene
ceği hükmü getirilmektedir. 

Madde 12. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 13. — Yürütme maddesidir. 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 

ve Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/435 10.5.1988 
Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz, Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme 
Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hak
kındaki Kanun Tasarısını Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Safa Giray'ın hazır bu
lunduğu 10.5.1988 tarihli toplantısında görüşüp incelemiştir. 

Otoyolların kilometre maliyetinin çok yüksek olması, hatta tünel ve viyadüklerin 
kesif olduğu bazı kesimlerde bu maliyetin daha da yükselmesi, büyük meblağların 
bütçe kaynaklarından ayrılıp, otoyollar yapımına tahsis edilmesi, Karayolları Genel 
Müdürlüğünün Devlet ve il yolları hizmetlerini büyük ölçüde aksatabilmektedir. Bu 
nedenle tasarı, kamu sektörü dışındaki finansman imkânlarının karayolları yatırımla
rına yönlendirilmesini hedef almakta ve bu suretle ülkemiz kalkınması için zarurî 
olan yol ağının bir an önce gerçekleştirilmesini öngörmektedir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelerine geçilmesi 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi, Komisyon Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda 
kabul edilmiş, bu maddedeki «yerli ve yabancı» ibareleri çıkarılmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 üncü maddesinin (h) bendi, 1 inci madde paralelinde, verilen önerge 

doğrultusunda düzenlenmiş ve «yerli ve yabancı» ifadesi (h) bendinden çıkarılmış 
madde bu haliyle Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesinin (a) bendi, bürokrasiyi asgariye indirmek ve bazı 
bürokratik engelleri azaltmak amacıyla verilen değişiklik önergesi dikkate alınarak 
incelenmiş ve madde Komisyonumuzca verilen değişiklik önergesi paralelinde kabul 
edilmiştir. 

Komisyonumuz, 5 inci madde üzerindeki çalışmalarında, maddenin birinci fıkra
sını değiştiren önergeyi dikkate almış ve birinci fıkra da «işletilmesini de» kelimesin
deki «de» ibaresini madde metninden çıkararak 5 inci maddeyi kabul etmiştir, 

Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının Tarife Belirleme Esasları başlıklı 7 nci maddesi verilen değişiklik öner

gesi de dikkate alınarak görüşülüp incelenmiştir. Bürokrasiyi azaltmak amacı ve tari
fenin tespitinde bazı kıstasların dikkate alınmasını öngören değişiklik önergesi kabul 
edilmiş ve madde Komisyonumuzca verilen önerge doğrultusunda benimsenmiştir. 

Tasarının 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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Kanun tasarısı havalesi gereği Plan ve Bülçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Isılay Saygın 

İzmir 

Kâtip 
Avni Akkan 

Trabzon 

Üye 
Cezmi Erat 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Yüzügüler 

Aydın 

Üye 
İbrahim Özel 

Burdur 

Üye 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 

Üye 
Fuat Kılcı 

İzmir 

Üye 
Musa Gökbel 

Muğla 
Muhalifim. 

Başkanvekiili 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 

Üye 
Abdullah Sedat Doğan 

Adana 
Muhalifim. 

Üye 
Eşref Erdem 

Ankara 
Muhalifim. 

Üye 
Haydar Baylaz 

Bingöl 

Üye 
Hüsamettin Örüç 

Bursa 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Gaziantep 
Muhalifim. 

Üye 
Mustafa Hilmi özen 

İstanbul 

Üye 
Ahmet Uncu 

Kahramanmaraş 

Üye 
Süleyman Şükrü Zeybek 

Muğla 

Üye 
Kaya Opan 

Sivas 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 25.5.1988 

Esas No. : 1/435 
Karar No. : 24 

TÜRRIYE BÜYÜK MILLET MECLM BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi gere
ğince «Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Kbmisyonu»nda görüşüldükten sonra 
Komisyonumuza havale edilen «Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşla
rın Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve işletilmesi ile Görev
lendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı»; Ko'misyonuınuzun 24 Mayıs 1988 tarihinde 
yaptığı 35 inci .birleşimde, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla 
incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuzda; ülkelerin, ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde karayol
larının önemine değinilerek, hızlı bir kalkınma sürecine giren memleketimizde de 
karayolu taşımacılığının öneminin daha belirgin bir duruma geldiği, alt yapılara ge
reken önemin verilmemesi halinde ekonominin menfî yönde etkileneceğine işaret 
edilmiş, ayrıca, mevcut yolların artan karayolu trafiği nedeniyle yetersiz kaldığı hu
susuna değinilerek, süratle giriş çıkışları kontrollü ve yüksek kapasiteli yeni yolların 
hizmete açılmasının zorunlu hale geldiği belirtilmiştir. Bütçeden karayolları için ay
rılan ödenek ile dışarıdan temin olunan ilave kaynaklarla memleket ekonomisine 
büyük katkıda bulunacak yeni otoyollar inşa edilmesine rağmen, memleketimizin 
sosyal ve ekonomik alanda kaydettiği kalkınma hızı karşısında bütün bunların ile
ride yetersiz kalabileceğine işaret edilmiş, ,Devlet .bütçesine yük getirmeden, mem
leketimiz için gerekli olan yeni otoyolların yapımında «yap, işlet, devret» ilkesini be
nimseyen tasarı, Komisyonumuzca da olumlu bulunarak görüşmelere «Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu» metni esas alınarak maddelere geçilmesi 
kararlaştırılmiiştır. 

«Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu» metninin l ı v e 2 nci mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

3 üncü Maddenin (İh) bendi, görevli şirketin Türkiye'de kurulmuş olması esa
sını öngörecek şekilde .değiştirilmiştir. 

4 üncü maddenin (a) ve ()b) fıkraları, görevlendirme »ve yaptırma şeklinde sa
deleştirilmiş ve ayrıntılarla illgili usul ve esasların yönetmelikte belirlenmesi uygun 
görülerek madde bu doğrultuda yeniden düzenlenmiş, ayrıca 5 inci maddenin baş
lığı mükerrerliği önlemek amacıyla metinden çıkarılmış, madde bu değişiklikle ka-
ıbul 'edilmiştir. 

6 ncı madde aynen kabul edilmiştir., 
7 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan «optimize edecek» ibaresi «makul 

seviyede tutacak» şeklinde değiştirilmiştir. 
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8 inci maddenin ikinci cümlesi kamulaştırma bedellerinin ödenmesinde ortaya 
çıfleaibileeek 'ihtilafları önlemek amacıyla değiştirilmiştir. 

9, 10 ve 11 inci malddeler ile yürürlük ve yürütmeye ilişlcin 12 ve 13 üncü mad
deler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Vüklsek Başkanhğa saygı ile arz olunur. 
(Başkanvekii 
İlhan Aşkın 

(Buırsıa 
(Kâtip Üye 

Kadir Demir 
Konya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

OnuraS Şeıref (BozkuDt 
Ankara 

İmzada bulunamadı 
İbrahim Demir 

AnıtaByaı. 
limzadıa Ibutaamadı 

Mehmet Seven 
Bfecifc 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Kemal Akkaya 
Samsun 
Sözcü 

İsmail Şengün 
Denizli 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

Hazım Kut ay 
Ankara 

Fenni İslimyeli 
ıBadıtoesiır 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskiişeh/m 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Muhalefet Şerhim Ekilidir 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 

N. Kemal Zeybek 
tsltanlbuii 

Birgen Keleş 
İzmiır 

Muhalefet Şerhim Eklidir 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

iMufhaMet Şerhlim Ekidir. 

Mehmet Moğultay 
fotaınlbul 

Muhalefet Şerlhim Ekilidir. 

Alliı Topuz 
istanbul 

İmzada bulunamadı 

M.. Cevdet SeAyi 
Eskiışehk 

ıtmzıada bulunamadı 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 
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§evki Göğüsger 
Kırşeibin 

Saffet Sert 
Konya 

Cemal Seymen 
Nevşehir! 

Muıhatefet Şerlhüm Ekidir 
Şakır Şeker 

Sivas 

)Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Onur Kumbaracıbaşı 
Kocaelıl 

Muıhaltefet Şerhim Elkldin 
Sümer JJral 

Manisa 
iMohatefeıt Şerihilm Ekidir 

Mıaihımuıt öattünk 
Nüğdia 

İmzada bulunamadı 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
Muhalefet Şerhim Ekilidir 

Muiha'lıefıet iŞerlhkn Ekilidir 

MUHALEFET ŞERHİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu 
(Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısına; 

1. Tasarının Komisyonumuzca görüşülmesi sırasında Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 28 inci maddesi açıkça ihlal edilmiştir. Görüşmeler sırasında salonda 
İçtüzüğün öngördüğü üye tamsayısının üçte biri olan 14 komisyon üyesi bulunması 
gerekirken 11 üye bulunuyordu. Başkanlık divanına yaptığımız uyarı göz önüne alın
mayarak oylamaya geçilmiştir. Bu nedenle söz konusu yasa tasarısı geçersizdir. 

2. Söz konusu tasarı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ters düşen hükümleri 
taşımaktadır. Bu durum ise belli çevreleri kayırma dolayısıyla kamu çıkarlarının ikinci 
plana itecek koşulları yaratabilme tehlikesine açık kapı bırakmaktadır. 

3. Anayasamızın amir hükümleri devlet hizmetlerinin tüm vatandaşlara eşit ve 
ayrıcalıksız getirilmesine amirdir. Karayollarından yararlanmayı belli bir ücrete bağ
lanması ise Anayasamıza aykırı düşmektedir. 

Yukarıdaki nedenlerde tasarıya karşı olduğumuzu arz ederiz. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Birgen Keleş 
îzmir 

Onur Kumbaracıbaşı 
Kocaeli 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Hüsnü Okçuoğlu 
istanbul 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Otoyol inşaası, bakımı ve işletilmesinin, yap-işlet modeli içinde, özel hukuk, hü
kümlerine tabi şirketlere yaptırılmasını öngören bu Tasarının amacına karşı olma
makla beraber; sözkonusu işlerin, özel hukuk hükümlerine tabi şirketlere yaptırılmaj-
sının hukuk! ve teknik esasları Me özellikle ihale yöntem ve şartları tasarıda yeterli 
açıklıkla ortaya konulmamıştır. Bu esasların, yönetmelikle değil kanunla düzenlen
mesi fevkalade önemlidir, özellikle, otoyolu gibi maddî boyutları çok büyük olan bu 
tür işlerin ihale esasları objektif kriterlere bağlanmalıdır. 

Bu nedenlerle, Kanun Tasarısına karşıyız. 

Sümer Oral A. Aykon Doğan 
Manisa İsparta 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞÎ METlN 

Karayollan Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu 
(Otoyol) Yapımı, Bakımı ve tşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye 
şirketi statüsüne sahip yerli ve yabancı sermaye şirketlerinin; otoyollarının ve üzerin
deki bütün tesislerin yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevlendirilmesine ve süresi so
nunda yol ve tesislerin Karayolları Genel Müdürlüğüne devrine ait esasları düzenle
mektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen şirketlere, bütün tesisleri ile 
otoyolun veya diğer otoyollardaki yolculukla ilgili tesislerin yapımı, bakımı ve işletil
mesi görevinin verilmesi; sözleşme, süre, geçiş ücreti tarilfesi ve görevin son:* ermesi 
ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

Tantmtar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
a) Bakan; Bayındırlık ve İskân Bakanını, 
b) Bakanlık; Bayındırlık ve İskân Bakanlığını, 
c) Genel Müdürlük; Karayollan Genel Müdürlüğünü, 
d) Otoyol; üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı karayolunu, 
e) Bakım - İşletme Tesisi; bakım ve işletme gibi yolla ilgili yapı ve tesisleri, 
f) Yolculukla ilgili hizmet tesisleri; otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, 

tamirhane gibi yolculukla ilgili tesisleri, 
g) Görev yeri; tespit edilen belirli güzergâhtaki, bütün tesisleriyle birlikte oto

yolun bulunduğu yeri, 
h) Görevli şirket; bu Kanun hükümleri uyarınca görev verilen yerli ve yabancı 

sermaye şirketlerini, 
İfade eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 69) 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ,ÜLAŞTIRMA 
VE TURtZM KOMİSYONUNUN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

Karayolları Genel Müdürlüğü Dışında
ki Kuruluşların Erişme Kotrollü Kara
yolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşle
tilmesi île Görevlendirilmesi Hakkında 

Kanım Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 
özel hukuk hükümlerine tabi ve serma
ye şirketi statüsüne sahip sermaye şir
ketlerinin; otoyollarının ve üzerindeki 
bütün tesislerin yapımı, balkımı, işîetii-
nııeaıi ile görevlendirilmesine ve süresi 
sonunda yol ve tesisl|erin Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne devrine ait esasları 
düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Tasarınım 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Tanımlar 

MADDE 3i — Bu Kanunda geçen 
deyimlerden; 

a) Bakan; Bayındırlık ve İskân Ba
kanını, 

b) Bakanlık; Bayındırlık ve îskân 
Bakanlığımı, 

c) Genel Müdürlük; Karayolları 
Genel Müdürlüğünü, 

d) Otoyol; üzerinde erişme kontrolü
nün uygulandığı karayolunu, 

e) Bakım - İşletme Tesisi; bakım 
ve işletme gibi yolla ilgili yapı ve tesis
leri, 

f) Yolculukla iitfgilii Hizmet Tesis-
lfcri; otel, motel, lokanta, akaryakıt is-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki 
Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayo
lu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi 
ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu metninin 
1 linçi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu metni
nin 2 ociı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 

ıMADDE 3. — Bu Kanunda geçen de
yimlerden; 

a) Bakan; Bayındırlık ve İskân Ba
kanını, 

b) Bakanlık; Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığını, 

c) Genel Müdürlük; Karayolları Ge
nel Müdürlüğünü, 

d) Otoyol; üzerinde erişme kontrolü
nün uygulandığı karayolunu, 

e) Bakım - İşletme Tesisi; bakım ve 
işletme gibi yolla ilgili yapı ve tesisleri, 

f) Yolculukla ilgili hizmet tesisleri; 
otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, 
tamirhane gibi yolculukla ilgili tesisleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 69) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Görevin Verilmesi 
MADDE 4. — a) Erişme kontrollü otoyolların yapımı, bakımı ve işletilmesi ile 

yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesinin yerli ve yabancı 
sermaye şirketlerine yaptırılmasına; DeVlet Planlama Teşkilatının görüşü ve Bakanlı
ğın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

b) Genel Müdürlükçe yapılmış veya yapılmakta olan otoyollar üzerindeki yol
culukla ilgili hizmet tesisleriniln yapımı ve işletilmesi, Genel Müdürlüğün teklifi ve 
Bakanlığın onayı ile tespit olunacak şartlar dahilinde ihale yolu ile isteklilerine verilir 
ve bu Kanun hükümlerine tabi tutulur, 

(a) ve (b) bentlerinde öngörülen hususlar ile sözleşme şartları ve görevli şirketin 
belirlenmesine ilişkin diğer konularla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle tespit edilir. 

Verilecek Görev 
MADDE 5. — Verilecek görev, bütün tesisleri ile otoyolun veya yolculukla ilgili 

hizmet tesislerinin, projelendirilerek veya projesine göre yapım, bakım ve işletilme
sini de kapsar. 

Sözleşmeler 49 yıla kadar süreli olarak düzenlenir. Bu süre, bütün tesislerin ya
pım, bakım ve işletmesini de kapsar. 

Görevli şirket, görevlendirildiği işleri, Genel Müdürlüğün uygun göreceği şahıs 
veya kuruluşlar eliyle de yaptırabilir. Bu halde dahi görevli şirketin Genel Müdürlüğe 
karşı yükümlülükleri devam eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi1 (S. Sayısı : 69) 
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

tasyonu, tamirhane gibi yolculukla ilgili 
tesisleri, 

g) Görev yeri; tespit edilen belirli 
güzergâhtaki, bütün tesisleriyle birlikte 
otoyolun bulunduğu yeri, 

h) Görevli şirket; bu Kanun hü
kümleri uyarınca görev verilen sermaye 
şirketlerini, 

İfade eder. 

Görevin Verilmesi 
MADDE 4. — a) Erişme Kontrol

lü Karayollarının (Otoyolların) yapımı, 
bakımı ve işletilmesi ile yolculukla ilgili 
hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve iş
letilmesinin sermaye şirketlerine yaptı
rılmasınla; Genel Müdürlüğün teklifi 
üzerine Bakan onayı ile karar verilir. 

b) Genel Müdürlükçe yapılmış veya 
yapılmakta olan otoyollar üzerindeki 
yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapı
mı vö işletilmesi, Genel Müdürlüğün 
teklifi ve Bakanlığın onayı ile tespit olu
nacak şartlar dahilinde ihale yolu ile 
isteklilerine verilir ve bu Kanun hüküm
lerine talbi tutulur. 

ı(a) ve (b) bentlerinde öngörülen hu
suslar ile sözleşme şartları ve görevli şir
ketin biellirlenmesine ilişkin diğer konu
larla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle 
tespit edilir. 

Verilecek Görev 
MADDE 5. — Verilecek görev, bü

tün tesisleri ile otoyolun veya yolcululk-
fen ilgü hizmet tesislerinin, projelendiri
lerek veya projesine göre yapım, balkım 
ve işletilmesini kapsar. 

Sözleşmeler 49 yıla kadar süreli ola
rak düzenlenir. Bu süre, bütün tesislerin 
yapım, bakım ve işletmesini de kapsar. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metlin) 

g) Görev yeri; tespit edilen belirli 
güzergâhtaki, bütün tesisleriyle birlikte 
otoyolun bulunduğu yeri, 

h) Görevli şirket; bu Kanun hüküm
leri uyarınca görev verilen Türkiye'de 
kurulmuş sermaye şkkeüeriinıi, 

İfade eder. 

Görevin Verilmesi 
MADDE 4. — a) Erişme kontrollü 

karayollarının (otoyollarım) yapımı, bakımı 
ve işletilmesi ile yolculukla ilgili hizmet 
tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilme
sinde sermaye şirketleri görevlendirilebi
lir. 

b) Genel Müdürlükçe yapılmış ve 
yapılmakta olan otoyollar üzerindeki yol
culukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı ve 
işletilmesi şirketler© yaptırılabilir. 

<a) ve (b) bentlerimde belirtilen görev
lendirme ve yaptırma ile ilgili usul ve esas
lar yönetmelikle tespit edilir. 

Verilecek Görev 
MADDE 5. — Verilecek görev, 'bü

tün tesisleri ile otoyolun veya yolculukla 
ilgili hizmet teslislerinim, projelendıirilile-
rek veya projesine göre yapım, bakım ve 
işletilmesini kapsar. 

Sözleşmeler 49 yıla kadar süreli ola
rak düzenlenir. Bu süre, bütün tesislerin 
yapımı, bakım ve işletmesini de kapsar. 

Türkiye Büyük Millet MecM (S. Sayısı : 69) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Görevin Sona Ermesi 

MADDE 6. — Otoyol ile bütün tesisleri ve müştemilatı; sözleşmenin sona er
mesi ile birlikte, her türlü borç ve taahhütlerden ari ve kullanılabilir durumda Genel 
Müdürlüğe bedelsiz olarak ve kendiliğinden geçer, 

Sözleşmeler, görevli şirketin acze düşmesi veya sözleşme şartlarını ihlal etmesi 
halinde, Genel Müdürlükçe süresinden önce de feshedilebilir. 

Sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler ille sona ermenin sonuçlan sözleşme
de düzenlenir. 

Tarife Belirleme Esasları 

MADDE 7. — Otoyol geçiş ücretleri tarifesi; görevli şirketin talebi, Karayolları 
Genel Müdürünün teklifi ve Ulaştırma Bakanlığının görüşü üzerine Bakan onayı ile 
tespit edilir. 

Kamulaştırma 

MADDE 8. — Otoyol ve tesislerin gerekli kamulaştırma işlemleri Genel Müdür
lükçe ve Genel Müdürlük adına yapılır. Kamulaştırma bedeli, görev sözleşmesi hü-
kümlerilne göre tamamen veya kısmen görevli şirketçe karşılanır. 

Türküye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 69) 
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(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Görfcvli şirket, görevlendirildiği işleri, 
Genei Müdürlüğün tıygun göreceği şa
hıs veya kuruluşlar elliyle de yaptırılabi
lir. Bu halde dahi görevli şirketin Genel 
Müdürlüğe karşı yükümlülükleri devam 
eder,] 

Görevin Sona Ermesi 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Tarife Belirleme Esasları 

MADDE 7. — Otoyol geçiş ücretle
ri (tarifesi, görevli şirketin talebi, Ka
rayolları Genel Müdürünün teklifi üze
rine Balkan onayı ile tespit edilir. 

Tarifenin tespitinde, otoyol gelirini 
optiımıize edecek trafik dengesi, maliye
ti oluşturan çeşitli harcamalar, mahalli 
şarlar, 'bu yola işletme devresinde ya
pılan yatırımlar ile bu kabil yollardan 
içte ve dışta alınan ücret seviyeleri dik
kate alınarak bu tür yatırımları mümkün 
kılıcı ve teşvik edici bir gelir seviyesinin 
sağlanması esas alınır. 

Kamulaştırma 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil-
mişlıir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Görevli şirket, görevlendirildiği işleri, 
Genel Müdürlüğün uygun göreceği şahıs 
veya kuruluşlar eliyle de yaptırabilir. Bu 
halde dahi görevli şirketin Genel Müdür
lüğe karşı yükümlülükleri devam eder. 

Görevin Sona Ermesi 

MADDE 6. — Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu metni
nin 6 ncı maddesi aynen, kabul edilmiştir. 

Tarife Belirleme Esasları 

MADDE 7. — Otoyol geçiş ücretleri 
tarifesi, görevli şirketin talebi, Karayol
ları Genel Müdürünün teklifi üzerine 
Bakan onayı ile tespit edilir. 

Tarifenin tespitinde, otoyol gelirini 
makul seviyede tutacak trafik dengesi, ma
liyeti oluşturan çeşitli harcamalar, mahal
lî şartlar, bu yola işletme devresinde ya
pılan yatırımlar İe bu kabil yollardan içte 
ve dışta alınan ücret seviyeleri dikkate 
alınarak bu tür yatırımları mümkün: kı
lıcı ve teşvik edici bir gelir seviyesinin 
»ağlanması esas alınır. 

Kamulaştırma 

MADDE 8. — Otoyol ve tesislerin 
gerekli kamulaştırma işlemleri Genel Mü
dürlükçe ve Genel Müdürlük adına ya
pılır. Görev sözleşmelerinde, kamulaştır
ma bedelinin tamamen veya kısmen, şir
ketçe Genel Müdürlüğe ödemesi hususu 
hükme bağlanabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 69) 
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(Hükümetin Tefclif Ettiği Metin) 

Mülkiyet 

MADDE 9. — Kamulaştırılmış arsa veya arazi ile üzerinde yapılacak tesislerin 
mülkiyeti Genel Müdürlüğe aittir ve Devlet malı hükmündedir. 

Ancak, otoyol ve tesislerin yapımı sırasında ve işletme süresinde her türîü huku
kî, cezaî ve malî sorumluluk, görevli şirkete aittir. 

Görevin Devri 

MADDE 10, — Görevin kısmen veya tamamen devri konusunda, görevin veril
mesine ilişkin usul ve esaslar uygulanır. 

Yönetmelik 

MADDE 11. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, Bakanlıkça hazır
lanıp Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Saıyısı : 69) 
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Mülkiyet 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir., 

Görevin Devri 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir, 

Yönetmelik 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük 

(MADDE 12. — Tasarının 12 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen/ kabul 
edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Mülkiyet 

MADDE 9. — Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu metni
nin 9 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Görevin Devri 

MADDE 10. — Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ye (Turizm Komisyonu metni
nin 10 uncu maddesi aynen kalbul edil
miştir. 

Yönetmelik 

MADDE 11. — Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu metni-
11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

(MADDE 12. — Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu metni
nin 12 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türküye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 69) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürütme 
MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

20 . 4 . 1988 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

içişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
V. Atasoy 

Devlet Bakanı V. 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişlerd Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
A. K. Alptemoçin 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 69) 
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürütme 
MADDE 13. — Tasarının 13 üncü 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 13. — Bayındırlık, İmar, 

Ulaştırma ve Turizm Komisyonu metni
nin 13 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türküye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 69) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 79) 

Uzman Jandarma Kanunu Tasarısı ve Millî Sa
vunma; İçişleri; Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor

ları (1 /433) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 20 a 4 3 1988 
Sayı .K.K.Gn. Md. 07/101-2150/01959 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan |ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
13.4.1988 tarihindie kararloştırılan «Uzman Jandarma Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi 
ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederimj 

Turgut Özal 
Başbakan 

UZMAN JANDARMA KANUNU 

I 

GENEL GEREKÇE 

Bir zamanlar dört sene süreli olan muvazzaf askerlik mükellefiyeti ülkemizin 
nüfus iartrşına paralel alarak zaman zaman indirime tabi tutulmuş ve nihayet özel
likle meslekî bilgi ve (beceriyi gerektiren zabıta hizmetleri yönünden çolk yetersiz bir 
süreye, 18 aya düşürülmüştür. Oysa, bu indirimlerin cereyan ettiği süre içerisinde; ül-
'kemizin sosyal ekonomik yapısında önemli gelişmeler olmuştur. Bu dönem içerisin
de, suçlular çağın teknik imkân ve vasıtalarından da yararlanarak; çözümü dalha çak 
bilgi, 'beceri, tecrübe ve İlmî yaklaşımı gerektiren, daha karmaşık suçlar sergilemiş-
lerdür. Bundan daha önemlıi olmak üzere, çeşitlıi maksatlarla menfaatlerini birlıeşti-
ıren suçlıu (toplulukları, anoak çok daha etkin bir zabıta ile çözülebilecek organize 

' suçlara yönelmişlerdir. Suçlar ve suçluların nitelik ve niceliğinde 'bu gelişmeler olur
ken, gerek acemi eğitim süresinin, gerekse-askerlik hizmet süresinin indirilmesi, jan
darma görev ve sorumlulukları açısından aleyhte bir gelişme olarak cereyan etmiştik". 
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Nitekim, özellikle Ağustos 1984'den sonra vuku bulan olaylar, karakol ve ta
kım gibi çok küçük birimler halinde 'konuşlanmış ve denetimden uzak jandarma sınır 
ve iç güvenlik 'hMikleriıniın, ülkemizin geleceği içim çok 'büyük önemi olan emniyet 
ve asayiş imametlerini, iher hangi bir tecrübe ve uzmanlık özelliği olmayan hizmet 
süreleri kısıtlı erbaş ve erlerle yürütmesinin mümkün olamayacağı gerçeğini ortaya 
çıkarmış, efbaş ve erlerin başarısızlığının ise gerek acemi eğitim 'süresinin, gerekse 
hizmet sürelerimin kısalığından ve acemi eğitimler haricinde ayrıca bir eğitimden ge
çirilmelerine imtkân 'bulunamadığından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. 

Bu durum, hizmetlerin daha etkin yürütülebilmesi için, müstakil görev ve kanar 
verme yeteneğime sahip, yeterli bilgilerle donatılmış, görev yerlerinde uzun süre hiz
met 'yapabilecek, dolayısıyla bölgeyi ve halkını yakımdan tanıma ve izleme imkânını 
bulabilecek, görevlerinde uzmanlaşmış disiplinli ve tecrübeli personel istihdamını zo
runlu kılmıştır. 

Silahlı 'Kuvvetlerde uzman personel istihdamını sağlamak 'amacıyla çıkarılmış 
olan 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun; hizmet sürelerini sözleşmelerle belirle
mesi ve azamî 30 yaşına kadar 'personel İstihdamını öngörmesi, yayın 'tarihlinden 
itibaren üzerinden 22 yıl geçmiş olan 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununun gü
nümüz ihtiyaçlarına cevap vermemesi; personel rejimi ve diğer kanunlarda asgarî 
değişiklikte, mevcut uzman jandarma çavuşların sorunlarını giderecek yeni bir Uz
man Jandarma Kanunu hazırlanması (ihtiyacını doğurmuş ve bu maksatla ilişikteki 
taslak hazırlanmıştır. 

II 

MADDE GEREKÇELERİ 

Birinci Madde — Emniyet ve asayiş hizmetleranin hizmet süreleri kısıtlı erbaş ve 
erlerle yürütülemediği ve görevlerinde uzmanlaşmış disiplinli ve tecrübeli personel is
tihdamının zorunlu hale gelmesi nedeniyle, yetersiz kalan 635 sayılı Uzman Jandarma 
Kanununun yerine hazırlanan bu Kanunun amacı, emniyet ve asayiş hizmetlerinin 
daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak uzman jandarma temini, hizmet şart
ları, görev ve sorumlulukları, hak ve yükümlülükleri ile ilgili esas ve usulleri düzenle
mektedir. 

ikinci Madde — Uzman Jandarma Kanununun Uzman Jandarmalarla, bunları 
istihdam edecek kuruluşları kapsadığına ilişkin maddedir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunda yer alan Uzman Jandarma adayı ve Uzman Jan
darmanın tanımını yapmaktadır. 

Dördüncü Madde — Uzman Jandarma olarak istihdam edileceklerin hangi kay
naklardan temin edilebileceğine dair maddedir. 

Beşinci Madde — Uzman Jandarma olacaklarda aranılacak şartlar ile Uzman Jan
darma Okulunda öğrenim ve eğitim gören adaylara uygulanacak esasları düzenleyen bir 
maddedir. 
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Altıncı Madde — Uzman Jandarmalar genel olarak bir eğitime tabi itutulduktan 
sonra, 'kullanılacakları yer itibariyle de ihtisaslaşmalarını Sağlamak açısından kursla
ra tabi tutulabileceklerdir. Bu kurslar sayesinde, yapacakları görevde tam olarak yeti
şeceklerinden Kanun amacına ulaşmış olacaktır. 

Yedinci Madde — Uzman Jandarmaların mecburî Mzmeüerinin süresi bu Kanunla 
10 yıla çıkartılarak bu süre Uzman Jandarma Çavuşluğa nasıp tarihinden itilbaran başla
tılmaktadır, 

Sekizinci Madde — Uzman Jandarmaların yapacakları görev itibariyle hangi Ka
nunlara tabi olacaklarına dalir maddedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm personelinin 
tabi olduğu 211 sayılı İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinin, ayrıca 2803 sayılı Jandarma 
Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununun verdiği görevleri ve yetkileri kullanacaklarına 
dair maddedir. 

Dokuzuncu Madde — Uzman Jandarmaların sorumluluk, disiplin, cezaî müeyyide
ler ve yargılama usullerini düzenleyen maddedir. 

Onuncu Madde — Uzman Jandarmaların rütbelerini belirten maddedir. 635 sayılı 
Kanunda belirtilen rütbelere ilave olarak bu Kanunla «Uzman Jandarma Kıdemli Üçün
cü Kademeli Çavuş» ile «Uzman Jandarma Dördüncü Kademeli Çavuş» rütbeleri ge
tirilmiş bulunmaktadır. 

Önbirinci Madde — Uzman Jandarmaların normal bekleme süreleri bu madde ile 
belirlenmiş olup, 635 sayılı Kanunda olduğu gibi üç yıldır. Bu Kanunla yalnız sıhhi 
izin süreleri hariç olmak üzere en fazla bekleme süresi 4 yıla çıkartılarak bir yıl daha 
beklemeleri imkânı getirilmiştir. 

Onikinoi Madde — Uzman Jandarmaların nasıp ve terfilerinin Jandarma Genel 
Komutanının onayı ile yapılacağı hükme bağlanmış ve nasıplarınm okulun bitimli olan 
takvim yılının 30 Ağustos'una götürülerek terfilerinin 30 Ağustos'ta yapılması sağ
lanmıştır. 

Onüçüncü Madde — Uzman Jandarmaların sicil işlemleri ve kademe ilerlemesi ya
pabilme şekli belirtilerek 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 207 
nci maddesine atıf yapılmıştır. 

Ondördüncü Madde — Uzman Jandarmaların kıdem ve kıdem sırasının esaslarını 
belirleyen maddedir. Bu husus 635 sayılı Kanunda dla mevcut olup, değişiklik yapıl
mıştır. 

Onbeşinci Madde — Uzman Jandarmalann disiplinsizlik ve ahlakî durumları 
nedeniyle meslekten ayrılmalarını düzenleyen maddedir. 

Onaltıncı Madde — Uzman Jandarmaların sicilen emeklilikleri dışında maddede 
sayılmış olan durumların mevcudiyeti halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkileri-
n'in kesilmesini düzenleyen maddedir. 

Onyedinci Madde — Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde 
bulunan, cezası infaz edilmekte olan Uzman Jandarmalar hakkında 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65 inci maddesinin hükümlerine göre işlem 
yapılacağı belirtilmiştir. 
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Onsekİzihci Madde — Her yıl ihtiyaca göre tespit edilen kontenjan nisbetinde 
emsalleri arasında temayüz etmiş uzman jandarmaların hangi şartlarda astsubay 
olabileceklerini düzenleyen maddedir. Bu maddenin konulmasıyla personelin datıa 
verimli bir biçimde çalışması temin edilmiş olacak, ayrıca yükselme imkânının olması 
nedeniyle uzman jandarma olmak için müracaatı artırıcı teşvik edici bir unsur ola
cağı düşünülmektedir. Ayrıca faisltsubay olanların (mecburî hizmet süreleri Uzman 
Jandarma Çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren 15 yıla çıkartıl|malktadır. Zira, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan diğer astsubayların da mecburî hizmet süreleri 
15 yıldır. 

Öndokuzuncu Madde — Uzman Jandarmaların atamalarını düzenleyen madde
dir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan Subay ve Asitsubayların da atamaları 
halen yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır. Uzman Jandar
maların atamaları için de 'böyle bir Yönetmeliğe gerek duyulmaktadır. 

Yirminci Madde — Uzman Jandarmaların sağlık, izin ve sıhhi izin süreleri yönün
den Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinde olduğu gibi 211 sayılı İç Hizmet Kanunu ve 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 'belirlenen hükümlere tabi ol
duğunu belirleyen maddedir. 

Yirmibirinci Madde — Uzman Jandarmaların aylık ve ek gösterge durumları dü
zenlenmiştir. 

Yirmiikinci Madde — Uzman Jandarmaların ilk defa göreve atanmaları halinde, 
uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihini takip eden aybaşından itibaren aylığa hak 
kazanmalarına dair maddedir. 

Yirmiüçüncü Madde — Uzman Jandarma adaylarının harçlıklarını günümüz eko
nomik şartlarına göre düzenleyen maddedir. 

Yirmidördüncü Madde — Uzman Jandarma Çavuşlardan, görevin ifası için sü
rekli ve geçici olarak görev yerinden ayrılanların yolluk giderleri ve gündeliklerinin 
yürürlükteki özel kanun hükümlerine göre ödeneceğine dair maddedir. 

Yirmibeşinci Madde — Uzman Jandarmaların mal bildiriminde bulunmaları ge
rektiğine dair maddedir. 

Yirmialtıncı Madde — Uzman Jandarmaların tüm Silahlı Kuvvetleri personeli gi
bi, 295 sayıh Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununa göre kanunî üye olmalarını sağ
layan bir madde olup, ayrıca T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32/a maddesinde be
lirtilen fiilî hizmet süresi zammından yararlandırılacağına dair maddedir. 

Yirmiyedinci Madde — Uzman Jandarmaların kıyafetleri ile giyim kuşam ve is
tihkaklarının halen yürürlükteki mevzuata göre verileceği hükmüdür. 

Yirmisekizinei Madde — Uzman Jandarmaların zati tabanca edinmelerine dair 
maddedir. 

Yirmidokuzuncu Madde — Uzman Jandarmaların yürürlükteki mevzuata göre, 
Kamu konutlarından istifade edeceklerine dair maddedir. 

Otuzuncu Madde — Uzman Jandarmalar, bu Kanuna göre ve Jandarma Genel 
Komutanının belirleyeceği esaslara göre, kışla gazinolarından faydalanabileceklerdir. 
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Otuzbirinci Madde — Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tabi olduğu 926 sa
yılı Kanunun 203 üncü maddesi,. hangi hal ve şartlarda Türk Silahlı Kuvvetleri per
sonelinin ödüllendirilebileceğini hükme bağlamış olduğundan, Uzman Jandarma per
sonelinin de ödül işlemleri bu Kanuna göre yürütülecektir. 

Otuzikinci Madde — Bu Kanuna göre, yönetmeliklerle düzenlenmesi gereken hu
susların yönetmeliklerle düzenleneceğine dair maddedir. 

Ek Madde — Uzman Jandarmalar için aylık gösterge tablosu, 926 sayılı Tüfk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ek 9 sayılı cetvel esas alınarak hazırlanmış; 3269 
sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile paralellik sağlamak amacıyla Uzman Jandarmalar 11 
inci dereceden aylığa başlatılmış ve lise mezunu da olabilmeleri nedeniyle gösterge tab
losuna 4 ve 3 üncü dereceler ilave edilmiştir. 

Geçici Madde — 635 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, bu Kanunun yürürlüğe 
girmesiyle, yürürlükten kalkacağı için, halen görevde bulunan Uzman Jandarmaların 
da yeni Kanuna tabi olacaklarına dair geçici maddedir. 

Otuzüçüncü Madde — Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 635 sayılı Uzman Jan
darma Kanununun tamamen yürürlükten kaldırılacağına dair maddedir. 

Otuzdördüncü Madde — Yürürlük maddesidir. 
Otuzbeşinci Madde — Yürütme maddesidir. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 6.5. 1988 

Esas No. : 1/433 
Karar No. : 7 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Uzman Jandaınma Kanunu Tasarısı, Komisyonumuzun 5.5.1988 tarihli 4 üncü Bir-
lle'Şiminde lilgjilli bakanMdar temsildilerinin iştirakiyle görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de kısaca arz ve lizah edildiği üzer©; yalklaşılk 20 yıldır 
yürürlükte bulunan 635 sayılı Uzman Jandarma Kanunu günün ihtiyaçlarına cevap 
vermemektedir. Daha çok sınırlarda ve kırsa!! alanlarda emniyiet ve asayiş hizmeti gö
ren jandarma hizmetleri gelişen ve değişen çağımızda daha çok bilgi, daha çok beceri 
ve dıaha çoik tecrübeyi geırektirtmektedir. Tecrübe uzun zamanda kazanılan bir haslet
tir. Oysaki askerlik hizmet süresinin 18 aya indirilmesi asayiş hizmetinin layıkı veç
hile yenine getirilmlesine imkân vermemektedir, Ayrıca, mevcut uzman jandarma çavuş
larının da birçok sorunları bulunmaktadır. 

Emnıiyet ve asayiş hizmetlerimin daha müessir bir şekıilde yapıllabilmesii ve mesle
ğin daha cazip hale getirilmesini amaçlayan tasarının tümü Komisyonumuzca prensip 
olarak kabul edildikten sonra maddelerin mıüzalkerjesine geçilmiştir. 
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Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Taslarının Yetiştirme Başlıklı 5 limcü maddesinin (c) bendimde Uzmıan Jandarma 
öğrenimi esnasında sağlık kurullarınca Uzman Jandarma adayı olamayacağına karar 
verilenlerin okulla lilişiği kesileceği hükme bağlanmıştır.,, (c) bendimin iıkinci fıkrasında 
ise sağlık kurullarınca Uzman Jandarma adayı olamayacağına karar verilenlerden mu
vazzaf askerlik hizmetimi tamamlamamış olanlara, okulda 'geçirdikleri «üreler hizmetle
rinden sayılmayıp eski kıtalarına iade edilerek askerlik yükümlülükleri tamamlattırıl
mak istenmektedir. İnsanlar isteyerek hasta olmazlar, kişinin kendi elimde olmayan 
nedenlerle hastalanması onun cezalandırılmasını gerektirmez. Bu insanî düşüncelerle 
Komisyonumuz (c) bendimi yeniden düzenlemiş ve madde bu değişiklikle Koırruisyonu-
muzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 
inci maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Emeklilik ve Oyak ile ilişkiler başlıklı Tasarının 26 ncı maddesinde, emeklilik hak
kını kazanan Uzman Jandarma çavuşların bu haklarını hangi aylarda kullanabilecek
leri belıirtilmemiştir. Atama ve hizmet planlarının olumsuz yönde etkilenmesini ön
lemek, ayrıca bu hususta 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile uyum 
sağlanması açışımdan emeklilik hakkını elde eden Uzman Jandarmaların ancak Ocak 
ve Şubat aylarında bu haklarını kullanabilecekleri maddeye eklenen (c) bendi ile hük
me bağlanmıştır. Belirlenen aylar dışındaki emeklilik isteklerinin Jandarma Genel Ko
mutanının hizmet gerekleri itibariyle uygun bulunması halinde kabul edilebileceği be
lirtilerek maddemin uygulanmasına esneklik gıetkıilmişıtiır. Komisyonumuz bu ilave fık
rayla maddeyi yeniden düzenleyerek kabul etmiştir. 

Tasarının 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 neti maddeleri uygun görülerek Koımlisyonumuz-
ca aynen kabul edilmiştir. 

Uzman Jandarmalar için aylık gösterge tablosunu düzenleyen «EK MADDE» ka
nun yapma tekniği açısından uygun göırüllmemiş ve Göstelrge Tablosu başlığı altında 
33 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

635 sayılı Uzman Jandarma Kanununun günümüz ihtiyaçlarına cevap vereme
mesi, Uzman Jandarma çavuşların sorunlarını giderecek yeni bir tasarı hazırlanmasına 
neden olmuştur. Tasarının Geçici maddesiyle, çalışmakta olan Uzman Jandarma ça
vuşlarına sağlanan haklardan emekli olan Uzman Jandarmaların da faydalanması eşit
lik (ilkesi gereği olacağından madde Komisyonumuzca yemiden düzenllenerelk (GEÇİCİ 
MADDE 1) olarak kabul edilmiştir. 

Tasarımım 33, 34 ve 35 inci maddeleri 34, 35 ve 36 ncı maddeler olarak aynen ka
bul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Recep 0. Ergun 

Kayseri 

Sözcü 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Mustafa Bozkurt 

Aydın 

Üye 
İsmet Tavgaç 

Bursa 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 

Üye 
Ramiz Sevinç 

İzmir 

Üye 
Hasan Zengin 

Manisa 

\ 

Üye 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 

Zonguldak 

Başkanvekili 
Gürbüz Yılmaz 

Ordu» 

Üye 
Rifat Diker 

Ankara 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Hilmi Ziya Bostancı 

Aydını 

Üye 
Sabahattin Araş 

Erzurum 

Üye 
İsmail Dayı 

Balıkesir 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mümtaz Güler 

Uşak 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük] Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 13.5.1988 
Esas No. ı 1/433 
Karar No. :, 13 

TÜRKİYE IBÜYÜK MİLLET MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 

Uzman Jandarma Kanunun Tasarısı ilgili bakanlıklar temsilcilerinin katılmasıyla 
Komisyonumuzca incelenip, görüşüldü. 

Emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi ve mesleğin 
daha cazip hale getirilmesini öngören tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Tasarının 1 inci ve 2 nci maddeleri aynen kalbul edilmiştir. 
Tasarının 3 üncü maddesinin (lb) bendi, tasarının 10 uncu maddesindeki rütbelerde 

yapılan değişikliğe paralel olarak değiştirilmiş ve 3 üncü madde yapılan bu değişiklikle 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen «yaşlan» kelimesinden sonra 
«18 yaşını bitirmiş ve» ibaresi ilave edilmiş ve madde yapılan bu değişiklikle kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesinin (d) bendi madde metnimden çıkarılmış ve (c) bendi 
ise yeniden düzenlenerek madde bu değişikliklerle kalbul edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 9 uncu maddesine yeni bir fıkra eklenmiş ve böylece uzman jandarmalar 

mülkî görevlerinin ifası sırasında işledikleri suçlardan dolayı Memurin Muhakematı 
Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi tutulmuşlardır. Mülkî görevler dalha ziyade manii 
zabıta görevleridir; adlî görevler dışındadır. Bu sdbeple mülkî görevlerin ifası sırasında 
memurun suç işlemesi halinde memurların taibi olduğu prosedürü görmesi gerekir. 

Tasarının 10 uncu maddesi uzman jandarma rütibelerindeki karışıklığı önlemek 
için yeniden düzenlenmiş ve madde yeni şekliyle kalbul edilmiştir. 

Tasarının 11 ve 12 nci maddeleri aynen kalbul edilmiştir. 
Jandarma teşkilatının aslî görevi, emniyet ve asayişin sağlanmasıdır. Emniyet ve 

asayişten birinci derecede sorumlu olanlar ise mülkî idare amirleridir. Bu sebepte, 
mülkî sicil doldurulması kaçınılmazdır. Tasarının 13 üncü maddesi bu doğrultuda 
değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 14 üncü, 15 inci, 16 ncı ve 17 nci maddeleri aynen kalbul edilmiştir. 
Tasarının 18 inci maddesinin (1b) 'bendi, tasarının 10 uncu maddesindeki rütbelerde 

yapılan değişikliğe paralel olarak değiştirilmiş ve 18 inci madde yapılan bu değişiklikle 
kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlı bir kuruluştur. Genel) 
prensip bakanlıklarda personel ataması, atamaya yetkili amir sıfatıyla bakanlara 
tanınmıştır. İl emrine atanma ise İl İdaresi Kanununun tabiî sonucudur. Bu sebeple 
tasarının 19 uncu maddesi bu doğrultuda değiştirilmiştir. 
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Tasarının 20 nci, 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 25 İnci (maddesi aynen 26 ncı 
maddesi ise Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği şekliyle kalbul edilmiştir. 

Tasarının 27 nci maddesi kanun tekniği açısından düzeltilmiş; 28 inci maddesi ise 
10 uncu maddedeki rütbelerde yapılan değişikliğe paralellik sağlanarak değiştirilmiş 
ve anılan maddeler bu değişikliklerle kalbul edilmişlerdir. 

Tasarının 29 uncu, 30 uncu, 31 inci ve 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Millî Savunma Komisyonunca düzenlenen 33 üncü madde, uzman jandarma rüt

beleri değiştirildiğinden gösterge tablosundaki rütbelerde buna bağlı olarak değiştirilmiş 
ve madde yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Emniyet ve asayişin sağlanmasından, vatandaşın can ve mal güvenliğinden illerde 
valiler, ilçelerde işe kaymakamlar sorumludur. Bu sorumluluğun bir sonucu olarak 
mülkî amirin zabıta görevlileri üzerinde birtakım yetkilere saihip olmaları ve tasarrufta 
bulunmaları gerektiğinden Komisyonumuz tasarıya yeni bir 34 ünoü madde ilave etmiş 
ve diğer maddelerin teselsülünü ise buna göre yeniden düzenlemiştir. 

Millî Savunma Komisyonunca kabul edilen geçici madde Komisyonumuzca aynen 
benimsenmiştir. 

Komisyonumuz; tasarıya yeni bir madde ilave ettiğinden ve madde teselsülünü 
sağladığından tasarının 33 üncü, 34 üncü ve 35 inci maddeleri sırasıyla 35 inci, 36 ncı 
ve 37 nci maddeler olarak aynen kalbul etmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Gediz Demirel 

Malatya 

Ersin Koçak 
Adana 

Vyp 
İbrahim Tez 

Ankara 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
İbrahim Gürdal 

İsparta 

Üye 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 

Hasan\ ÇakiL 
Antaifya 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Çankırı 

Üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 
8. maddeye muhalifim. 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Necati Akincı 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük M'illet Meclisi (S. Sayısı : 79) 
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Pimi ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 26.5.1988 

Esas No. : 1/433 
Karar No. : 27 

TÜRKİYE BÜYÜK; MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 20.4.1988 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca önce Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonlarında görüşüldükten sonra 13.5.1988 tarihinde Komisyonu
muza havale edilen «Uzman Jandarma Kanunu Tasarısı» Komisyonumuzun 25.5.1988 
tarihli 36 ncı birleşiminde İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı. Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcilerinin de 
katılmasıyla incelendi ve görüşüldü. 

Tasarı ve gerekçesi! incelendiğinde; kırsal alanda güvenlik hizmetlerinin daha etkin 
yürütülebilmesi için, müstakil görev ve karar verme yeteneğine sahip, eğitilmiş, görev 
yerlerinde uzun süre hizmet yapabilecek, dolayısıyla bölgeyi ve halkını yakından ta
nıma ve izleme imkânı bulabilecek, görevlerinde uzmanlaşmış disiplinli ve tecrübeli 
personel yetiştirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Yukarıdaki gerekçe doğrultusunda hazırlanan tasarı Komisyonumuzca da olumlu 
bulunmakla birlikte, hükümet temsilcilerine 24.6.1965 tarih ve 635 sayılı Uzman Jan
darma Kanununun uygulanmasında meydana gelen aksaklıkların yeni uygulama ile 
nasıl ortadan kaldırılacağı, bu uygulama neticesi köy koruculuğu müessesesinin deva
mında yarar olup olmadığı, uzman jandarma çavuşlarının yetiştirilmeleri için öngörü
len altı aylık eğitim süresinin yeterli olup olmayacağı, bu eğitim için ne gibi hazırlık
lar yapıldığı, tasarı ile ne kadar kadro alınacağı ve ileri ülkeler düzeyine ulaşabilmek 
için ne gibi çalışmaların yapılacağı gibi sorular sorulmuş ve temennilerde bulunul
muştur. 

Hükümet adına yapılan açıklamalarda; günümüzde suç ve suçluluk kavramlarının 
değiştiği, eskiden kırsal kesimde işlenen suçların hırsızlık, dolandırıcılık gibi basit 
suçlardan meydana geldiği, bugün ise Devletin bütünlüğüne karşı örgütlenmiş suçlu
larla mücadele edildiği belirtilerek; tasan ile bunlara karşı mücadele edebilecek bir 
jandarma' teşkilatının kurulmak istendiği, köy korucularının görevlerine devam ede
ceği, bunların görevlerinin güvenlik güçlerine yardımcı olmak olduğu ve korucuların 
tamamen gönüllü olarak seç'ildliği, kesinlikle zorunluluk olmadığı, uzman jandarma 
çavuşlarının yetiştirilmesi için bin kişi kapasiteli bir okulun hazırlandığı, burada jan
darma görev kapsamını içerecek şekilde bir eğitim yapılacağı ve eğitimin hizmet içi 
eğitim şeklinde devam edeceği, ilk planda 26 bin kadronun alınmasının düşünüldüğü, 
bunun uzmanlık olayı içerisinde geliştirilerek ileride gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarıl
maya çalışılacağı belirtilmiş ve görüşmelerde açıklanan görüş ve temenniler ışığında 
tasan ile ilgili aydınlatıcı bilgiler verilmiştir. Bu görüşmelerden sonra tasannın tümü 
benimsenmiş ve İçişleri Komisyonu metni esas alınarak maddelerinin görüşülmesine 
geçilmiştir. 

Türkiye Büyük Mütet Meclisi <&, Sayısı : .79) 
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İçişleri Komisyonu metninin 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri aynen, 
Tasarının 5 inci maddesinin (d) fıkrası İçişleri Komisyonunca düzenlenen metin

de (c) fıkrasından sonra yer alan «ilişkileri kesilenler subay, astsubay, uzman jandarma 
ve uzman erbaş olarak Silahlı Kuvvetlere alınamazlar» ibaresi de dikkate alınarak 
maddeye eklenmiş, 

6 ncı maddede yer alan «kısa süreli» ibaresinin yeterli açıklıkta olmadığı düşün
cesiyle «düzenlenecek» şeklinde değiştirilmiş, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeler aynen, 
16 ncı maddenin (c) bendinde yer alan «iffetsiz bir kadınla evlenen» ibaresinin 

yerine «iffetsiz bir kadınla bilerek evlenen» ibaresi konulmak suretiyle değiştirilmiş, 
17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24 ve 25 inci maddeler aynen, 
26 ncı maddenin başlığında yer alan «Oyak» ibaresi, «Ordu Yardımlaşma Kuru

mu» şeklinde açık olarak yazılmış, 
27, 28 ve 29 uncu maddeler aynen, 

30 uncu madde, uzman jandarmaların sadece kışla gazinoları yerine sosyal tesis
lerden Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği esaslara göre faydalanmalarını 
sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş, 

31, 32, 33 ve 34 üncü maddeler aynen, 
Geçici 1 inci madde aynen, 
35 inci maddenin başlığında yer alan «Yüıürlükten kaldırma» ibaresi kijıun tek

niğine uygun olması bakımından «Yürürlükten kaldırılan hükümler» şeklinde değiş
tirilmiş, 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 36 ve 37 nci maddeler ise aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Baişlkaıruvdküllü 
'Baışlklaın 'Bu Rapor Sözcüsü 

Kemal Akkaya İlhan Aşkın 
Samsun Bursa 

Kâtip Üye Mehmet Ali Bilici 
Kadir Demir Adanıa 

Konya , 

Mehmet Deliceoğlu Nihat Türker 
Adnyamıan Afyon 

Onural Şeref Bozkurt Hazım Kutay 
Anlkara Ankara 

Fenni îslimyeli Ünal Akkaya 
Balılkösiir Çorum 

Muzaffer Arıcı Togay Gemalmaz 
Denizli Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Medlisi (Sa Sayısı : 79) 
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Mehmet Kahraman 
Eıtzumıım 

Abdulkadir Ateş 
Gtaıziainltiep 

Muhalefet Şerhim Eklidir, 
H, Orhan Er güder 

îsitian'bui 

Hüsnü Okçuoğlu 
Üsltalnibuıl 

Muhalefet, Şerhim Eklidir. 

BÜrigan Keleş 
îzirdir 

îmaada butaıiaırnadı 

Şevki Göğüsger 
Kıırşelhir 

Oömial Seyırruen 
NövşeMr 

îmzalda bulMnıamiadı 

Şakir. Şeker 
Sivas 

Erol Zeytinoğlu 
Eskfişehlir 

Abdullah Aykon Doğan 
Isparita 

Mehmet Moğultay 
tsüanbul 

N. Kemal Zeybek 
lîsltianfaui 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Sümer Oral 
Maınfea 

îdris Arıkan 
iSHint 

Enis Tütüncü 
Telkîrdağ 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Tevf ilk EriüiMin 
Zonguldak 

îmtza'da buluınialmıadı 

UZMAN JANDARMA KANUN TASARISI İÇİN MUHALEFET ŞBRUt 

1. Ordu içinde daha önce denenen ve sonuçta istenilen sonuçları gerek Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve gerekse Uzman Jandarmanın beikleritilerine cevap veremeyeceği. 

2- Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 3 üncü bir sınıf yalpının gürideme gelmesi. 
3.. Ayrıca Tasarının 7, 18, 30, 33 üncü maddelerine muhalif olduğumuzu bil

diririz. 

Hüsnü Okçuoğlu 
flsltianıbuıl 

Abdulkadir Ateş 
Öaziîamltiep 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 79) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTIÖI 
METİN 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Uzman Jandarma Kanunu Tasansı Uzman Jandarma Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 
Jandarma Genel Komutanlığınca belirle
nen kadro görev yerlerinde devamlı per
sonel istihdam ederek hizmetteki verimi 
artırmak maksadıyla; Uzman Jandarma 
Temini, bunların hizmet şartlan, görev 
ve sorumlulukları, hak ve yükümlülükle
ri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek
tir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, Uzman 
Jandarmalarla, bunları istihdam edecek 
bütün jandarma birlik, kurum ve kuru
luşları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda yer alan 
deyimlerden; 

a) Uzman Jandarma Adayı : Uzman 
Jandarma yetiştirilmek üzere Uzman Jan
darma Okuluna alınanları, 

b) Uzman Jandarma : Bu Kanuna 
göre Uzman Jandarma Okulunu başarı 
ile bitiren Uzman Jandarma çavuştan 
Uzman Jandarma kıdemli IV üncü ka
demeli çavuşa kadar rütbeleri haiz asker 
kişileri, 

İfade eder. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad-
des; Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Mecfei (S, Sayısı : 79) 
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İÇİŞLERİ KÖMİSTONUtNUN KABUL 
ETTİÖİ METİN. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Uzman Jandarma Kanunu Tasarısı Uzman Jand&ırma Kanunu Tasarısı; 

BİRİNCİ ©ÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad-
dasii Komlteyonumuzca aynen kabul edlil-
miıştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — İçişleri Komisyonu 
metninûn 1 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil-
mişjtür. 

Kapsam 

MADDE 2. — İçişleri Komisyonu 
metninin 2 mci maddesi aynen kabul edil-
mıiştri. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda yer alan 
deyilmlerden; 

a) Uzman Jandarma Adayı: Uzman 
Jandarma yeöişlflirilrnek üzenre Uzman 
Jandarma Okuluna alınanları, 

lb) Uzman Jandarma : Bu Kanuna 
(göre Uzman Jandarma Okulunu başarı 
ite bittiren Uzman Jandarma çavuştan 
Uzman Jandarma sekizinci kademeli ça
vuşa kadar rUCbelerli haiz asker kişileri, 

İfade fekler. 

Tanımlar 

MADDE 3. — İçişleri Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ŝ  Sayısı : 79) 
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(Hükümetin Tekllif Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hizmete Alınma, Görev, Yetki ve 

Sorumluluklar 
Kaynak 
MADDE 4. — Uzman Jandarma Kay

naklan : Yaşları 24'ü geçmeyen en az 
ortaokul veya dengi okul mezunlarından; 

a) Muvazzaf askerlik hizmet süresi
nin yarısını tamamlamış olan er ve er
başlar, 

b) Muvazzaflık hizmetini yapmış 
olanlardan terhisi müteakip bir yıl içe
risinde müracaat edenler, 

c) Muvazzaf askerlik hizmetini yap
mamış olanlardan, isteklilerdir. 

Yetiştirme 

MADDE 5. — Uzman Jandarma ola
caklarda aranacak şartlar ile Uzman Jan
darma Okulunda öğrenim ve eğitim gö
ren adaylara uygunlanacak genel esaslar 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Uzman Jandarma olabilmek için 
6 aydan az olmayan eğitim ve öğrenimi 
başarıyla bitirmek şarttır. 

b) Uzman Jandarma adaylarının ih
tiyaçları Devlet tarafından karşılanır. 

c) Uzman Jandarma öğrenimi esna
sında yetkili kurullarca başarısız veya di
siplinsiz olduğuna karar verilen adaylar
la, haklarında mah'kemelerce veya sağlık 
kurullarınca Uzman Jandarma adayı ola
mayacağına karar verilenlerin ilişiği ke
silir. 

Bunlardan muvazzaf askerlik hizme
tini tamamlamamış olanlara, okulda ge
çirdikleri süreler hizmetlerinden sayılma-

Türkiye Büyük Millet 

(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hizmete Alınma, Görev, Yetki ve 

Sorumluluklar 
Kaynak 
MADDE 4. — Taşarının 4 üncü 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir, 

Yetiştirme 

MADDE 5. — Uzman jandarma 
olacaklarda aranacak şartlar ile uzman 
jandarma okulunda öğrenim ve eğitim 
gören adaylara uygulanacak genel esas
lar aşağıda gösterilmiştir. 

a) Uzman jandarma olabilmek için 
6 aydan az olmayan eğitim ve öğrenimi 
başarıyla bitirmek şarttır, 

b) Uzman jandarma adaylarının ih
tiyaçları Devlet tarafından karşılanır. 

c) Bunlardan muvazzaf askerlik hiz
metini tamamlamamış olanlara, sağlık ku
rullarınca uzman jandarma adayı olama
yacağına karar verilenler hariç olmak üze
re okulda geçirdikleri sereler hizmetle
rinden sayılmayıp eski kıtalarına iade 
edilerek askerlik yükümlülükleri tamam
lattırılır. 

Bunlardan muvazzaf askerlik hizme
tini tamamlamamış olanlara, okulda ge-

Meclisi (S, Sayısı : 79) 



(İçişleri Kom. Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hizmete Alımıma, Görev, Yetki ve 

Sorumluluklar 
Kaynak 
ıMİADDE 4. — Uzman Jandarma 

Kaynaklan : Yaişları 18 yaşını bitirmiş 
ve 241ü geçmeyen en az ortaokul veya 
dertgi okul mezunlarından; 

a) Muvazzaf askerlik hizmet süre
sinin yarnsını tamamlamış alan er ve er
başlar, 

Ib) Muvazzaflık hizmetimi yapmış 
olanlardan terhisi müteakip bir yıl içe-
ri'slinlde müracaait edenler,, 

c) Muvazzaf askerlik hizmetini yap
mamış olanlardan, is tekli İterdir. 

Yetiştirme 

MADDE 5. — Uzman Jandarma ola
caklarda aranacak şartlar ile Uzman 
Jandarma Okulunda öğrenim ve eğiıtiim 
gören adaylara uygulanacak genel esas
lar aşağıda ıgiöslterlil'miş'tir. 

a) Uzman Jan'dairma olabilmek için 
6 aydan az olmayan eğitüm ve öğrenimi 
ıbaşarıyla bitirmek şarttır. 

Ib) Uzman Jandarma adaylarının iıh-
töiylaçlan Devlet tarafından karşılanır. 

c) Uzman Jandarma öğrenimi1 esna
sında yöfkiiJi kurullarca başarısız veya 
disiplinsiz olduğuna karar verilen aday
larla, halklarında malhlkemelerce veya 
sağlık kurullarınca Uzman Jandarma 
adayı olamayacağına karar verilenlerin 
ilişiğji kesilir. 

İlişikleri kesilenler subay, astsubay, 
uzman Jandarma ve uzman erbaş ola
rak Silâhlı Kuvvetlere alınamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hizmete Alınma, Görev, Yetki ve 

Sorumluluklar 
Kaynak 
MADDE 4. — İçişleri Komisyonu 

metninin 4 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Yetiştirme 

MADDE 5. — Uzman Jandarma ola
caklarda ananacak şartlar ile Uzman Jan
darma Okulunda öğrenıim ve eğitim gö
ren adaylara uygulanacak genel esaslar 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Uzman Jandarma alabilmek için 
6 aydan az olmayan eğitim ve öğrenimi 
başlarıyla bitirmek şarttır. 

b) Uzman Jandarma adaylarının ih
tiyaçları Devlet tarafından karşılanır. 

c) Uzman Jandarma öğrenimi esna
sında yetkili kurullarca başarısız veya di
siplinsiz olduğuna karar verilen adaylar
la, haklarında mahkemelerce veya sağlık 
kurullarınca Uzman Jandarma adayı ola
mayacağına karar verilenlerin ilişiği ke
silir. 

d) Sağlık sebebi dışında ilişkileri ke-
isıilenlere devletçe yapılan masraf faiziyle 

(S, Sayısı : 79) 



(Hükümetin Tekif Ettiği Metin) 

yıp eski kıtalarına iade edilerek askerlik 
yükümlülükleri tamamlatılır. 

d) Sağlık sebebi dışında ilişikleri ke
silenlere devletçe yapılan masraf faiziyle 
birlikte ödettirilir. Askerlik yükümlülü
ğünü tamamlamak üzere kıtaya gönderi
lenlerin borçları, hizmetleri süresince te
hir edilir, ilişikleri kesilenler subay, astsu
bay, uzman jandarma ve uzman erbaş 
olarak Silahlı Kuvvetlere alınamazlar. 

Meslek İçi Eğitim ve İhtisas Kolları 

MADDE 6. — Uzman Jandarmalar 
ihtiyaca göre kısa süreli 'kurslar ile ihtisas 
eğitimine tabi tutulabilirler ve kazandık
ları ihtisas kollarında istihdam edilebilir
ler. Tabi tutulacakları kurslar ile ihtisas 
eğitimlerinin süre ve şekli yönetmelikle 
düzenlenir. 

Mecburî Hizmet 

MADDE 7. — Uzman jandarmaların 
mecburî hizmet süresi Uzman Jandarma 
Çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren 10 
yıl olup, yaş hadleri 56'dır. 

Görev ve Yetki 

MADDE 8. — Uzman Jandarmalar : 
a) Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz

met Kanun ve Yönetmeliğinde erbaşlar 
için 'belirtilen görevlerle istihdam edildik
leri kadroların açıklamalarında belirtilen 
görevleri, 

'b) Zabıta memuru olarak, 2803 sa
yılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetki
leri Kanununun verdiği görevleri yapar 
ve yetkileri kullanırlar. 

(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

çirdikleri süreler hizmetlerinden sayılma
yıp eski kıtalarına iade edilerek askerlik 
y ükümlülükl eri tamamlattırılır. 

d) Sağlık sebebi dışında ilişkileri ke
silenlere devletçe yapılan masraf faiziyle 
birlikte ödettirilir. Askerlik yükümlülü
ğünü tamamlamak üzere kıtaya gönderi
lenlerin borçları, hizmetleri süresince te
hir edilir. İlişkileri kesilenler subay, ast
subay, uzman jandarma ve uzman erbaş 
olarak Silahlı Kuvvetlere alınamazlar. 

Meslek İçi Eğitim ve İhtisas Kolları 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Mecburî Hizmet 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Görev ve Yetki 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Medıisi (Si Sayısı : 79) 
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(İçişleri Kom. Kabul Ettiği Metin) 

iBunlarldan muvazzaf askerlik. hıizimıe-
'tSini tamamlamış olanlara, sağlıik kurul
larınca uzman jandarma adayı olamaya
cağına karair verilenler hariç olmak üze
ne lolkulda geçirdikleri süreler hizmietle-
rJinden sayılmayıp ©siki kıtalarına ilade 
edilerek askerlik yükümlülükleri tamam
latılır. 

Meslek îçi Eğitim ve İhtisas Kollan 

IMAIDDE 6. — Tasarının 6 ncı mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil-
mülsjtir. 

Mecburî Hizmet 

MADDE 7. — Tasarının 7 ncli mad
desi Klomıistyionümuzaa aynen fcaibul edil-
rcıiştıir. 

Görev ye Yetki 

IMADDE 8. — Tasarının 8 inci mad
desi! Kbmiisyionumuzca aynen kaibul edil
miştir, 

Türkiye Büyük Millet 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

'birlikte ödettirilir. Askerlik yükümlülüğü
nü tamamlamak üzere kıtaya gönderilen
lerin borçları, hizmıetteri süresiınoe tehir 
edilir. 

İlişikleri! kesilenler subay, astsubay, Uz
man Jandarma ve uzman erbaş olarak 
Silahlı Kuvvetlere 'alınamazlar. 

'Bunlardan muvazzaf askerlik hizmeti
ni tamamlamış olanlara, sağlık kuırullariin-
ca Uzman Jandarma adayı olamayacağına 
karar verilenler hariç olmak üzere okul
da geçirdikleri süreler .hizmetlerinden sa
yılmayıp eski kıtalarına iade edilerek as
kerlik yükümlülükleri tamamlatılır. 

Meslek îçi Eğitim ve İhtisas Kolları 

MADDE 6. — Uzman Jandarmalar 
ihtiyaca göre düzenlenecek kurslar jjle ih
tisas eğitimine tabi ıtütulabilider ve ka
zandıkları ihtisas kollarında istihdam edıi-
lebilirler. Tabi tutulacakları kurslar ile 
ihtisas eğitimlerinin süre ve şölclıi yönet
melikle düzenlenir. 

Mecburî Hizmet 

MADDE 7. — İçişleri Komisyonu 
metninin 7 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Görev ve Yetki 

MADDE 8. — İçişleri Komisyonu 
metalinin 8 inci maddesi aynen kaibul edil
miştir. 

(S, Sayısı : 79) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Sorumluluk 

MADDE 9. — Uzman Jandarmalar 
çavuş rütbesini taşıyan asker kişi sayılır
lar. Bunlar er ve erbaşların üstü olup, di
siplin ve cezaî müeyyideler ile yargılama 
usulü bakımından erbaşlarla aynı hüküm
lere tabi tutulurlar. Askerî öğrencilerle 
astlık ve üstlük münasebetleri yoktur. 
Bunlar hakkında «Yeni baştan askerlik 
cezası» uygulanmaz. 

Sorumluluk 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Özlük İşlemleri 

Rütbeler 

'MADDE 10. — Uzman Jandarma rüt
beleri aşağıda gösterilmiştir. 

a) Uzman Jandarma Çavuş, 
b) Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş, 
c) Uzman Jandarma Birinci Kade

meli Çavuş, 
d) Uzman Jandarma Kıdemli Birin

ci Kademeli Çavuş, 
e) Uzman Jandarma İkinci Kademe

li Çavuş, 
f) Uzman Jandarma Kıdemli İkinci 

Kademeli Çavuş, 
g) Uzman Jandarma Üçüncü Kade

meli Çavuş, 
h) Uzman Jandarma Kıdemli Üçün

cü Kademeli Çavuş, 
ı) Uzman Jandarma Dördüncü Ka

demeli Çavuş. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Özlük İşlemleri 

Rütbeler 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : .79) 
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(fetişleri Kom. Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Sorumluluk 

IMADDE 9. — Uzman Jandarmalar 
çavuş rütbesini taşıyan asker kıiş'i sayı
lırlar. Bunlar er ve erbaşların üstü olup, 
disiplin ve cezaî müeyyideler ile yargı
lama usulü bakımından erbaşlarla aynı 
hükümlere tabi tutulurlar. Askerî öğren
cilerle asitlı'k ve üstlük münasebetleri yok
tur. Bunlar hakkında «Yeni baştan as
kerlik cezası» uygulanmaz. 

Uzman Jandarmalar mülkî .görevle
nirim: ifası sırasında işledikleri suçlardan 
dolayı Memurin Mulhakematı Halkkın-
da Kanun hüklümlenine tabidirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Özlük lişlemleri 

Rütbeler 

MADDE 10. — Uzman Jandarma 
rütbelerli aşağıda gösll&nllmişitir. 

a) Uzman Jandarma Çavuş, 
b) Uzman Jandarma Birinci Kade

meli Çavuş, 
c) Uzman Jandarma l'k'inci Kade

meli Çavuş, 
d) Uzman Jandarma Üçüncü Ka

demeli Çavuş, 
e) Uzman Jandarma Dördüncü Ka

demeli Çavuş, 
f) Uzman Jandarma Beşinci Kade

meli Çavuş, 
g) Uzman Jandarma Altıncı Kade

meli Çavuş, 
h) Uzman Jandarma Yedinci Kade

meli Çavuş, 
1) Uzman Jandaırma Sdkizindi Ka

demeli Çavuş. 

Sorumluluk 

MADDE 9. — İçişleri Komisyonu 
metninin 9 uncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖJJÜM 
Özlük tşlemleriı 

Rütbeler 

MADDE 10. — İçişleri Komisyonu 
metininin 10 uncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 79) 
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Püfcüimetin Töklf Ettiği Metin) 

Bekleme Süreleri 
MADDE 11. — Her rütbede normal 

bekleme süresi 3, en fazla bekleme süresi 
ise sıhhî izin süreleri hariç 4 yıl olup, ter
filer her yıl 30 Ağustos tarihinde yapılır. 

Nasıp, Terfi 
MADDE 12. — Uzman Jandarma 

Çavuşluğa nasıp ve terfiler; Jandarma 
Genel Komutanının onayı ile yapılır. 

Uzmanı Jandarma Okulundaki en az 
6 aylık meslekî eğitim ve öğrenimini ba
şarıyla bitirenler Uzman Jandarma Ça
vuş nasbedillirler. Nasıplları okulu bitir
dikleri takvim yılının 30 Ağustos'una gö
türülür. Uzman Jandarma Çavuş nasbe-
dilenler stajyer olarak 6 ay süre ile gö-
revbaşı eğitimime tabi tutulurlar. 

Sicil İşlemleri 
MADDE 13. — Uzman Jandarma 

hakkında her yıl Yönetmelikte belirtilen 
esaslar dahilinde sicil! belgesi düzenlenir. 

YıMık sicil notu ortalaması sicil tam 
notunun % 60 ve yukarısı olan Uzman 
Jandarmalara kademe ilerlemesi yaptırı
lır. Kademe ilerlemesi şartları 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
207 nci maddesinde gösterilmiştir. 

Rütbe bekleme süresi içinde asgarî iki 
yıllık sioilii bulunan ve bu sicillerimin or
talaması sicil tam notunun % 60 ve daha 
yukarısı olanlar bir üst rütbeye terfi et
tirilirler. 

Normal bekleme süresi sonunda bu 
rütbeye ait yıllık sicillerinin ortalaması 
sicil tam notunun ;% 60'dan aşağı olanlar 
o rütbede bir yıl daha foekletilirlıer. Mü
teakip yıl sonundaki yıllık sicil notları or
talaması sicil tam notunun % 60 ve yuka
rısı olanlar bir üst rütbeye terfi ettirilir
ler 

(Milî Savurana Koınftsıyonunun 
Kaibul Ettiği Metin) 

Bekleme Süreleri 
MADDE 11. — Tasarının 11 inci 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Nasıp, Terfi 
MADDE 12. — Tasarının 12 noi 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Sicil İşlemleri 
MADDE 13. — Tasarının 13 üncü 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 79) 
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(İçişleri Kom. Kabul Ettiği Metin) 

Bekleme Süreleri 
(MADDE 11. — Tasarının 11 inci 

mladdelsi Komiisyonuimuzca aynen kabul 
ediHmİş'tir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metlin) 

Bekleme Süreleri 
MADDE 11. — İçişleri Komisyonu 

metninin 11 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir.. 

Nasıp, Terfi 
MADDE 12. — Tasarının 12 ndi mad-

desli Kamıisyonulmuzca aynen kabul edil
mişler. 

Nasıp, Terfi 
MADDE 12, — İçişleri Komisyonu 

metninin 12 nci ımaddjesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Sicil işlemleri 
MADDE 13. — Uizman Jandarma

lar, hakkında her yıl yönetmelikte belir
tilen esaslar dahÜlinde askerî ve mülkî 
olmak üzere iki çeşit sicil belgesi düzen
lenir, 

Askerî ve mülkî sicil blelıgeleriinin yıl
lık sidl notu ortalaması sicil tam notu
nun % 60 ve yukarısı olian uzman Jan
darmalara kademe ilerlemesi yaptırılır, 
Kademe ilerlemegii şartları 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanu
nuna göre yapılır. Mülkî görevi bulun
mayan Jandarmla birliklerinde görev ya
panlar için saldece askerî sicil belgesi 
düzenlenir. 

Rtötlbe bekleme süresi içinde asgarî 
iki yıllık sidili bulunan ve bu sicililerinin 
ortalaması sicil tam notunun % 60 ve 
daha yukarısı olanlar bir üst rütlbeye 
terfi ettirilirler. 

Sicil İşlemleri 
MADDE 13. — İçişleri Komisyonu 

metninin 13 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi! (S, Sayısı : 79) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

En fazla bekleme süresi sonunda terfi 
edemeyenler ile bir rütbede en fazla iki 
defa kademe ilerlemesi yapamayan Uz
man Jandarmaların yetersizlikten ilişik
leri kesilir. 

Kıdem ve Kıdem Sırası 

MADDE 14. — Kıdem ve kıdem sı
rası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir. 

a) Rütbelerde kıdemler, Jandarma 
Genel Komutanlığının onay metninde ya
zılı tarihten başlar. 

b) Aynı günde Uzman Jandarma Ça
vuşluğa oasbedilenler arasında kıdem sı
rası; okulda kazanılan not ortalamalarına 
göre tespit edilir ve bunlar kendi araların
da sıralanırlar. 

c) Aynı rütbe ve nasıplılar arasında 
kıdem sırası; her rütbeye yükselirken al
mış oldukları yeterlik derecelerine göre 
yapılır. 

Ayırma 

MADDE 15. — Disiplinsiz ve ahlakî 
durumları nedeniyle «Silahlı Kuvvetlerde 
kalması uygun değildir» şeklinde sicil dü
zenlenen Uzman Jandarmalar meslekten 
hemen çıkarılırlar ve haklarında Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

Kıdem ve Kıdem Sırası 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Ayırma 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Milet Meclisi (S, Sayısı : 79) 
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(tçfişieri Kom. Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Normal bekleme süresi sonunda bu 
trü'tlbeye alit yıllılk sicillerimin ortalaması 
sicil tam notunun % 60'dan aşağı olan
lar o rütbede bir yıl dalha be'kleıtfilirler. 
iMü'tea'kip yıl sonundaki yıllılk sicil not
ları ortalaması sicil tam noltunun % 60 
ve yukarısı olanlar bir üst rütfbeye terfi 
ettliırilirler. 

En fazla bekleme süresli sonunda ter
fi edemeyenler ile bir rütbede en fazla 
iki defa kademe ilerlıeımesıi yapamayan 
Uzman Jandarmaların yetersizlikten ili-
şi'klteri kesitör. 

Kıdem ve [Kıdem Sırası 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü 
ımajddasi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilımiiış'tiiır. 

Kıdem ve Kıdem Sırası 

MADDE 14. — İçişleri Komisyonu 
metninin 14 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Ayırma 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci 
maddesi Komliisyonumuzoa aynen kabul 
edilmiştir. 

Ayırma 

MADDE 15, — içişleri Komisyonu 
metnimin 15 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük M'Met Meclisi (S, Sayısı : 79) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

İlişik Kesme 
MADDE 16. — Uzman Jandarmala

rın aşağıda yazılı herhangi bir durumun 
ortaya çıkması hallimde Jandarma Genel 
'Komutanı'nın onayı ile ilişikleri kesilir. 

a) Stajyer olarak görevbaşı eğitimi
ne tabi: tutulanlardan başarısız olanlar, 

b) Mahkeme kararları ile rütbesi ge
ri almanlar, 

c) Askerî mahkeme kararıyla, Amfir 
ve üste hakaret, itaatsizlikte ısrar, toplu 
asker karşısında veya hizmetten savuşmak 
için silahlı liken yapılanı itaatsizlik, büyük 
zararlar veren itaatsizlik, mukavemet, 
amir ve üste fiilen taarruz, fesat suçları 
ile şeref ve haysiyete dokunan fiiller, ku
mar oynamak, ırza ve iffete tecavüz ve 
iffetsiz bir kadınla evlenen veya böyle bir 
'kadını tutmak suçlarından herhangi biri 
ile hükümlü olanlar, 

id) Mülkî, adlî ve askerî görevlerini 
yaptıkları sırada işledikleri suçlardan (6) 
aydan fazla nasip cezasına hüküm giyen-
ler, 

e) Hapis cezası ile birlikte (6) ay
dan fazla memuriyetten mahrumiyet ce
zasına hüküm giyenler. 

Açığa Çıkarılan, Tutuklanan veya Fi
rar ve İzin Tecavüzünde Bulunan, Cezası 
İnfaz Edilmekte Olan Uzman Jandarma
lar Hakkında Yapılacak İşlem 

'MADDE 17. — Açığa çıkarılan, tu
tuklaman veya firar ve izin tecavüzünde 
bulunan, cezası infaz edilmekte olan uz
man jandarmalar hakkında 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 65 imci maddesi hükümlerine göre iş
lem yapılır. 

(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İlişik Kesme 
MADDE 16. — Tasarının 16 ncı 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Açığa Çıkarılan, Tutuklanan veya Fi
rar ve İzin Tecavüzünde Bulunan, Cezası 
İnfaz Edilmekte Olan Uzman Jandarma
lar Hakkında Yapılacak İşlem 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Milet Meclisi (S, Sayısı : 79) 
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(rçlişleHi Kbm. Kabul Ettiği Metin) 

İlişik Kesme 
MADDE 16. — Tasarının 16 ncı 

maddesi Kbm'isyıonunauzca aynen kafoül 
ed'ilımişıör. 

Açığa Çıkarılan, Tutuklanan veya Fi
rar ve İzin Tecavüzünde \Bulunan, Cezası 
İnfaz Edilmekte Olan \Uzman Jandarma
lar Hakkında •Yapılacak işlem 

ıMIAODE 17. — Tasarının 17 nci 
'maddesi Komisyonumuzda aynen kabul 
editonüşjtiir,. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İlişik Kesme 
MADDE 16. — Uzman jandarmala

rın aşağıda yazılı herhangi bir durumun 
ortaya çıkması halimde Jandarma Genel 
Komutanının onayı life ilişkileri kesilir. 

a) Stajyer olarak görevbaşı eğitimi
ne tabi ıtutulanlardan başarısız olanlar, 

lb) Mahkeme kararları ile rütbesi 
geri alınanlar, 

c) Askerî mahkeme kararıyla, amir 
ve üste hakaret, itaatsizlikte lisrar, toplu 
asken karşısfflda vpya hizmetten savuş
mak içim silahlı liken yapılan itaatsizlik, 
büyük zararlar veren itaatsizlik, mukave
met, amir ve üstte fiilen taarruz, fesat 
suçları l e şeref ve haysiyete dokunan 
fililer, kumar oynamak, ırza ve iffete 
Itecavüz ve iffetsiz bir kadınla bilerek ev
lenen veya böyle bir kadını tutmak suç
larından herhangi biri il© hükümlü olan
lar, 

d) Mülkî adlî ve askerî görevlerini 
yaptiılklan şurada işledikleri suçlardan (6) 
aydan fazla hapis cezasına hüküm giyen
ler, 

e) Hapis cezası ile birlikte (6) ay
dan fazla memuriyetten mahrumiyet ce
zasınla hüküm giyenler, 

" Açığa Çıkarılan, Tutuklanan veya Fi
rar ve İzin Tecavüzünde Bulunan, Cezası 
İnfaz Edilmekte Olan Uzman Jandarma
lar Hakkında Yapılacak İşlem 

MADDE 17. — İçişleri Komisyonu 
metninin 17 nci maddesi aynen kabul edil
miştir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 79) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metlin) 

Astsubay Olma Hakkı 

MADDE 18. — Her yıl ihtiyaca göre 
tespit edilen kontenjan nispetinde emsal
leri arasında temayüz etmiş uzman jan
darmalar, aşağıdaki şartlarda astsubay 
raasbedilirlier. 

a) Lise veya dengi okul mezunu ol
mak, 

b) Uzman Jandarma Kıdemli Ça
vuş rütbesinde bulunmak, 

c) Her yıla ait sicilleri sicil tam no
tunun % 85 ve daha yukarısı olmak, • 

d) Sicil 'amirlerince haklarında olum
lu nitelik belgesi düzemlenmek, 

e) Yapılacak sınavları kazanmak ve 
müteakiben gönderilecekleri astsubay sı
nıf okulunu başarı ile bitirmek. 

(Bunlardan astsubay nasbeidilenlerin 
uzman jandarma çavuşlukta ve astsubay 
sınıf okulunda geçen süreleri kıdemlerin
den sayılır ve nasıpları buna göre düzel
tilir. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş 
ve maaş farkı ödenmez ve diğer özlük 
Hakları verilmez. Bu şekilde astsubaylığa 
geçirilenler hakkında 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
astsubaylarla ilgili hükümleri uygulanır. 

Astsubaylığa nasbedilenlerin mecburî 
hizmet süresi Uzman Jandarma Çavuşlu
ğa nasıp tarihinden itibaren 15 yıldır. 

Astsubay Olma Hakkı 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edülmiştir. 

Atamalar 

MADDE 19. — Atamalar Jandarma 
Genel Komutanı'nın onayı iılç yapılır. Uz
man Jandarma Okulunu başarı ile biti
renler 6 ay süre ile stajyer olarak görev-
başı eğitimine tabi tutulmak üzere kura 
ile atanırlar. Stajyer olarak görevbaşı eği-

Atamalar 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük, Millet Meclisi (S. Sayısı : 79) 
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(İç/işleri Kom. Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Astsubay Olma Hakkı 

MADDE 18. — Her yıl ihtiyaca 
göfle tespit edilen Ikon'tenjan nispetinde 
emsalleri 'anasında temayüz etmiş uzman 
jandarmalar ,aşağüda'k'i şartlarda as'Csu-
Ibay nasbediliriler. 

a) Lise veya dengi okul mezunu 
olmak, 

ıb) Uzman Jandarma birinci kade-
rnieli çavuş ditlb'esinide bulunlmak, 

e) Her yılla ait sicilleri sicil tam no
tunun % 85 ve daha yukarısı olmak, 

d) SScil a'mürlerince haklarında olum
lu niteUİ'k belgesi düzenlenmek, 

e) Yapılacak sınavlları kazanmak ve 
•müteakiben gönderileceklıeri asitisulbay sı
nıf okulunu başarı ile bitirmek. 

Bunlardan astsubay naslbedilenlerjn 
uzman jandarma çavuşlukta ve astsu
bay sınıf okulunda gieçen süreleri kıdem
lerinden saıyıhr ve nasıpları buna göre 
ıdüizelitilir. Nasıp düzeHtilmesindien dolayı 
maaş ve maaş farkı ödenmez ve diğer 
özlülk h'aklları verilmez. Bu şekfilde astsu
baylığa geçirilenler hlakkında 926 sayılı 
Türk Siiaihlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun ajstisulbaylarla ilgili hükümteri uy
gulanır. 

Astsubaylığa nasbedilenlerin medbu-
rî Hizmet süres'i Uzman Jaridartnia Ça
vuşluğa nasip tarihinden itibaren 15 yıl
dır. 

Atamalar 

MIADDE 19. — Atamalar Jandarma 
Öenel Komutanlığının teklifli ve İçişleri 
Bakanının ionayı ile yapılır, tlterjde gö-
ıreıv yapmiak üzere atanaciakllar iller em
rine, diğerleri doğrudan görev yapacak
ları birlikleri emrine altanır. iller emrine 

Astsubay Olma Hakkı 

MADDE 18. —• İçişleri Komisyonu 
metninin 18 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Atamalar 

MADDE 19. — içişleri Komisyonu 
metninin 19 uncu, maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 79) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (MM Savunma Kbmîsyommtm 
Kabul Ettiği Metin) 

timinde geçen süreler Garnizon hizmet 
süresinden sayılmaz. Sağlık durumu, ida
rî, asayiş ve diğer zarurî sebepler dışında 
atandıkları görev yerlerinde asgarî 4 yıl 
kalmadıkları sürece yeniden atamaya ta-
bi tutulmazlar. 

Atama ile ilgili diğer hususlar yönet. 
melikte belirtilir. 

İzin ve Sağlık İşlemleri 
MADDE 20. — Uzman Jandarmalar 

ile bakmakla yükümlü oldukları kimse
ler sağlık işlemleri, izim ve sıhhî izin sü
releri yönünden, 211 sayılı Türk Silahlı 
(Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve 926 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununda belirlenen hükümlere tabidirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Aylıklar 

MADDE 21. — Uzman Jandarmalara 
926 sayılı Türk Siahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununda Uzman Jandarmalar için 
belirlenen gösterge tablosuna göre aylık 
veriliri 

Ayrıca, Uzman Jandarmalara derece
leri itibariyle Astsubaylar için belirlenmiş 
olan ek göstergelerim 2/3'ü uygulanır.: 

İzin ve Sağlık İşlemleri 
MADDE 20. — Tasarımım 20 mci 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Aylıklar 

MADDE 21!. — Tasarınım 21 dmci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (& Salısı : 29) 
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(Içüşled Kbm. Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

atananların görev yerlerli İl Jandarma 
Allaıy komultanımn teklifi valinin onayı 
Üle beliklenir, ıdliğer birliklere aitananlarm 
görev yerleri ise ilgili komutanlarınca 
"belirlenir. 

Uaman Janldaırma okulunu başarı ile 
ıbitirienler 6 ay süre ille stafyer olarak gö
rev başı eğftimine talbi tutulmak üzere 
kura ile a'tanırllar. Stajyer olarak görev 
Ibaşı eğitimde geçen süreler garnliaon ıhliz-
mdt süresinden sayılmaz. Sağlık durumu, 
idarî asayiş ve diğer zarurî sebepler dı
şında atandıkları görev yerlertinkİe asga
rî dört yıl kalmlaldılkliarı sürece yeniden 
atamaya talbi tuıtulrniazlar. İl içindeki yer 
diçğrşMnme işlemleri bu kaylda taibi de-
ğlil'dir. 

Atamayla ilgili diğer huisuısliar yönet-
ımellilkte belirtilir. 

İzin [ve Sağlık İşlemleri 
MADDE 20. — Tasarının 20 noi 

madde9İi Koiriisıyonuirnuzca aynen kabul 
ed'ilmişlt'ir, 

İzin ve Sağlık İşlemleri 
MADDE 20. — İçişleri Komisyonu 

metninin 20 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Aylıklar 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Aylıklar 

MADDE 21. — İçişleri Komisyonu 
metninin 21 inci maddesi aynen kabul 
eiknıiştir. 

Türkiye Büyük, Mİİöt Meclisi (S^ Sayısı : 79) 
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Uzman Jandarmalara, Siılahlı Kuvvet
ler Tazminatı, mahrumiyet yeri ödeneği, 
aile yardım ödeneği, doğum yardım öde
neği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak 
yardımı 926 sayılı Kanun, tayın bedeli. 
2155 sayılı Kanun, emniyet ve asayiş hiz
meti muhtelif ücret ödemesi 2803 sayılı 
Kanun esaslarına göre ödenir. 

Durumları uyanlar, 2629 sayılı Ka
nun hükümlerinden faydalanırlar. 

İlk Atanmada Aylığa Hak Kazanma 

MADDE 22. — tik defa göreve ata
nan uzman jandarmalar, uzman jandarma 
çavuşluğa nasıp tarihini takip eden ay
başından itibaren aylığa hak kazanırlar. 

Adayların Harçlığı 
MADDE 23. — Uzman Jandarma 

adaylarına okuldaki eğitim ve öğrenim 
süresince, uzman jandarma çavuş rütbe
sinin birinci kademe brüt aylığının net tu
tarında harçlık ödenir. 

Bu harçlıklar hiçbir kesintiye ve ver
giye tabi olmadığı gibi borç için de hac
zedilemez. 

Yolluk Giderleri ve Gündelikler 
MADDE 24. — Uzman Jandarma 

Çavuşlarından, görevim ifası için sürekli 
veya geçici olarak görev yerinden ayrılan
ların yolluk giderleri ve gündelikleri yü
rürlükteki özel kanun hükümlerine göre 
ödenir. 

Mal Bildirimi 
MADDE 25. — Uzman Jandarmalar 

kendileri ile eşlerine ve velayet altındaki 
çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz mal
lan, alacak ve borçları hakkımda, özel ka
nundaki hükümler uyarınca mal bildiri
minde bulunurlar. 

Türkiye Büyük Millet 

(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İlk Atanmada Aylığa Hak Kazanma 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Adayların Harçlığı 
MADDE 23. — Tasarının 23 üncü 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yolluk Giderleri ve Gündelikler 
MADDE 24. — Tasarının 24 .üncü 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Mal Bildirimi 
MADDE 25. — Tasarının 25 inci 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir, 

Meclisi (S. Sayısı : 79) 
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(îçjişleHi Koni. Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İlk '/i t amada [Aylığa Hak [Kazanma 

MlAÎDDE 22. — Tasarının 22 nci 
maddesi Komisyionumuzca aynen kaibul 
edilimliştö'r. 

İlk Atanmada Aylığa Hak Kazanma 

MADDE 22. — İçişleri Komisyonu 
metninin 22 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir., 

Adayların Harçlığı 
MADDE 23. — Tasarının 23 üncü 

maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul 
'edinmiştir. 

Adayların Harçlığı 
MADDE 23. — İçişleri Komisyonu 

metninin 23 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Yolluk ^Giderleri ye Gündelikler 
MADDE ,24. — Tasarının 24 üncü 

m'a'dldesi Komisyonumuzca aynen kfabul 
eddimiştir. 

Yolluk Giderleri ve Gündelikler 
MADDE 24. — içişleri Komisyonu 

metninin 24 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Mal Bildirimi 
MADDE 25. — Tasarının 25 inci 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilim'işjtir. 

Mal Bildirimi 
MADDE 25. — İçişleri Komisyonu 

metninin 25 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Türîdiye Büyük Millet Meclisi ,(S. Sayısı : 79) 
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(Hükümetin Teklf Ettiği Metin) 

Emeklilik ve Oyak ile İlişkiler 
'MADDE 26. — Uzman Jandarmalar; 
a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

'Emekti Sandığı Kanunu ille ilgilendirilir
ler ve bu Kanunun 32 nci madde (a) fık
rasında belirtilen fiilî hizmet süresi zam
mından yararlanırlar. 

b) 3 Ocak 1961 tarih ve 205 sayılı 
Kanunla kurulan Ordu Yardılaşma Ku
rumunun daimî üyesi olup bu Kanun 
hükümlerine bağlıdırlar. 

BEŞİNCİ (BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kıyafet 

MADDE 27. — Uzman Jandarmalar 
Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Karların
da belirtilen kıyafeti giyerler. Uzman Jan
darma adaylarının giyim, kuşam ve is
tihkakları er ve erbaşlar gibi düzenlenir. 
Uzman Jandarmaların giyim, kuşam ve 
istihkakları ise 7471 sayılı Kanuna isti
naden düzenlenen İL-10-100-6 istihkak 
listesine göre verilir. 

Zati Tabanca 

MADDE 28. — Uzman Jandarmalar, 
uzman jandarma 1 inci kademeli çavuş 
rütbesine ınasbedüdikten sonra bedeli kar
şılığında zati tabanca edinebilir ve zati 
tabancalarını sivil ve resmî elbise ile gö
revli olmadıkları zamanlarda da taşıyabi
lirler. Emeklilik durumumda, emekli su-

Türküye Büyük Millet : 

(Müllî Savunma Komisyonunun 
KîaJbul Ettiği Metlin) 

Emeklilik ve Oyak ile İlişkiler 
MADDE 26. — Uzman Jandarmalar; 
ıa) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanunu ile iilgilendkilr-
ler ve 'bu Kanunun 32 not madde (a) 
fıkrasında belirtilen fiilî hizmet süresi 
zammından yararlanırlar. 

b) 3 Ocak 1961 tarih ve 205 sayılı 
Kanunla kurulan Ordu Yardımlaşma Ku
rumunun daimî üyesi olup bu Kanun hü
kümlerine bağlıdırlar. 

c) Emeklilik hakkını kazananlar 
emekliliklerini ancak Ocak ve Şubat ay
ları içinde iisteyebilirler. Bu aylar dışın
daki emeklilik istemleri ancak Jandarma 
Genel Komutanının hizmet gerekleri iti
bariyle uygun görmesi1 halinde kabul edi
lebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kıyafet 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Zati Tabanca 

MADDE 28. — Tasarının 28 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

<S. Sayısı : 79) 
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(İçişleri Kam. Kabul Ettiği Metin) 

Emeklilik ve Oyak ile İlişkiler 
MADDE 26. — Millî Savunma Ko

misyonunun kabul ettiği 26 ncı maddo 
Komilsyonumuaca aynen kabul edilmliş-
fliır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metlin) 

Emeklilik ve Ordu Yardımlaşma Ku
rumu ile İlişkiler 

MADDE 26. — İçişleri Komisyonu 
metninin 26 ncı maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kıyafet 

MADDE 27. — Uzman Jandarma
lar Türk Silâlhlı Kuvvetleri Kıyafet Ka
rarında belirtilen kıyafeti gfijyerler. Uz
man Jiamdarmâ adaylarının giyim, ku
şam ve isitlilhlkakları er ve erbaşlar gibi 
»düzenlenir. Uzman Jandarmaların giyim, 
kuşam ve istiHkakları ise 7471 sayılı Ka
nuna görie verfiHir. 

Kıyafet 

MADDE 27. — içişleri Komisyonu 
metninin 27 ndi maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Zati Tabanca 

MADDE 28. — Uzman Jandarma -
îar, Uaman Jandarma 2 nci kademeli 
çavuş rütbesine nasbedildikten sonra be
deli Marşihğınlda zaitî tabanca edinebilir 
ive zaftî tabancalarını sivil ve resmî elfbiae 
ile görevli olmadılkları zamanlarda da 
ıfaşıyabillirller. Emekfflk durumunda, 

Zati Tabanca 

MADDE 28. — İçişleri Komisyonu 
metninin 28 inci maddesi aynen ka/bul 
edilmiştir. 

Türküye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 79) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

bay ve astsubaylara uygulanan statüde za
ti tabanca taşıma ruhsatı verilir. 

Konuttan Faydalanma 

MADDE 29. — Uzman Jandarmalar 
mevcut hükümlere göre Kamu Konutla
rından istifade ederler, 

Sosyal Tesislerden Faydalanma 

MADDE 30. — Uzman Jandarmalar, 
Jandarma Geneli Komutanlığının belirle
yeceği esaslara göre kışla gazinolarından 
faydalanırlar. 

Ödüller 

(MADDE 31. — Uzman jandarmala
rın ödüllendirilmeleri 926 sayılı Kanun 
hükümlerine göre yürütülür. 

Yönetmelikler l 

MADDE 32. — Uzman Jandarma
larda aranacak nitelikler, duyuru müra
caat şekil ve zamanı, müracaatın kabul 
edilmesi, sınav, öğrenim ve eğitim süresi 
ile tabi olacakları hususlar Uzman Jan
darma Okulu Yönetmeliğinde; bunlara 
verilecek sicilin şekil ve usulleri, meslek 
içi eğitim, ihtisas kolları, kıta, karargâh, 
kurum ve idarî işlerde görevlendirilmele
ri, ayırma, astsubaylığa geçirilme şekli, 
atamalar ve ilgili diğer hususlar Uzman 
Jandarma Atama Sicil Yönetmeliğinde 
gösterilir. Bu yönetmelikler, Kanunun ya
yımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak yürür
lüğe konulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

36 — 

(Miillî Savunma Komisyonunun 
Kabul ettiği Metin) 

Konuttan Faydalanma 

MADDE 29. — Tasarının 29 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Sosyal Tesislerden Faydalanma 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kaıbul 
edilmiştir. 

Ödüller 

MADDE 31. — Tasarının 31 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yönetmelikler 

MADDE 32. — Tasarının 32 noi 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(S. Sayısı : 79) 
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(işleri Kom. Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kaibul Ettiği Metin) 

emeklti subay ve astsubaylarla uygulanan 
statüde zati tabanca taşıma ruhsatı ve
rilir. 

Konuttan Faydalanma 

MADDE 29. — Tasarının 29 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul 
eiditaişir. 

Sosyal (Tesislerden Faydalanma 

MADDE 30. — Taslarının 30 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul 
edilmiştlir. 

Ödüller 

MADDE 31. — Tasarının 31 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul 
edilmiştir. 

Yönetmelikler 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Konuttan Faydalanma 

MADDE 29. — içişleri Komisyonu 
metninin 29 uncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Sosyal Tesislerden Faydalanma 

MADDE 30. — Uzman Jandarmalar, 
Jandarma Genel Komutanlığının belirle
yeceği esaslara, göre sosyal tesislerden 
faydalanırlar. 

Ödüller 

MADDE 31. — içişleri Komisyonu 
metninin 31 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Yönetmelikler 

MADDE 32. — içişleri Komisyonu 
metninin 32 nd maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Mtiltet Meclisi ;(S. Sayısı : 79) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

OK MADDE — 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 
nci maddesi gereğince ekinde yer alan 9 
sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Uzman Jandarmalar için Aylık Gösterge Tablosu 
Dereceler Rütbeler K a d e m e l e r 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

IV. Kad. Çvş. 
Kd. III. Kad. Çvş. 
III. Kad. Çvş. 
Kd. II. Kad. Çvş. 
II. Kad. Çvş. 
Kd. I. Kad. Çvş. 
I. Kad. Çvş. 
Kd. Çvş. 
Çvş. 

11 
920 

. 815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 

2 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 
450 

3 
1010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 
460 

4 
1055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 

S 
1110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 

6 
1165 
1010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 

7 
1220 
1055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 

8 
1280 
1110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 

9 
— 

1165 
1010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 

(îçüşleıli Kom. Kabul Ettiği Metin) 

Gösterge Tablosu 
MADDE 33. — 926 sayılı Türk Si-

lıalMı Kuvvetleri Personel Kanununun 
137 nci maddesi ek'indle yer allan (9) sa
yılı cetövel aşağıdaki şekillide değlişfcMltaıiş-
.tir. 

Uzanan Jandarmalar İçin Aylık; Gösterge Tablosu 
Dereceler Rütbeler K a d e m e l e r 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

VIII. Kad. Çvş. 
VII. Kad. Çvş. 
VI. Kad. Çvş. 
V. Kad. Çvş. 
IV. Kad. Çvş. 
III. Kad. Çvş. 
II. Kad. Çvş. 
I. Kad. Çvş. 
Çvş. 

' I 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 

2 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 
450 

3 
1010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 
460 

4 
1055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 

5: 
1110 
965 
85Q 
755 
675 
610 
560 
515 
480 

6 
1165 
1010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 

7 
1220 
1055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 

8 
1280 
1110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 

9 
— 

1165 
1010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
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(Millî Savunma Komisyonunun 
Kalbul Ettiği Metin) 

Gösterge Tablosu 
MADDE 33. — 926 sayılı Türk Si

lahlı Kuvvetleri Personel Kanunumun 137 
nci maddesi gereğince ekinde yer alan 
9 sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değişti-
'rilmiştki 

Uzman Jandarmalar, tçin Aylık Gösterge Tablosu 
Dereceler Rütbeler K a d e m e l e r 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

IV. Kad. Çvş. 
Kd. III. Kad. Çvş. 
III. Kad. Çvş. 
Kd. II. Kad. Çvş. 
II. Kad. Çvş. 
Kd. I. Kad. Çvş. 
I. Kad Çvş. 
Kd. Çvş. 
Çvş. 

1 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 
440 

2 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 
450 

3 
1010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 
460 

4 
1055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 
470 

5 
1110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 
480 

6 
1165 
1010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 
490 

7 
1220 
1055 
920 
815 
725 
650 
590 
545 
500 

8 
1280 
1110 
965 
850 
755 
675 
610 
560 
515 

9 
— 

1165 
1010 
885 
785 
700 
630 
575 
530 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metün) 

Gösterge Tablosu 
MADDE 33. — içişleri Komisyonu 

metninin 33 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir, 
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(Hükümetin Teklf Ettiği Metin) (Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE — 635 sayılı Uz
man Jandarma Kanunu hükümlerine gö
re istihdam edilen uzman jandarmalar da 
bu Kanun hükümlerine tabi olurlar. 

Yürürlükten Kaldırma 

MADDE 33. — Bu Kanunun yürür
lüğe girmesiyle birlikte 24.6.1965 tarih 
ve 635 sayılı Uzman Jandarma Kanunu 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 34. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 635 Sayılı 
Uzman Jandarma Kanunu hükümlerine 
göre istihdam edilenler ile Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce emekli olan 
uzman jandarmalar bu Kanun hükümle
rine tabi olurlar. 

Yürürlükten Kaldırma 

MADDE 34. — Tasarının 33 üncü 
maddesi 34 üncü ımadde alarak Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 35. — Tasarının 34 üncü 
maddesi 35 linçi madde olanak Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(îçüşierü Kom. Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Özel Yetki 

MADDE 34. — 5442 sayılı II İdaresi 
[Kanunu ile vali ve kaymakamlara tanın
mış olan genel ve özel kolluk kuvvetleri 
ile ilgili yetkiler uzman jandarmalar hak
kında da uygulanır. 

GEÇtCt MADDE 1. — Millî Savun
ma Komisyonunun kalbuil1 ettiği Geçici 
1 inci madde Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Yürürlükten Kaldırma 

MADDE 35. — Tasarının 33 üncü 
maddesi Komisyonumuzca 35 inci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 36. — Tasarının 34 üncü 
maddesi 36 ncı madldıe olarak aynen ka-
Ibul edlitoişitir. 

Özel Yetki 

MADDE 34. — İçişleri Komisyonu 
metninin 34 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — içişleri Ko
misyonu metninin Geçici 1 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 35. — içişleri Komisyonu 
metninin 35 inci maddesi aynen kabul 
edıilm'iştir. 

Yürürlük 

MADDE 36. — İçişleri Komisyonu 
metninin 36 ncı maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürütme 
MADDE 35. — Bu Kanun hükümle

rini' Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı Başbakan Yrd. V. 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A.ı Bozer 

Devlet Bakam 
A.t Kahveci 

Devlet Bakam 
C. Çiçek 

Adalet Bakam 
M* O., Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve tskân Bakam 
L S. Giray 

Ulaştırma Bakam 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
1. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
F. Kurt 

(Millî Savunmıa Komisyonunun 
[Kabul Ettiği Metin) 

{Yürütme. 
MADDE 36. — Tasarının 35 inci 

maddesi 36 ncı madde olarak Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

13 . 4 . 1988 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
V. Atasoy 

Devlet Bakam 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakam 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakam 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakam 
A., M. Yılmaz 

Millî Eğiltim Gençlik ve Spor Bakam 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
£, Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M T. Titiz 
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(içişleri Kom. Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürütme 
MADDE 37. — Tasarının 35 inci 

maddesi 37 inci mfadde olaraik aynen ka
bul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 37. — İçişleri Komisyonu 

metninin 37 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

m ıı 1 ı 
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