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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTA
NAK ÖZETİ 

II . — GELEN KÂ
ĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 
A) Gündem Dışı Ko

nulmalar 
1. — Trabzon Milletvekili 

Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üre
ticilerinin durumuna ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Devlet 
Bakanı Kâmran İnan'ın cevabı 

2. — Niğde Milletvekili Do
ğan Baran'm, Niğde'deki sel bas
kını sebebiyle patates 
üreticilerinin durumuna ilişkin 
gündem dışı konuşması 

B) Tezkereler ve önergeler 
1. — Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi 
Başkanının davetine icabet edecek 
üyelere ilişkin Başkanlık tezkere
si (3/887) 

Sayfa 

87 

89 
90 

90 

90 

90:93 

93:94 
94 

94 

2. — Tunus Temsilciler Mec
lisi Başkanının davetine icabet et
mesi Genel Kurulca uygun 
görülen TBMM Başkanına refa
kat edecek üyelere ilişkin Başkan
lık tezkeresi (3/888) 

3. — Konya Milletvekili 
Haydar Koyuncu'nun, 21.6.1987 
Tarih ve 3402 Sayılı Kadastro Ka
nununun 26 ncı Maddesinin 5 in
ci Fıkrasının Değiştirilmesi ve 
Geçici Dört Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifinin Komisyo
na geri verilmesine ilişkin Adalet 
Komisyonu "Başkanlığı tezkeresi 
(3/889) 

4. — Bazı Kanunların Ba
kanlar Kuruluna Yetki Veren hü
kümlerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Ba
zı Kanunların Bakanlar Kurulu
na Yetki Veren Hükümlerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname
nin Komisyona geri verilmesine 

Sayfa 

94:95 

95 
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ilişkin Adalet Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi (3/890) 95 

V. — KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE KOMİS
YONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 96 

1. — 827 Sayılı Rıhtım Res
mi Kanununun, 54-22 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanununun, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 
3065 Sayılı Katma, Değer Vergisi 
Kanununun, 3074 Sayılı Akarya
kıt Tüketim Vergisi Kanununun, 
79 Sayılı Millî Korunma Suçları
nın Affına, Millî Korunma Teşki
lat, Sermaye ve Fon Hesaplarının 
Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İh
dasına Dair Kânunun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasa, 
3074, 2985, 3238 ve 3294 Sayılı 
Kanunların Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması Hakkında Kanun 
Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyo- 96:137, 
nu Raporu (1/563) (S. Sayısı : 142, 
252) 189:194 

2. — 2802 Sayılı Hâkimler 
ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sa
yılı Hâkim ve Savcı Adayları Eği
tim Merkezi Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/537) (S. 
Sayısı : 248) 137:144 

3. — İşyeri Açma ve Çalış
ma Ruhsatlarına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve içişleri 
Komisyonu Raporu (1/543) (S. 
Sayısı : 257) 

4. - İçel Mületveküi Ali 
Er'in, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 
Sayılı Mahallî İdareler ile Mahal
le muhtarlıkları ve İhtiyar Heyet
leri Seçimi Hakkında Kanuna Bir 

145:148 
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Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet ve Anayasa 
komisyonları raporları (2/185) (S. 
Sayısı : 259) 148:153 

5. — Konya Milletvekili 
Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşı
nın, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 27.5.1988 Tarihli 
3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 inci Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesi ile Mad
deye Bir Fıkra İlave Edilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu (2/97) (S. 
Sayısı : 228) 1 5 3 

6. — Konya Milletvekili 
Haydar Koyuncu'nun, 21.6.1987 
Tarih ve 3402 Sayılı Kadastro Ka
nununun 26 ncı Maddesinin 5 in
ci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Ge
çici Dört Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/78) (S. Sayı
sı : 250) 153 

7. — Bitlis Milletvekili Faik 
Tarımcıoğlu'nun 1632 Sayılı As
kerî Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Adalet komisyonları raporları 
(2/83) (S. Sayısı : 253) 153:159 

8. — 11.4.1928 Tarih ve 1219 
Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanat
larının Tarzı İcrasına Dair Kanu
nun 41 inci Maddesinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna 7 Ek ve 3 
Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında 12.4.1989 Tarih ve 3530 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 un
cu Maddesi Gereğince Cumhur
başkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (1/561) (S. Sayısı : 
254) 160:171 
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9. — Konya Milletvekili 
Mehmet Şimşek ve 16 Arkadaşı
nın, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 3455 Sayılı Kanun
la Değişik Geçici 8 inci Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasının Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/130) (S. Sayısı : 255) 171:172 

10. — İthalatta Haksız Reka
betin Önlenmesi Hakkında.Ka
nun Tasansı ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 173:182, 
komisyonları raporları (1/520) (S. 186, 
Sayısı : 258) 195:199 

11. — Edirne Milletvekili Er
dal Kalkan ve 37 Arkadaşının, 
15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pa
saport Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi 
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ve içişleri Komisyonu Raporu 
(2/115) (S. Sayısı : 256) 182:186 

VI. — S O R U L A R VE CE
VAPLAR 187 

A) Yazılı Sorular ve Ce
vaplan 18.7 

1. — Niğde Milletvekili Do
ğan Baran'in, Niğde İli Bor İlçe
si Akmanlar Kasabası Sağlık 
Ocağının sağlık merkezine dönüş
türülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Halil Şıvgın'm yazılı ceva
bı (7/682) 187 

2. — Edirne Milletvekili 
Mehmet Fuat Erçetin'in, Sağlık 
hizmetlerinde kullanılan enjektör
lerin ücretsiz olarak karşılanıp 
karşılanmayacağına ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'm 
yazılı tevabi (7/696) 187:188 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açılarak iki oturum yaptı. 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin'-
in, iplik ve dokuma sanayiinin sorunları
na ilişkin, 7.6.1989 günlü gündem dişi ko
nuşmasına Devlet Bakanı Güneş Taner, 

«s Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, İran Büyükelçiliğimize 
yapılan saldırı ve Türkiye'ye zoraki göçe 
maruz bırakılan Bulgaristan'daki soydaş
larımızın durumlarına ilişkin gündem dışı 
konuşmasına Dışişleri Bakanı A. Mesut 
Yılmaz; 

Cevap verdiler. 
Edirne Milletvekili İsmail ÜğdüJ, 

Edirne Kırkpınar güreşlerinin önemi, 
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, özel 

eğitim kurumlarındaki kadrolaşma ve eği
tim sorunları; 

Konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21.2.1989 tarihli ve 53 sayılı kararı ile 
19.3.1989 günü saat 17.00'den itibaren 4 
ay süre ile uzatılması onaylanan Bingöl, 
Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Si
irt, Tunceli, ve Van illerindeki olağanüs
tü halin, 19.7.1989 günü saat 17.00'den ge
çerli olmak üzere 4 ay süre ile uzatılması
na ilişkin Başbakanlık tezkeresi, yapılan 
görüşmelerden sonra kabul edildi. 

Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'in, 
657 Sayılı Devlet Memurlan Yasasına Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin (2/136), İçtüzüğün 38 inci maddesi 
gereğince doğrudan gündeme alınmasına 
ilişkin önergesi reddedildi. 
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Genel Kurulun 13.6 ı989 tarihli gün
deminde yer alan 12 adet kanun taşarı ve 
teklifi ile, gündeme girecek olan; 

4 İl ve 4 İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Tasarısının; 

2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinin 
Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Ka
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının; 

Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiş
tiren Yükseköğretim Kurumlarında Para
sız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İliş
kin Kanun Tasarısının; 

Avrupa Sosyal Şartının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının; 

Görüşülmesi amacıyla 16-17 Haziran 
Cuma ve Cumartesi günlerinde de Genel 
Kurulun çalışma, 14.6.1989 Çarşamba gü
nünden itibaren Genel Kurul çalışmala
rının 15.00-19.00 ve 20.23-24.00 saatleri 
arasında yapılmasına, 

1. a) Altıncı Beş Yıllık (1990-1994) 
Kalkınma Planının Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulundaki görüşme
lerine, 30.10.1984 tarih ve 3067 Sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi gereğince, 19.6.1989 
Pazartesi günü saat 14.00'de başlanması, 
çalışmaların hergün yapılması, çalışma sü
relerinin 14.00-20.00 saatleri arasında ol
ması, gerektiğinde birinci gün saat 
20.00'den sonra da görüşmelere devam 
edilmesi; görüşmelerin en geç cuma gü
nü tamamlanması ve bu amaçla cuma gü
nü çalışma süresinin görüşmelerin bitimi
ne kadar uzatılmasına, 

b) Kalkınma Planının ve komisyon 
raporunun gündemin "özel gündemde 
yer alacak işler'' kısmında yer almasına, 

2. Görüşmelerde her siyasî parti 
grubu için toplam konuşma süresinin 
6'şar saat, Hükümet ve komisyonun top
lam konuşma süresinin 8 saat, (Hüküme
tin konuşması dahil) kişisel konuşmaların 
da 10'ar dakika olması; gruplar adına ko
nuşmaların birden fazla sözcü tarafından 
yapılabilmesi; görüşmelerin, içtüzüğün 70 
nci maddesi uyarınca en çok dört turda ta
mamlanmasına, 

3. Planın Hükümete geri verilme
sine ilişkin gerekçeli önergeler üzerinde 
komisyon, Hükümet ve önerge sahibi ta
rafından yapılacak konuşmaların 5'er da
kika olması, önergelerin Başkanlığa, Pla
nın tümü üzerindeki görüşmelerin bitimi
ne kadar ikişer nüsha olarak verilmesine, 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri ve 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif

leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmının 12 nci sırasında bulunan, 
259 Sayılı Kanun Teklifinin, gündemin 
dördüncü sırasına alınması ve diğer tasa
rı ve tekliflerin buna göre sıralanmasına, 

İlişkin ANAP Grubu önerisi ile, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka

nının, refakatindeki bir heyetle Macaris
tan'a ve Irak'a vaki resmî davetlere icabet 
etmesine ilişkin Başkanlık tezkereleri; 

Kabul edildi. 
14 Haziran 1989 Çarşamba günü sa

at 15.00'te toplanmak üzere birleşime sa
at 18.30'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Uye 
Sakarya 

Mümtaz Ozkök 

Kâtip Uye 
Samsun 

Mehmet Akarca 
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II. — GELEN 

14 . 6 . 1989 

Tasanlar 
1. — 4759 Sayıh İller Bankası Kanu

nunun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı (1/596) (Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.6.1989) 

2. — 14.6.1934 Tarihli ve 2510 Sayılı 
İskân Kanununa Bir Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Tasarısı (1/587) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.6.1989) 

Teklif 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Al
tıntaş ve 3 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanunun 18 inci Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/194) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.6.1989) 

Tezkereler 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman 
Demirel'in Yasama Dokunulmazlığının 

— 89 

KÂĞITLAR 

Çarşamba 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/885) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.6.1989) 

2. — izmir Milletvekili Erdal İnönü'
nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/886) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.6.1989) 

Rapor 
1. — Avrupa Sosyal Şartı'nm Onay

lanmasının uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasansı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri komisyonları raporları (S. Sayısı 
: 263) (1/71) 

yazdı Soru Önergeleri 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, 
demir-çelik işçilerinin grevine ilişkin Dev
let Bakanından yazık soru önergesi (7/731) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.6.1989) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, uluslararası Af Örgütünce ya
yınlanan rapora ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/732) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 13.6.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101 inci Birleşimini açıyorum 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Genel Ku
rulun, Cumartesi günü dahil her gün sa
at 24.00'e kadar çalışması için karar alı
yorsunuz; ama yoklama yaptırma ihtiya
cını hissettiriyorsunuz... Üzüntülerimi ifa
de ediyorum. ("Bravo Başkan" sesleri, al
kışlar) 

(Çorum Milletvekili Mustafa Nam
lı'ya kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, yetersayı nerede var? 

BAŞKAN — Saydık efendim; geleni, 
çıkanı saydık... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, 226 kişi var mı? 

BAŞKAN — 226 değil, 150 olacak 
efendim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
150 de yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Saydık efendim; arka
daşların bir kısmı geldi, daha sonra çıktı
lar; ben hepsini saydım. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞ! KONUŞMALAR 
1. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çaktroğ-

lu'nun, çay üreticilerinin durumuna ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Devlet Bakam Kâmran 
Inan'tn cevabı 

BAŞKAN — Trabzon Milletvekili 
Sayın Mehmet Çakıroğlu, çay üreticileri
nin durumu hakkında gündem dışı söz is
temişlerdir, kendilerine söz veriyorum. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trab
zon) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; sözlerime başlamadan önce hepinizi 
en derin saygı ve sevgilerle selamlıyorum. 

7-8 Haziran 1989 tarihlerinde Trab
zon ve Rize yörelerine gittim. Çay üreti
cilerinin feryatlarını duyup da o bölgede 
durmak mümkün değildi. Vatandaşın fer

yadı : Çay üretim alanlarında üreticilerin 
toplamış olduğu çay mahsulünü Çay-Kur 
almıyordu. Dönüm başına günde 10 kilog
ram kontenjanla çay alımı yaparken bazı 
bölgelerde haftada bir iki gün, bazı böl
gelerde de haftada iki gün ara vermekte
dir. Dekar başına günde 10 kilogram çay 
alınması gerekirken, bu, 7-8 kilograma 
düşmektedir. Bu şartlar altında çay üreti
cisi tefecinin eline düşmüş olmaktadır. 

Çay-Kur Genel Müdürlüğü çay alım 
kampanyasını 15 gün geç açmakla, çay 
üreticisinin yetişen çayını bölge bölge ala
mamış ve sonunda Kurumun fabrikaları 
işlenmiş çay yetiştiremez duruma düşmüş
tür. Çay-Kur'un bu hatasından, vatandaş
larımız mağdur olmaktadırlar. Çayın, nor
mal toplanma süresi 22 gündür. Bu kam-
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panyanın 15 gün geç açılmasıyla vatandaş 
düpedüz mağdur olmuştur. Hal böyle 
olunca, çayını toplama süresi 40 günün 
üzerine çıkmaktadır. Bu, üreticinin, en az, 
1 sürgün alamamasına sebep olmuştur. 

Çay-Kur bu şartlar altında alım ya
pınca, üretici, mahsûlünü özel sektöre ver
mek mecburiyetinde kaldı. Özel sektör de 
bu fırsatı ganimet bilerek, üreticiyle pa
zarlık yapıp, getirmiş olduğu çayın yüzde 
20' sini iskonto kabul ederek, vatandaşın 
defterlerine kaydetmektedir. Ayrıca, özel 
sektör almış olduğu mahsulün karşılığını, 
üreticiye 16 aylık senetler vererek ödemek
tedir. Bu şartlar altında çay üreticisi 550 
liraya vermiş olduğu çayının karşılığında 
375 lira almaktadır. Bir de 16 aylık vade
yi buna eklediğimiz zaman yüzde 100'e 
varan enflasyonla birlikte, çayın fiyatı 190 
liraya gelmektedir. 

Oysaki, bu bölgedeki durumla ilgili 
olarak Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komis
yonunda Çay-Kur tarafından 1988 yılın
da söylenen, aynen şöyleydi: "Yapımı de
vam eden fabrikalar gelecek yıllarda işlet
meye açılınca ve tam kapasiteyle çalıştı
rıldıklarında birinci ve ikinci sürgün dö
nemlerinde yaş çay alımlarında izdiham 
sona erecek, aksine, bu yıl üreticinin da
ha fazla çay teslim etmesi sağlanacaktır." 

Bütün bunlara rağmen, çay üreticisi 
büyük bir sıkışıklıkla karşı karşıya kalmış
tır. Çay üreticisinin sıkıştırılması yanında, 
Çay-Kur, iç tüketim kadar üretim yapmak 
istemektedir. Diğer taraftan, çay üretim 
alanları genişletilmekte ve genişleyen çay 
alanlarına paralel olarak, yetiştirilen bu 
çayı işlemek için herhangi bir tedbir alın
mamaktadır. 1980 yılında bu bölgede Çay-
Kur teşkilatının -devamlı, beğenmediğini
zi söylediğiniz yıllarda- 45 tane fabrikası 
vardı. Çay alanlarındaki genişlemeye rağ
men, Çay-Kur bu bölgede çayı işlemek 
için herhangi bir fabrika yapmamıştır. Bu 
bölgede, ayrıca, özel sektörün küçük çap

ta da olsa 65 tane değirmenvari fabrikası 
vardır. Özel sektörün bu 65 çay fabrika
sında 3 bin tona yakın çay işlenmekte, 
Çay-Kur'un 45 fabrikasında ise 6-7 bin 
ton çay işlenmektedir. Günlük çay alımı 
bölgede 12 bin tona yakındır. Üreticinin 
elinde 5-6 bin tona yakın çay kalmakta
dır. Bu da, devamlı olarak üreticiyi peri
şan etmektedir. 

Çay üretim alanlarında, dekar başı
na çay verimi 700 kilogramdır. Bölgede 
yaşayan halkımızın, en fazlasının 5 dekar 
çaylığı vardır. Bu çay alanında, yılda 3 500 
kilogram çay üretilmektedir. Karadeniz 
Bölgesindeki her aileyi 5 kişi olarak hesap
ladığımız takdirde, bu bölgedeki insanla
rımızın yıllık geliri 350 bin lira (veya 175 
dolar) yapar. Bu da, Karadeniz Bölgesin
deki insanlarımızın geçiminin ne kadar 
zor olduğunun bir göstergesidir. 

Çay bölgesindeki üreticinin daha faz
la sıkıştırılmaması ve özel sektörce soyul-
maması için, Sayın Maliye Bakanının tü
tün bölgesinde yapmış olduğu konuşma 
gibi bir konuşmayı diğer bölgelerde de 
yapması, aynı konuya el atması gerekir
di. Sayın Maliye Bakanımız, tütün bölge
lerinde tütün alımı yapan tüccarımıza, 
eğer üreticinin parası peşin ödenmezse, 
gelecek yıllarda bu bölgelerde tüccara tü
tün alımı yaptırmayacağını söylemektedir. 
Bu konuda, Karadeniz Bölgesindeki özel 
sektör çay fabrikaları için de aynı şekilde 
değerlendirme yapsaydı daha iyi olmaz 
mıydı? 

Bir de, Karadeniz Bölgesinde, rad
yasyonlu çay denen bir çayımız vardır. Bu 
çaylar, 1986 yılının nisan ayından beri böl
gede bulunmaktadır. 57 bin ton çay, Çay-
Kur'un depolarında durmakladır. Bölge
de ne zaman çay alımı söz konusu olsa, 
radyasyonlu çayla karşı karşıya kalmakta
yız. 19 profesör, Rize Valisiyle bir görüş
me yapmışlardı; Karadeniz Bölgesine yap
tığım bir seyahat nedeniyle ben de o gö-
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rûşmede bulundum. Bu toplantıda, bu 
bölgede bulunan çayların bir an evvel kal
dırılmalarına, insan sağlığına zararlı olan 
çayların, bu bölgeden defedilerek gömül
melerine karar verilmiştir. Çay-Kur depo
larında bulunan bu çaylar, henüz herhan
gi bir işleme tabi tutulmadan, dört sene
den beri bu bölgede saklanmakta ve za
man zaman da fabrikalarda yakılmakta
dır. Yakılan bu çaylarda bulunan radyas
yon, yağmurla, tekrar, bölgedeki mahsul 
üzerinde etkili olmaktadır. Zararlı olan bu 
çayın ne zaman bu bölgeden kalkacağı he
nüz kesin şekliyle belli olmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Çakıröğlu, lütfen 
toparlayın efendim. 

MEHMET ÇAKIRÖĞLU (Devam
la) — Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN 

İNAN (Bitlis) — Sayın Başkanım, teşek
kür ederim. 

Sayın Çakıroğlu'nun da konuşmala
rından dolayı, kendilerine teşekkürlerimi 
sunarım; yalnız biraz daha insaflı olarak 
konuşabilirlerdi. Kendileri Trabzon Mil
letvekilidir ve çayın yüzde 80'i Rize, di
ğer yüzde 20'si de -Trabzon dahil- diğer 
iki ilimizde üretilmektedir. Üç Karadeniz 
ilimize sadece çaydan dolayı akan para, bu 
yıl içinde 400 milyar liranın üzerinde ola
cak ki, bu, Türkiye genelinde şeker pan
carına verilen paranın yarısıdır. Hiç ol
mazsa, insafla, bunun üzerinde biraz du
rulabilirdi. Keşke, Türkiye'nin bütün il
leri, Karadeniz çay bölgesi kadar (Rize ve 
diğer iller) para alabilseydi... (DYP sıra
larından "Vatandaşın emeğinin karşılığını 
veriyorsunuz" sesleri) 

Değerli milletvekilleri, 1989 yılı yaş 
çay alım kampanyası, diğer yıllarda oldu
ğu gibi, bu yıl da, henhangi bir gecikme

ye meydan verilmeden açılmıştır. Kaldı ki, 
piyasa açılmadan da, filiz veren yaprak
lar satın alınarak, üreticinin mağduriyeti 
önlenmiştir. 

Memleketimizin yıllık çay tüketimi 
110-120 bin ton arasında değişmektedir, 
üretim ise 800 bin ton civarındadır. 1988 
yılında, Çay-Kur 90 bin ton satmış, diğer 
kısmını ise özel sektör satmıştır. Haliha
zırda, Çay Kurumunun elinde -1989 yılı 
mubayaası hariç- altı aylık stok bulunmak
tadır. Bu Stoktan dolayı, adı geçen Kurum 
daha dengeli yaprak alımında bulunabi
lir; ancak, bu konuda üreticinin menfaat-
ları ön planda tutulduğu için, yine de, 
11.6.1989 tarihi itibariyle (yani bundan üç 
gün öncesi itibariyle) mubayaa edilen mik
tar, geçen yılın aynı tarihine göre 37 bin 
ton fazlasıyla, şimdiden 192 bin ton ol
muştur. 

Çayın ihracatını geliştirmek mecbu
riyetinde olduğumuz için, bu yılki alım
larda kaliteye önem verilmektedir; 
doğrudur. 

Bilindiği üzere, 4.12.1984 tarih ve 
3092 sayılı Çay Kanunu ile, çaydaki dev
let tekeli kaldırıldığından, özel sektör de 
yaş çay yaprağı alımında bulunmakta, iş
lemekte ve elde ettiği kuru çayın satışını 
da yapmaktadır. Bu yıl, düşük fiyatla ve 
daha az miktarda alımlarda bulundukla
rı müşahede edilmektedir. 

Şunu ifade etmek isterim ki, fabrika
ların kapasitesini aşıp herhangi bir imha
ya meydan vermemek kaydıyla, kaliteye 
uygun çayların tamamının alınmasına ça
lışılacak ve alınacaktır. Sadece 1980'lerden 
evvel olduğu gibi, imhaya sebebiyet veril
meyecektir. Fabrikaların haftalık alım yap
mamalarının sebebi de budur. 

Bu yıl, üreticinin alın terini daha iyi 
değerlendirmek için, altı aylık kampanya 
döneminin her iki ayında bir yeni fiyat uy
gulaması getirilmiştir. Kilogram başına fi-
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yatı, mayıs-haziran aylannda 550 lira, 
temmuz-ağustos aylarında 570 lira, eylül-
ekim aylannda 600 lira olmak üzere -ki, 
konuşmamın başında da arz etmiştim-
üreticinin eline 400 milyar liranın üzerin
de bir para geçmiş olacaktır. Bu fiyatlar, 
bir evvelki yıla göre ortalama yüzde 75 
zam demektir, fazlalık demektir. Bu artış 
oranı, Çay-Kur'un kuruluşundan beri en 
yükseğidir. Bunu da Sayın Çakıroğlu'nun 
dikkatlerine sunmak isterim. 

Yaş çay parası ödemeleri, 1979 ve 
1980 yıllarında -buraya da dikkat Duyu
rulmasını rica ederim- 13-14 ayı kapsar
ken, bu süre Hükümetimiz döneminde en 
fazla 11-12 ay olmuştur. 1988 yılı yaş çay 
parası ödemeleri mayıs ayı ortalarında bi
tirilmiştir; bu yıl da, yılı içinde veya en geç 
yeni yılın ilk iki ayı içerisinde tamamı öde
necektir; bundan şüpheniz olmasın. 

Radyasyonlu, yani tehlikeli çaylara 
gelince : Halen depolarımızda 58 bin ton 
radyasyonlu çay vardır. Bunlar, Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumunun, 10 Mayıs 
1989 tarih ve 2019 sayılı yazılarındaki gö
rüşlerine göre işleme tabi tutulacaktır. 
Çöp durumuna gelmiş bu çaylar, muhte
melen yakılacak, böylece bu konudaki iç 
ve dış spekülasyonlar da önlenmiş ola
caktır. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'tn, 
Niğde'deki sd baskını sebebiyle patates üreticileri
nin durumuna ilişkin gündem dtft konuşması 

BAŞKAN — Niğde Milletvekili Sa
yın Doğan Baran, Niğde'de vaki sel bas
kını sebebiyle, patates üreticilerinin duru
muyla ilgili söz istemişlerdir, kendilerine 
söz veriyorum. 

Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DOĞAN BARAN (Niğde) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Niğde Mer-
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kez ilçeye bağlı Edikli ve Orhanlı Kasa
balarında bir hafta önce meydana gelen 
yağışların neden olduğu zararları açıkla
mak ve soruna bir çare bulmak için hu
zurunuzda bulunuyorum; bu vesileyle, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Kuraklığın buğday üreticisini mağ
dur duruma sokmasının yanı sıra, sel bas
kını da patates üreticisini perişan etmiş
tir. Sel baskını, birbirine komşu olan -
Edikli ve Orhanlı kasabalarımızda toplam 
74 konutun su altında kalmasına, bunlar
dan 8*inin yıkılmasına ve 5 konutun da 
çatlamasına, 14 adet büyükbaş hayvanın 
kaybolmasına ve pek çok dükkânın da su
lar altında kalarak maddî hasarına sebep 
olmuş; ayrıca, 56 çiftçi ailesine ait 2 500 
dekar patates tarlasının su altında kalma
sına neden olmuştur. 

Hasar tespit komisyonunun raporla
rına göre, patates tarlalarında hasar, yüz
de 70'in üstündedir. Üretici, nisanda ek
tiği patatesi, eylül ayında kaldıracaktı; fa
kat, şu anda yapacağı bir şey kalmamış
tır. Her ne kadar, tarım satış kooperati
finde 500 tona yakın tohumluk patates 
mevcutsa da, zamanın geçmiş olması se
bebiyle, üretici, bu patates tohumunu ma
alesef kullanamamaktadır; bu sebeple, ye
niden ekim yapması mümkün olama
maktadır. 

Türkiye'deki patates üretiminin dört
te biri kaldırılan ve yılda 1 milyon ton pa
tates üretilen Misli Ovasında, üretici do
kumuşa ağlayacak hale gelmiştir. Buğday
da da yüzde 40-50 dolayındaki verim dü
şüklüğü, kuruda dekara 150 kilo olan ve
rimi, 60-70 kiloya kadar düşürmüştür; 
hatta, üretici, birçok tarlada, biçerin tar
laya girmesinin dahi mümkün olmadığı
nı ifade etmiştir. Buğdayı, başak verme
mesi ve içinde tane olmaması dolayısıyla 
acı olduğundan, hayvanların yemesinin de 
mümkün olmadığı, üretici tarafından ifa
de edilmektedir. 
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Bu duruma göre, Misli Ovasındaki 
üretici ne yiyecek, ne içecek, bir yıllık ge
çimini nasıl temin edecek, borçlarını na
sıl ödeyecek, çocuğunu okulda nasıl oku
tacak, hastasına eczaneden ilacı nasıl 
alacak? 

Sayın milletvekilleri, selden zarar gö
ren üreticinin, Ziraat Bankasına olan 
borçlannın ertelenmesi ve faizlerinin sıfır
lanması, yine faizsiz kredi verilmesi ve 
yem ve yiyecek yardımı yapılması hususu 
acil bir durum kesbetmektedir. 

Ayrıca, maddî zararlarının telafisi ya
nı sıra; özellikle Edikli Kasabasında her 
yıl set taşkını olmakta, kasabanın içinden 
geçen ve Incedere adıyla maruf olan de
renin yatağına sığmayan sel suları kasa
baya milyonlarca lira zarar vermektedir, 
bunun için de gerekli tedbirlerahnmahdır. 

Bundan üç yıl önce, 19.12.1986 tarih 
ve 6571 sayılı rapor ile, Konya DSİ Bölge 
Müdürlüğünce, derenin iki kilometrelik 
istinat duvarı ile ıslahı öngörülmüş iken, 
şu ana kadar tek yatırım yapılmamıştır. 

Vatandaşın can ve mal güvenliğinden 
sorumlu olan ilgililerin, konuya gereken 
hassasiyeti göstermelerini, afetten zarar 
gören üreticiler adına rica eder, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNER
GELER 

1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhuriyet Meclisi Başkam/un davetine icabet ede
cek üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/887) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır; 
okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 
kişilik bir Parlamento Heyetinin Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ziyaret etmek 
üzere» Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhuriyet Meclisi Başkanının vaki da
vetine icabet edilmesi Genel Kurulun 
7.6.1989 tarihli 98 inci Birleşiminde uygun 
görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Ka
nun ile değişik 1 ve 5 inci maddeleri ge
reğince siyasî parti gruplarının gösterdiği 
adaylann adları Genel Kurulun bilgisine 
sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Liste : 
Recep Ergun (Kayseri) 
Gürbüz Yılmaz (Ordu) 
Burhan Cahit Gündüz (İzmir) 
Mehmet Gürbüz Şakranlı (Manisa) 
Rıfat Diker (Ankara) 
Abdullah Cengiz Dağyar (Antalya) 
Mustafa Bozkurt (Aydın) 
İsmail Dayı (Balıkesir) 
İsmet Tavgaç (Bursa) 
Sabahattin Araş (Erzurum) 
Rüştü Kâzım Yücelen (İçel) 
Altan Kavak (İstanbul) . 
Ramiz Sevinç (İzmir) 
Mümtaz Güler (Uşak) 
Hasan Pertev Aşçıoğlu (Zonguldak) 
Kâzım Ulusoy (Amasya) 
Hilmi Ziya Postacı (Aydın) 
Ali Şahin (Kahramanmaraş) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Hasan Zengin (Manisa) 
Abdulkadir Cenkçiler (Bursa) 
Latif Sakıci (Muğla) 
İrfan Demiralp (Samsun) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Tunus Temsilciler Meclisi Başkanı

nın davetine icabet etmesi Genel Kurulca uygun gö
rülen TBMM Baskantna refakat edecek üyelere üis-
kin Başkanlık tezkeresi (3/888) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kuruluna 

Tunus Temsilciler Meclisi Başkanı
nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nını, refakatinde bir heyetle birlikte 25-30 
Haziran 1989 tarihleri arasında Tunus'u 
ziyaret etmek üzere davetine icabet edil
mesi Genel Kurulun 7.6.1989 tarihli 98 in
ci Birleşiminde uygun görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Ka
nun ile değişik 1 ve 5 inci maddeleri ge
reğince siyasî parti gruplarının gösterdiği 
adayların adları Genel Kurulun bilgisine 
sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Mehmet Yüzügüler (Aydın) 
Şadan Tuzcu (Rize) 
İrfan Gürpınar (Kırklareli) 
Cemal Alışan (Samsun) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. —Konya Milletvekiti Haydar Koyuncu'-
nun, 21.6.1987 Tarih ve 3402 Saytlı Kadastro 
Kanununun 26 net Maddesinin 5 inci Ftkrastmn 
Değiştirilmesi ve Geçici Dört Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifinin Komisyona geri verilmesi
ne ilişkin Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(3/889) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Baş
kanlığının içtüzüğün 89 uncu maddesine 
göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Konya Milletvekili Haydar Koyun
cu' nun; 21.6.1987 Tarih ve 3402 Sayılı Ka
dastro Kanununun 26 ncı Maddesinin 5 
inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Geçici 
Dört Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzüğünün 89 uncu maddesine göre ye
niden değerlendirilmesi için Komisyonu
muza iadesi hususunda gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Alpaslan Pehlivanlı 
(Ankara) 

Adalet Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — Bir defaya mahsus ol

mak üzere, Komisyona geri verilmiştir. 

4. — Bazı Kanunların Bakanlar Kurulu
na Yetki Mren hükümlerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkmda Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların 
Bakanlar Kuruluna Yetki Üren Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Komisyona geri verilmesine ilişkin 
Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/890) 

BAŞKAN — Aynı Komisyonun bir 
tezkeresi daha var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna 
Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ba
zı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki 
Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün 89 uncu maddesine göre yeni
den değerlendirilmesi için Komisyonumu
za iadesi hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Adalet Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Bir defaya mahsus ol
mak üzere, Komisyona geri verilmiştir. 

Gündemin, "Kanun Tasan ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLİ 
ĞEI 

1. — 827 Saydı Rıhttm Resmi Kanunu
nun, 5422 Sayüı Kurumlar Vergisi Kânununun, 
193 Sayılı Gelir Ergisi Kanununun, 3065 Sayı
lı Katma Değer lirgisi Kanununun, 3074 Saydı 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun, 79 Sayı
lı Mült Korunma Suçlarının Affına, Mdlt Ko
runma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarrntn Tas
fiyesine ve Bazı Hükümler ihdasına Dair Kanu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapdması, 
3074, 2985, 3238 ve 3294 Saydı Kanunların Ba
zı Maddelerinin Kaldırdmast Hakkında Kanun 
Tasartst ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/563) (S. Sayısı : 252) (1) 

BAŞKAN — 827 Sayılı Rıhtım Res
mi Kanununun, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun, 3065 Sayılı Katma De
ğer Vergisi Kanununun, 3074 Sayılı Akar
yakıt Tüketim Vergisi Kanununun, 79 Sa
yılı Millî Korunma Suçlarının Affına, 
Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hüküm
ler ihdasına Dair Kanunun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılması, 3074, 2985, 
3238 ve 3294 Sayılı Kanunların Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Ka
nun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmış ve maddelerine geçil
mesinin oylanması safhasına gelinmişti. 

Şimdi, tasarının maddelerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
827 Sayılı Rıhtım Resmi Kanunu, 5422 
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 Sa

fi) 252 S. Saydt Basmayazt tutanağa eklidir. 

IİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ-
İŞLER 

yılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 3074 
Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanu
nu ve 79 Sayılı Millî Korunma Suçları
nın Affına, Millî Korunma Teşkilat, 
Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiye
sine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapdması ile 7.11.1984 Tarihli ve 
3074 Sayüı, 2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sa
yılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı ve 
29.5.1986 Tarihli ve 3294 Saydı Kanun
ların Bası Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
827 Sayılı Rıhtım Resmi Kanununda 

Yapılan Değişiklikler 
MADDE 1. — 26.1.1967 tarihli ve 

827 sayılı "Rıhtım Resmi Kanunu"nun 
adı "Ulaştırma Altyapıları Resmi Kanu
nu", muhtelif kanunlarda yer alan "rıh
tım resmi" ifadesi de "ulaştırma altyapı
ları resmi" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, 
Sayın Kamer Genç; buyurunuz efendim. 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değer
li üyeler; aslında, tasarının 1 inci madde
si, üzerinde söz almaya değer bir madde 
değildir. Ancak, 1 inci madde başlığıyla 
beraber okunduğu için söz almak duru
munda kaldım. 

Şimdi, kanunların yazılış teknikleri 
vardır. Bakınız, tasarının başlığına baktı
ğınız zaman, bazı kanunların tarihlerin
den bahsedilmiş, bazılarında da hem ta
rih hem de isimlerinden bahsedilmiş. Bu 
kanunlarda bir birlik, bir düzen olması la
zımdır. Örneğin "827 Sayılı Rıhtım Res
mi Kanunu" denilip isminden bahsedil
miş; "5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu" denilmiş, yine kanunun ismin-
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den bahsedilmiş; aşağıya baktığımız za
man, "7.11.1984 tarih ve 3074" denmiş. 
Yani, aynı metin içinde bir cümlede ka
nunun isminden bahsediliyor, diğer bir 
cümlede ise tarihinden ve numarasından 
bahsediliyor. Bir defa bu, kanunların ya
zılış tekniklerine aykırı bir durumdur. Hü
kümetin teklifinde ise bu iş biraz daha ka
rışık. Plan ve Bütçe Komisyonu bunu bi
raz değiştirmeye çalışmış; ama, o da ka
nun tasarısında bir birlik sağlayamamış. 
Dolayısıyla, biz Hükümetten ve Komis
yonlardan şunu istiyoruz : Kanunlarda 
belirli bir insicam ve belirli bir birlik sağ
lamak lazım. Bir metninde isminden bah
sediliyor, yine aynı tasarının başka bir 
metninde de kanunun tarih ve numara
sından bahsedilirse, bu, kanundaki yazı
lış düzenini bozmaktadır. 

Tasarının 1 inci maddesi, 827 sayılı 
Rıhtım Resmi Kanununun ismini "Ulaş
tırma Altyapıları Resmi Kanunu" olarak 
değiştirmektedir. Eskiden, 827 sayılı Rıh
tım Resmi Kanununda, yalnız karayoluyla 
yapılan taşımacılık faaliyetleri rıhtım res
mine tabi tutuluyordu. Bu kanunla, aşa
ğıdaki maddelerde de belirteceğimiz gibi, 
kara, deniz ve hava yoluyla yapılan taşı
malar da bu vergi kapsamı içine alınmıştır. 

Aslında, Maliye Bakanlığı, zaman 
zaman böyle vergi kanunlarında değişik
lik yaparak kendisinin bir şey yaptığını 
zannediyor; ama, maalesef yapılan bir 
makyajdan ibarettir. Yani, esasen vergi sis
temimizin temeli değiştirilmiyor veyahut 
da devlet giderlerinin en belirgin ve temel 
gelir kaynağı olan vergi sistemimizin içi
ne girilmiyor. 

Bugün, Türkiye'de vergi yükünü in
celediğiniz zaman görürsünüz ki, Türki
ye'deki vergi yükü normal olarak yüzde 
15 seviyesindedir. Yani, 100 liranın 15 li
rası vergiye gidiyor; ama, ücretlilerin vergi 
yükünü hesapladığınız zaman bu oranın 
yüzde 35'lere çıktığını görüyoruz. Halbu

ki, ücretlilerin millî gelirden aldıkları pay 
aşağı yukan yüzde 15, rant ve irat gelir 
sahiplerinin Türkiye'de millî gelirden al
dıkları pay ise yüzde 85 seviyesindedir. 
Bunların, yani menkul ve gayrimenkul 
sermaye iratları sahiplerinin Türkiye'de
ki vergi yükü ise, yüzde 7 seviyesindedir. 
Aslında, buradaki çarpıklığı düzeltmek, 
yani banka sistemimizdeki veyahut da iş
te menkul sermaye ve gayrimenkul serma
ye iradındaki vergi yükünü artırmak la
zımdır. 

Kanunun ileriki maddelerinde göre
ceksiniz; herhalde, Hükümet, Akaryakıt 
Tüketim Vergisi dışındaki vergilerle dev
let giderlerini karşılama peşinde koşmu
yor. Akaryakıt Tüketim Vergisi evvela 
yüzde 6, sonradan yüzde 9, sonradan da 
yüzde 21'e, çıktı; Bakanlar Kuruluna yet
ki verildi ve yüzde 31,5 seviyesine çıkarıl
dı. Şimdi ise, benzin ve diğer maddelerde 
Akaryakıt Tüketim Vergisi yüzde 70'e çı
karıldı. Yani, 1-1,5 sene zarfında aşağı yu
karı yüzde 500-600 kat artan bir vergi nis
peti de görülmemiştir. 

Bu itibarla, biz, özellikle, Yüce Mec
lisin böyle zaman zaman makyaj kanun
larıyla zamanının alınmasına karşıyız. 

Bu sistemi temelden iyi bir inceleme
ye tabi tutup, mümkünse vergi hukuku
muzda vergi dışı kalan gelirlerin vergilen
dirilmesi ve böylece devlet bütçesinin en 
sağlam gelir kaynağı olan verginin devle
tin başlıca gelir kaynağı haline getirilme
si ve özellikle vasıtalı vergilerin devlet büt
çesindeki payını azaltarak irat ve servet 
vergilerinin sağlıklı bir şekilde vergilendi
rilmesi sistemine gidilmesi gerektiğine ina
nıyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
DYP Grubu adına, Sayın Doğan; bu

yurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA ABDUL
LAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; bugün, Yüce Meclisimiz gene genel bir 
düzenleme içinde 10 kanunda değişiklik 
yapan bir kanun tasarısını görüşüyor. Bu 
tasarının 1 inci maddesi üzerinde Doğru 
Yol Partisinin görüşlerini açıklamak üze
re söz almış bulunuyorum. 

Sayın Milletvekilleri, tasarının 1 in
ci maddesi, 827 sayılı Rıhtım Resmi Ka
nunu kapsamının genişletilmesiyle ilgili
dir. Bilindiği üzere, bugüne kadar yabancı 
memleketlerden sadece deniz yoluyla 
Türkiye'ye taşınmak suretiyle ithal olunan 
malların cif bedeli üzerinden yüzde 5 ora
nında rıhtım resmi alınmaktadır. Kara, 
hava ve demiryolu taşımacılığı ise bu res
min dışındadır. Bu ayrıcalık, aşağı yuka
rı yirmibir yıldan bu yana Türk deniz ta
şımacılığının aleyhine işlemiş ve dört sek
tör arasında ekonomik farklılaşmalara se
bep olmuştur. 

Bu tasarının 1 inci maddesiyle, "Rıh
tım Resmi" ifadesi "Ulaştırma Altyapı
ları Resmi" olarak değiştirilmekte; deniz
yolu meyanında, havayolu, karayolu ve de
miryolu ile taşınmak suretiyle Türkiye'ye 
ithal olunan bütün mallar ulaştırma alt
yapıları resmine tabi tutulmakta; nihayet, 
ithalde alman Katma Değer Vergisinin 
matrahı, rıhtım resminin matrahı olarak 
kabul edilmektedir. Bu durumda, kara, 
hava ve demiryolu ile Türkiye'ye getirile
rek ithal edilen malların, alış bedeli, nak
liye giderleri, Gümrük Vergisi, diğer re
simleri ihtiva eden ve Katma Değer Ver
gisinin de matrahını teşkil eden bedeli 
üzerinden deniz taşımacılığında yüzde 4, 
kara, hava ve demiryolu taşımacılığında 
ise yüzde 3 oranında vergi alınması kabul 
edilmektedir. Karayolu, demiryolu ve ha
vayolu suretiyle yapılan taşımacılık üze
rine getirilen yüzde 3 oranındaki vergi, 
şüphesiz yeni bir vergidir; yani, karayoluy

la yapılan taşımacılıkta, demiryoluyla ya
pılan tâşımıcılıkta ve havayoluyla yapılan 
taşımacılıkta yeni bir vergi söz konusudur 
ve bunun oranı da, ithal bedelinin yüzde 
3'ü değerindedir. Yapılan bu değişiklikle, 
Hükümet, kendi ölçüsünde, vergi yükü
nü sektörler arasında dengelemek iste
mektedir. 

Değerli vatandaşlarım, ancak hemen 
ifade edelim ki, özellikle vasıtalı vergiler
de vergiyi yüklenen, vatandaşlardır, tüke
ticilerdir. Karayolu taşımacılığıyla, demir
yolu taşımıcılığıyla ve havayolu taşımacı
lığıyla ithal edilen mallara, bu tasarının 
yasalaşmasıyla uygulanacak yüzde 3 ora
nındaki ek vergiyi 55 milyon Türk vatan
daşı yüklenecektir, bunun anlamı budur. 

Olayın ekonomik bir yönü vardır. Ta
sarının gerekçesinde, Hükümet, bugün sa
dece denizyolu taşımacılığında alınan rıh
tım resminin, karayolu taşımacılığı, hava
yolu taşımacılığı ve demiryolu taşımacılı
ğı suretiyle Türkiye'ye yapılan ithalat le
hine işlediğini ve deniz taşımacılığı sektö
rümüz açısından bir rekabet eşitsizliği ya
pıldığını ve bunu düzeltmek için de bu ta
sarıyı getirdiğini ifade etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu rekabet 
eşitsizliğinin gerek ülke içinde ve gerekse 
ülke dışında, ekonomik, sosyal ve politik 
sonuçlan ne olmuştur, Hükümet buna de
ğinmemektedir. Hemen ifade edeyim ki, 
bugün, bütün dünyada ithal üzerine uy
gulanan vergilerin iki fonksiyonu, iki so
nucu vardır. Birincisi, bu vergiler, ithal 
eden ülkenin vatandaşları tarafından ta
şınırlar. Eğer bugün bu vergilerde, ithal
de alınan nhtım resminde olduğu gibi sek-
törlerârası bir farklılık varsa, bu farklılık
tan yurt içinde kendi sektörlerimiz yarar
lanabileceği gibi, bu farklılıktan yabancı 
ülkeler de yararlanarak millî ekonomimi
zi sömürebilirler,. millî ekonomimizi yan
lış yollara sapttrabilirler. Hükümet, tasa
rının gerekçesinde bu hususu açıklama-
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mış; ama, Hükümete intikal eden pek çok 
yazılı metinden de biliyoruz ki, özellikle 
son yıllarda Türkiye'ye yapılan ithalatın 
karayoluna kayması sonucu ve Türk li
manlarında da yüzde 5 oranında nhtım 
resmi alınması sonucu, denizyoluyla ya
pılan ithalat Türk limanlarına boşaltılma
mış, özellikle Bulgaristan'ın Rusçuk, Var
na ve Burgaz limanlarına boşaltılarak, 
Bulgar TIR'lanyla da Türkiye'ye nakle
dilme yolu seçilmiştir. Yunanistan da ay
nı yolu denemiştir. Yunanistan, kendi de
niz fîlolanyla Türkiye'ye taşınacak mal
ları önce Selanik ve Pire Limanlarına ta
şımış ve Bulgarlarla yaptığı anlaşmalar ge
reği, Bulgar TIR'lanyla ve Yunan TIR'
lanyla bu malların (Türkiye'ye ithal edi
len malları) Türkiye'ye taşınmasını sağ
lamıştır. 

Değerli arkadaşlanm, demek istiyo
rum ki, beş yıldır Bulgar karayolu taşıma
cılığı, Bulgar denizyolu taşımacılığı Yunan 
denizyolu taşımacılığı ve Yunan karayolu 
taşımacılığı lehine ve Türk ekonomisinin 

< aleyhine işleyen bu düzen bugüne kadar 
neden değiştirilmemiştir? Yani, demek is
tiyoruz ki, bugün Türkiye ile Bulgaristan 
arasında hepimizin önünde cereyan eden 
politik olaylar olmasa idi, acaba, Hükü
met bugün Türk ekonomisi aleyhine olan 
bu işleyişin farkında olmayacak mıydı? 

Beş yıldır Türk deniz ve Türk kara 
ulaştırma sektörü aleyhine işleyen bu du
rum bugüne kadar neden düzeltilmemiş-
tir? Bunun için getirilen tasan ile Türk va
tandaşlarının tüketimlerine yüzde 3 yüz
de 5 oranında yeni bir yük getirilmekle be
raber, Bulgaristan ve Yunanistan'ın deniz 
ve TIR taşımacılığına hizmet eden bu ver
gi çarpıklığının düzeltilmesinden yana ol
duğumuzu da ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, politik 
düzeye ulaşan ilişkilerimizin sonucu Yü
ce Meclisin huzuruna getirilen bu tasan 
ile önemli bir ekonomik sorun, kanaatim
ce Türk deniz taşımacılığı ve Türk taşı
macılığı lehine, bir ölçüde çözümlenmiş 

olacaktır. Ancak, burada ilave etmek is
tediğim husus şudur : Sadece rıhtım res
minin yüzde 3 oranında karayolu taşıma
cılığına, demiryolu taşımacılığına ve ha
vayolu taşımacılığına kaydınlmasmın, 
Türkiye'ye yapılan ithalatta, bugün Bul-
garlann ve Yunanlılann taşımacılık payı
nı azaltacağı konusunda da iyimser olma
mak gerekir; çünkü, bugün, Bulgaristan'
ın malî ve hukukî teşvik rejimini, Yuna
nistan'ın malî ve hukukî teşvik rejimini in
celediğimiz zaman görürüz ki, Yunan de
niz taşımacılığının, deniz filosunun ve Yu
nan TIR taşımacılığının arkasında büyük 
teşvikler vardır, aynı teşvikleri Bulgar TIR 
fılolannın arkasında ve Bulgar deniz filo-
lannın arkasında da görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlanm, hemen ifade 
edeyim ki, bugün Türkiye'ye karayoluyla 
yapılan taşımacılığın yüzde 49'u Bulgar 
TIR'lanyla yapılmaktadır; ama, görüyo
ruz ki, Bulgaristan'ın, beş yıldır, Türk va-
tandaşlanna, Türk asıllılara, soydaşlanmı-
za yaptığı mezalim karşısında, Türkiye'
ye karayoluyla yapılan toplam ithalatın 
yüzde 50'sine ulaşan Bulgar taşımacılığı
nın payının bu dereceye ulaşması gerçe
ğini Hükümetin ancak bugün görmüş ol
ması karşısında şaşmamak gerekir. Zira, 
demek istiyorum ki, sadece rıhtım resmi
nin karayolu, havayolu ve demiryoluna 
kaydırılması, bugün aleyhimize işleyen ve 
Bulgar ekonomisi lehine işleyen düzeni de
ğiştirecek nitelikte değildir. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, topar
layınız. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Onun için, bu kürsüden, 
özellikle Hükümetten ve Yüce Meclisten, 
üzerinde dikkatle durmalannı diliyorum 
ki, Türk deniz filosu, Türk TIR filosu, 
Türk hava taşımacılığı, bugün, Bulgaris
tan'ın kendi taşımacılık sektörlerine, Yu
nanistan'ın kendi taşımacılık sektörlerine 
tanıdığı teşviklerle yönlendirilmedikçe, 



T.B.M.M. B : 101 14 . 6 . 1989 O : 1 

daha ileri teşviklerle desteklenmedikçe, 
bugün Bulgarların ve Yunanlıların Türk 
taşımacılığından, Türkiye'ye ithal edilen 
malların taşınmasından aldıkları pay azal
mayacaktır değerli arkadaşlarım. Onun 
için, Hükümet, bugün, Bulgaristan'la, 
Yunanistan'la olan siyasî münasebetleri
mizin değerlendirmesi yanında, özellikle 
ekonomik münasebetlerimizin de bir en
vanterini ve değerlendirmesini yapma du
rumundadır. 

Rıhtım Resmi Kanununa ilişkin 1 in
ci maddenin Yüce Mecliste görüşülmesi 
vesilesiyle bu önemli konuları Yüce Mec
lise arz etme fırsatını buldum. Meselenin 
benim açımdan malt önemi yoktur ve bu
gün Bulgaristan'da Türk vatandaşlarına 
yapılan mezalim muvacehesinde 55 mil
yon insan kendisine bir ölçüde gelecek ek 
malî yüke tahammül edebilecektir ve bu
na seve seve katlanacaktır. Ancak, bugün 
Bulgaristan lehine işleyen taşımacılık dü
zeni böyle devam ederse, 55 milyonun 
yaptığı bu malî fedakârlık da boşa gide
cek; dün olduğu gibi, bugün de, taşıma
cılık sektöründeki bu çarpık düzen, Türk 
ekonomisini her alanda baltalayan iki dev
letin lehine işlemeye devam edecektir ve 
bundan da, en çok, millet olarak biz za
rar göreceğiz ve bunun vebali de -takdir 
edersiniz- Hükümetin üzerine olacaktır. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar su
narım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ko
misyon. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 
birinci bölümünde iki madde yer alıyor. 
Benden önce konuşan parti sözcüleri, ifa
delerinde, tasarıyla getirilmek istenen esa
sın oldukça dışında kalmışlardır. 

Tasan, bir hatibin ifade ettiği gibi, bir 
makyaj falan değildir. Tasarının 1 inci ve 

2 nci maddeleri (Rıhtım. Resmi Kanunun
da değişiklik getiren hükümleri) bir hak
sız rekabeti önlemek için getirilmiştir ve 
bu haksız rekabet, Rıhtım Resmi Kanu
nunun yürürlüğe girdiği 1967 yılından be
ri de devam etmektedir. 1967 yılından beri 
devam eden haksız rekabeti, Hükümeti
miz, şimdi düzeltmek ve ulaştırma sektör
leri arasında rekabet eşitliğini getirmek is
temektedir. Haksız rekabet, Rıhtım Res
mi Kanununun sadece denizyollanyla ya
pılan taşımacılığa uygulanmasından doğ
maktadır. Şimdi getirilen değişiklik, bü
tün ithalattan (denizyoluyla yapılan taşı
macılığın yanı sıra, demiryollarıyla gelsin, 
karayollarıyla gelsin, havayollarıyla gelsin) 
belli miktarlarda, belli oranlarda Rıhtım 
Resmi alınmasını öngörmektedir. Hükü
met, getirdiği bu tasarıyla, 1967 yılından 
beri devam eden bir çarpıldığı gider
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Bulgaristan'la 
olan meselede bir noktayı açıklamakta fay
da görüyorum : Son beş yıldan beri, Türk 
karayolu taşımacılığı filosu, Türk TIR fi
losu, komşu Bulgaristan'ın yaklaşık beş 
misli hacim ve sayıya sahiptir. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(İsparta) — Taşıdığın ne, taşıdığın? Ra
kam var burada. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, zatı 
âlinize tekrar söz verebilirim. Hatipten 
sonra şahsınız adına da konuşabilirsiniz. 
Bu nedenle, çıkın kürsüde konuşun; yeri
nizden söz atmayın, rica ediyorum. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(İsparta) — Peki, Sayın Başkan. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Devam
la) — Sayın milletvekilleri, Bulgaristan'a 
denizyolları ile gelen birtakım ithal mal
lar, Bulgar TIR'lan ile olduğu kadar, Türk 
TIR'lan ile de taşınma imkânına sahip 
bulunmaktadır. 

100 — 



T.B.M.M. B : 101 14.. 6 . 1989 O : 1 

Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye ya
pılan ithalatın artan hacmini de göz önü
ne aldığınızda, Türk TIR filosunun eko
nomik bakımdan, yurt ekonomisine sağ
ladığı faydalan dikkate almak fevkalade 
güç bir hadise de değildir. 

Bu nedenlerle, değerli konuşmacıla
rın, "Bu bir makyaj maddesidir" seklin
deki görüşlerine katılamadığımızı ve Hü
kümetin, yirmiiki yıldan beri devam eden 
bir haksız rekabeti gidermek için, Türk 
ekonomisinde denizyollarının yanı sıra, 
demiryolları, karayolları ve havayolları 
sektörlerinde rekabet eşitliğini sağlamak 
için getirdiği bu tasarının, Komisyon Söz
cüsü olarak, sizlere yeniden izahını yap
mak zorunda kalmış* oluyorum. 

Hepinize derin sevgi ve saygılar su
nuyorum., 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(İsparta) — Şahsım adına söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğan. 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(İsparta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; bir vergi kanunu üzerin
de görüşüyoruz. Bu vergi kanununun 1 in
ci maddesi, bir fiskal amacı yanında, mil
lî menfaatlarımızı da ilgilendiren bir hü
viyette olduğu için, muhalefet olarak ya
pıcı bir üslupla konuştum. Ancak, Komis
yon adına söz alan arkadaşımız, geldi, bu
rada gerçekleri çarpıttı; gerçekler Yüce 
Meclise başka şekilde aksettirildi. Eğer bu 
şekilde aksettirilmese idi, tekrar söz alma
yacak ve üslubumu da bir nebze sertleş-
tirmeyecektim. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımız 
diyor ki, "Efendim, bizim 4 misli daha 
büyük filomuz var." Yani, Bulgar filosu
nun, 4 misli üstünde... Bütün milletvekil
lerine geldiğini ve Hükümete de sunuldu
ğunu tahmin ettiğim, Türk Deniz Tica

ret Odasının 1.6.1989 tarihli mektubu var 
elimde... Sayın Hükümetin, Sayın Başba
kanımızın ve Sayın Komisyon temsilcisi
nin bu mektubu okuyarak kürsüye gelme
sini dilerdim değerli arkadaşlarım. 

Eğer, memleketi böyle idare edecek
seniz, bugün geldiğimiz sonucu yadırga
mamak gerekir. Resmî bir belge, bu elim
deki. Ben, 1 inci madde üzerinde hazırlık 
yaparken, bunları okuyarak buraya gel
dim. Bu kolluda, asgarî, bir milletvekili
nin hazırlığı kadar, Hükümetin ve Komis
yonun hazırlıklı olması, memleket sevgi
sinin asgarî gereğidir değerli arkadaşla
rım. Eğer, memleketi hazırlıksız yönete-
cekseniz, hazırlıksız bu kürsüde konuşa
caksanız, memleketin akıbeti bugünkün
den iyi olmayacaktır. 

Bakınız, okuyorum, ne diyor bize 
Deniz Ticaret odası : "... Böylece, millî 
bütçemiz bugünkü değerlerle tam 896 mil
yar liralık bir geliri kaybetmektedir, Bul
garistan ve Yunanistan lehine. Bundan 
öteye, karayolu ile yapılan yıllık ithalatı
mızın yüzde 60-65'i yabancı TIR'larla -
Buyurun; 4 misli filonuz olmuş neye ya
rar?- özellikle ve çoğynlukla Bulgar TIR'-
larıyla yapılagelmektedir. Bu yabancı 
TIR'lara döviz olarak ödenen navlun ise, 
yaklaşık 200 milyon dolar ile 400 milyon 
dolar arasında değişmektedir. Böylece, 
kendi Meclisimizden geçmiş bir yasa ile 
-21 yıl önce... Ne zaman geçerse geçsin-
kendi bütçemizi, kendi ekonomimizi tam 
22 yıldır kendimiz baltalamakta ve başta 
komşularımız olmak üzere, bütün Orta ve 
Batı Avrupa ülkelerinin taşıyıcılarına, li
manlarına, ekonomilerine gönüllü olarak 
haraç ödemekteyiz. 

Bu iş o kadar gelişmiştir ki, Yunanis
tan'ın Pire Limanının iş hacmini hayli ar
tırmış, Selanik Limanına yaptığı yeni ya
tırımları da, Yunanistan bu yıl tamamla
mıştır. Bulgaristan, Akdeniz ve Kuzey 
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Avrupa limanlarından bizim yüklerimizi 
kendi gemileri ile toplayıp, Varna, Rusçuk 
ve Burgaz limanlarından kendi TIR'larty-
la ülkemize teslim eder olmuştur. 

Yüce Meclise sunulmuş olan bu ya
sa değişikliğinin, yukarıda arz ettiğimiz ve 
ülkemiz aleyhine olan tabloyu büyük öl
çüde değiştireceği kesindir." 

Bunu ben yazmadım değerli arkadaş
larım. Bunun altında, "imza : Cengiz 
Kaptanoğlu-Yönetim Kurulu Başkanı" 
ibaresi vardır. 

Değerli arkadaşlarım, "Bizim deniz 
filomuz Yunanistan'ın, bizim TIR filomuz 
Bulgaristan'ın TIR filosunun 4 mislidir" 
demek neyi ifade eder? Şimdi gelin, "Ha
yır, bu verdiğim bilgiler yanlıştır" deyi
niz; geliniz, böyle deyiniz. 

"Bizim filomuz yunanistan'ın 4 
mislidir" ifadesi, "2000 yılında nüfusu
muzun 70 milyona geleceği" ifadesine 
benzer, bundan farklı değildir. Anlaşılıyor 
ki, politik konudaki yaklaşımınız, ekono
mik değerlendirmelerdeki yaklaşımınızla 
aynı. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
onun için, bu 1 inci maddeye, muhalefet 
olarak katıldığımızı ve memnun da oldu
ğumuzu ifade ettim. 

BAŞKAN — Sayın Aykon Doğan, bir 
dakikanızı rica edeyim... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) —' 
Sayın Başkan, bırakın konuşsun arkadaş. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun 
efendim; ne diyeceğimi biliyor musunuz? 

Sayın Aykon Doğan, 1 inci madde 
üzerinde görüşme yapıyoruz. Aslında bu 
konuştuklarınız, 2 nci madde üzerinde ko
nuşulması lazım gelen hususlardır. 
O itibarla, süreniz de dolmuş olduğundan, 
konuşmanızın eksik kalan kısmını 2 nci 
madde üzerindeki görüşmelerde tamam
lamanızı rica edeyim. 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Tamamlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Bu Rıhtım Resminin yaygınlaştırıl
ması hususunu, ek bir mal! külfet getir
miş olmasına rağmen, millî menfaatlar 
açısından geç kalmış bir hüküm, bir dü
zenleme olarak değerlendiğimizi ve bir öl
çüde olumlu baktığımızı ifade ederek bu 
kürsüden ayrıldım. 

Dilerim ki, Komisyon ve Hükümet 
kalksın, muhalefete teşekkür etsin; ama 
maalesef, ne Hükümetten ne de Komis
yondan bu yaklaşımı görmüş değiliz. Ger
çekleri burada açıklamanın şerefi bize ait
tir, gerçekleri kapatma konusundaki gay
retlerin ayıbı da Yüce Komisyona aittir. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TA

NER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sayın Aykon Doğan'm ko
nuşmasını zevkle ve ibretle dinledik. 

Sayın milletvekilleri, sizlere gösterdi
ği doküman, tabi!, diğer milletvekillerine 
geldiği gibi, Hükümete de gelmiştir. 

Sayın Aykon Doğan tecrübelidir, bü
rokraside uzun müddet çalışmıştır. Her
halde, bürokrasinin gereği olacak, bura
daki dokümanın sadece bir bölümünü siz
lere okumakla iktifa etti. 

Dünyada, ticaret, eşit şartlarda yapıl
maya çalışılmaktadır. Türkiyemizde tica
retin son altı yıldır ne kadar geliştiğini ve 
nerelere geldiğini hepimiz gayet iyi bi
liyoruz. 

Eğer biz bugün Türkiye olarak, kos-
ter filosunda Avrupa'da 1 numara oldu
ğumuzu söylüyorsak, bu gurur vericidir. 
Eğer biz, TIR filomuzun Bulgarların TIR 
filosunun 5 misli olduğunu söylüyorsak, 
bu da gurur vericidir. Eğer biz bu ticaret 
filomuzu en etkili şekilde kullanabiliyor-
sak -ki, kullandığımızı hepimiz biliyo-
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ruz, Aykon Doğan da bilirler, Türkiye'ye 
bol bol döviz girmektedir- buna teşekkür 
etmek lazımdır; ama eğer Sayın Aykon 
Doğan, bir devletin bir dakika böyle ka
rar, iki dakika şöyle karar vermesini arzu 
ediyorsa, ancak mensubu olduğu partinin, 
eğer bir gün iktidara gelirse, kendi istedi
ği şekilde yönetimini arzu edebilir; o gün
leri göreceğiz. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sana Allah söyletiyor bu sözleri. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TA
NER (Devamla) — Şimdi, efendim, De
niz Ticaret Odasıyla ilgili olarak şunu söy
lemek istiyorum, müsaade ederseniz arz 
edeyim... (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, söz atmayı bı
rakalım, lütfen dinleyelim. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TA
NER (Devamla) — Deniz Ticaret Odası 
Başkanı ve heyetleri son ay içerisinde, Hü
kümeti, değişik bakanları ziyaret ettiler; 
deniz ticaret filpmuzun geliştirilmesi için 
bizden isteklerde bulundular, biz de on
ların bu haklı istekleri doğrultusunda ka
rarlar aldık. Bu aldığımız kararlardan do
layı bize methiye mektupları ve teşekkür
lerini sundular. Herhalde Sayın Aykon 
Dogan'a bu kısmını iletmemişler yahut 
ilettilerse bile, herhalde kendi parti poli
tikaları icabı olacak Sayın Aykon Doğan 
gelip bu kürsüden bize teşekkür etmeyi 
unutmuştur. 

Hepinize saygılar sunanm efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 

Senden, iyi şovmen olur! 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, söy

lediğiniz sözü işitiyor musunuz? İşittin mi 
söylediğin sözü sen?.. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — 
ağzına biber sürelim. 

BAŞKAN — Lütfçn efendim... 

Sen biraz uslandın Sayın Canver. 
Efendim, madde üzerinde başkaca 

söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Akyürek. 
BEDRETTİN DOĞANCAN AK

YÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; gördüğüm ka
darıyla, bütün konuşmacılar bu madde
nin çıkmasını istiyorlar; ama yapılan ko
nuşmalarda, bana, göre, bir bardak suda 
fırtına koparılıyor. 

Hadise şudur : 1960'lı yıllardan beri 
Türkiye'deki denizcilik sektörünün kalkın
masına engel olan bir Rıhtım Resmi ha
disesi, şu vesileyle, diğer sektörlerle eşit re
kabet şanslanna tabi kılınmak isteniyor. 
Ben bu mesleğin bir mensubu olarak, 
1960'lı yıllardan beri bu Rıhtım Resmi
nin kalkması uğrunda çaba harcadım. Bu
gün buraya hiç olmazsa miktarının düş
mesi ve diğer taşıma sektörleriyle bir re
kabet -eşit rekabet- saltalarında getirilme
sinden memnunluk duyuyorum ve bu 
maddenin de kabulünü istiyorum. 

Bulgar TIR'lan, Türk TIR'lan, Rıh
tım Resminin oluşmasında ve dışarıya dö
viz gitmesinde, Türk ithalatçılarının faz
la para ödemesinde pek fazla önemli bir 
yer kaplamaz. Çünkü, Bulgaristan'ın Var
na limanı ile İstanbul'a gelecek bir kara 
nakliyesinin navlun bedeli ile bir Ameri
kan limanından İstanbul limanına veya
hut Pire Umanına veya Varna limanına 
ödenecek navlun arasında dünya kadar 
fark vardır. Onun için, Aykon Beyin de
diği yanlış bir şey değil; ama Bulgar TIR'ı 
ile taşınması bir mana ifade etmez; Türk 
TIR'ı ile de taşınabilir. Bütün mesele, 
Rıhtım Resminin sadece deniz yoluyla ge
len malda olmasından dolayı, yakın bir li
mana kadar, Rıhtım Resmi olmadan öde
mek için ecnebi geminin seçilip, oradan 
buraya da, kısa mesafeyi karayoluyla ge
tirip Rıhtım Resminden muaf olma hadi
sesidir. Bu da, bu tasarıyla bir bakıma 



T.B.M.M. B : 101 

ortadan kaldırılıyor. Çünkü, karayoluyla 
da gelse, deniz yoluyla da gelse, aynı de
recede Rıhtım Resmi ödemesi gerekiyor. 

Bu bakımdan, Bulgar TIR'larıha ka
çan o yükler bu tasarının kabulüyle, or
tadan kalkacaktır. Bana sorarsanız geç kal
mıştır bu yıla kadar. 

Onun için, bunun kabulünü rica eder 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki mü
zakereler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — 26.1.1967 tarihli ve 
827 sayılı Rıhtım Resmi Kanununun 1 in
ci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları 
sırasıyla aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasın
da yer alan "Denizcilik Bankası" ifedesi 
de "Türkiye Denizcilik İşletmeleri" ola
rak değiştirilmiştir. 

Yabancı memleketlerden Türkiye'ye 
havayolu, karayolu ve demiryolu ile taşın
mak suretiyle ithal olunan bütün mallar, 
ulaştırma altyapıları resmine tabidir. Res
min nispeti, denizyolu ile yapılan ithalat
ta % 4, kara, hava ve demiryolu ile yapı
lan ithalatta ise % 3'tür. Bakanlar Kuru
lu bu nispetleri, herbir taşıma türü itiba
riyle ayrı ayrı veya topluca, 2 puana ka
dar artırmaya veya indirmeye yetkilidir. İt
halde alman Katma Değer Vergisinin 
matrahı, aynı zamanda ulaştırma altyapı
ları resminin de matrahıdır. 

Yukarıda belirtilen teşekküller dışın
daki gerçek veya tüzelkişiler tarafından iş
letilen liman, rıhtım ve iskelelerden deniz
yolu ile yapılan ithalattan alınan ulaştır
ma altyapıları resmi ile havayolu, karayo
lu ve demiryolu ile yapılan ithalâttan alı
nan ulaştırma altyapıları resminin tama
mı Hazineye aittir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

SHP grubu adına, Sayın Genç; bu
yurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değer
li üyeler; aslında, 1 inci madde, sadece ka
nunun bir isim değişikliğini ele almış; esas 
düzeltme, kapsamlı olarak 2 nci madde
de yapıldığı için, kürsüye çıktığımda bu 
konudaki fikirlerimi söylemekten çekine
rek 2 nci maddeye bırakmıştım. Sayın 
Başkan da, zaten o konuda ilk defa doğru 
bir ikaz yaptı; teşekkür ederim kendisine. 

Değerli milletvekilleri, hatırlarsanız, 
geçmişte,,bir hariciye bakanının damadı 
İranlıdır diye, İran TIR'ları, Türkiye'den, 
beş sene bedava gelip geçti, bunun acısını 
da hepimiz çektik. Bir damat beyin hatırı 
için, beş sene bu İran TIR'larından, ma
alesef hiçbir resim almadık; bunun Tür
kiye'ye olan maliyetini de herkes bilir. 

Rıhtım Resminin alınmasında tabiî 
ki bir mantık var. Mal gemiyle rıhtıma ge
liyor ve orada bir hizmet veriliyor. Bu hiz
metten dolayı da, geçmişte Rıhtım Res
mi alınmasının bir mantığı vardı; ama 
şimdi tabiî ki, teknik gelişti, deniz yolu
nun yanında, hava ve karayoluyla da bü
yük miktarda ithalat var. 

Sayın Komisyon ve Hükümet sözcü
sü, "Biz, bu hatayı, bu haksız rekabeti 
düzelttik" diyorlar. Altı senedir iktidarda
sınız, uyudunuz uyudunuz da bugün mü 
aklınız başınıza geldi? Bugüne kadar dev
letin milyarlarca lira zararı oldu... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Sizin dayandığınız partiler onbeş sene
dir niye yapmadılar? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Biz, 
daha iktidara gelmedik. İktidara geldiği
mizde, bütün haksızlıkları anında gide-
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receğiz. Biz, Türkiye'nin meselelerini her 
yönüyle inceliyoruz; buna inanınız. (SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu
rada, zaman zaman size memleket gerçek1 

lerini zaten dile getiriyoruz. Muhalefetin 
sesini dinleseniz yararlanırdınız. Vergi ka
nunlarının çeşitli vesilelerle buradan geç
mesinde, çeşitli kanunların buradan geç
mesinde bu gerçekleri dile getirdik. 

Değerli arkadaşlar, konu dışına çık
mak istemiyorum, yalnız, yürürlükte olan 
827 sayılı Rıhtım Kanununa göre, deniz
yoluyla yapılan ithalattan alınan yüzde 5 
nispeti, bu kanun yüzde 4'e indiriyor. Ka
ra, hava ve demiryolu ile yapılan ithalat
taki nispeti de yüzde 3'e indiriyor. Bu fark
lılığı öğrenmek istiyorum; bu bir. 

ikincisi, buradaki ithalatla taransit 
geçişler de bu vergi kapsamına alınıyor 
mu, alınmıyor mu? O da kesin bir ithala
tı mı ifade ediyor? Bu kanuna göre, Türk
iye'nin bir sınırından girip diğer sınırın
dan transit geçen veyahut da limanlara ge
lip, taransit geçen malları da ithal kapsa
mı içine alınıp, bu aslında, vergi mi de
mek lazım, resim mi demek lazım, o da 
münakaşa götüren bir konu- vergiye tabi 
olur mu, bunun da açıklanmasında yarar 
vardır. 

Değerli arkadaşlar, yurt dışına çıkıl
dığı zaman -özellikle Yugoslavya'dan, Bul
garistan'dan geçen yurttaşlarımızdan- bü
yük miktarda, karayolu parası gibi çeşitli 
namlarla büyük vergiler alındığını biliyo
ruz. Biz, özellikle Hükümetin, bundan ön
ceki ihmallerini bir tarafa bırakarak, yurt 
dı$ı çıkışlarında Türk vatandaşlarına bü
yük mükellefiyetler getiren o devletlerin 
vatandaşlarının, Türkiye sınırları içinde
ki faaliyetlerine de aynı denklikte mükel
lefiyet getirmesini bekliyoruz. 

Birinci konuşmamızda "Bu kanun 
bir makyaj kanunudur" derken, tasarının 
rıhtım resmiyle ilgili bölümünü" söyleme 
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dim. Bakın, burada birçok kanun değiş
tirilmiş; ama değişen kanunlarla getirilen 
hükümler, devlet bütçesine pek öyle kat
kıda bulunacak düzeyde bir gelir getirmi
yor, sadece Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nununda yapılan değişiklik devlet bütçe
sine gelir getiriyor, ama, Akaryakıt Tüke
tim Vergisi de, vasıtalı bir vergidir. Birin
ci konuşmamda da belirttiğim gibi, ben
zin ve benzeri tüketim maddelerinde ver
gi nispeti yüzde 6''dan yüzde 9'a, yüzde 
9'dan yüzde 21'e; Bakanlar Kurulu kara
rıyla, yüzde 21'den yüzde 30,5'e çıkarıl
mıştır ve bu tasarıyla da yüzde 70'e çıka
rılmaktadır ki, bu çok korkunç bir artış
tır. Hem enflasyonu indireceğiz, fiyatları 
aşağıya çekeceğiz diyorsunuz hem de her 
malın maliyetine büyük ölçüde yansıyacak 
olan bir vasıtalı vergi yoluyla büyük mü
kellefiyetler getiriyorsunuz. Bu, eşyanın ta
biatına aykırıdır. Bu itibarla, ben, mak
yaj kelimesini, bu tasarının tümünü dü
şünerek söyledim. Elbette ki, getirilen 
15-20 maddelik bir tasan içinde bir iki ta
ne olumlu hüküm bulunabilir. Zaten bu
nu da inkâr etmedik ve söyledik. 

Tasarının 2 nci maddesiyle getirilen 
ve denizyoluyla yapılan ithalatta haksız re
kabeti giderici nitelikteki hüküm, aslında, 
yerinde* bir hükümdür ve bu hükmün ge
tirilmesinde geç kalınmıştır. Yaptığımız 
konuşmalarda belerttiğimiz notlara Hü
kümetin cevap vermesi gerektiğine ina
nıyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — teşekkür ederim Sayın 

Genç. 
Madde üzerinde, Sayın Çağlar; 

buyurun. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 252 sıra sayılı tasarıy
la, Rıhtım Resmi Kanunu değiştirilmek* 
tedir. 

Malumunuz olduğu üzere, benden 
evvelki konuşmacıların da izah ettiği 
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gibi, rıhtım Resmi sadece denizyoluyla ya
pılan ithalatta alınan bir vergiydi, bir re
simdi. Ülkemize ithalat sadece denizyo
luyla yapılmamaktadır; havayoluyla, de
miryoluyla ve karayoluyla da yapılmakta
dır. Bunu düşünen Hükümetimiz, gerçek
ten bir kaçağı önlemiş bulunuyor. Müsa
adenizle nasıl önlediğini izah etmek is
tiyorum. 

Denizyoluyla yapılan ithalatta Rıh
tım Resmi olduğu takdirde, ithalatçılar it
halatlarını daha ziyade karayolu, demir
yolu ve havayoluyla yapıyordu. Bu durum
da, tabiî ki, karayolunun, demiryolunun 
ve hava limanlarımızın yıpranmaları söz 
konusu olmaktaydı. İşte bunu düşünen 
Hükümetimiz, bu kaçamağı önlemek 
amacıyla, Rıhtım Resmi Kanununu Ulaş
tırma Altyapı Resmi Kanunu adı altında 
değiştirmekte ve buradan elde edeceği 
tüm parayı da, karayollarının, hava liman
larının ve demiryollannın daha modern ve 
daha iyi bir duruma gelmesi konusunda 
harcamak için çaba gösterir. 

Ben, sayın muhalefet sözcüsü arka
daşlarımın bu tasarıya olumlu yönde bak
malarını ve bu tasan için şu kürsüden bi
ze teşekkür etmelerini beklerdim. 

Biz, bu tasarıyla, Ulaştırma Altyapı 
Resmi diye yeni bir vergi ihdas etmiyoruz 
ve Türkiye'deki mevcut vergi yükü üzeri
ne yeni bir yük getirmiyor arkadaşlar. Bu
nunla beraber, denizyoluyla yapılan itha
latta yüzde 3, demiryolu taşımacılığı, ha
va taşımacılığı ve kara taşımacılığıyla ya
pılan ithalatta da yüzde 4 resim alınacak
tır. Dolayısıyla, bu resim tamamen Hazi
neye intikal edecektir ve biraz evvel de 
izah ettiğim gibi, Hazinede biriken bu pa
ralar, demiryolunun modernizasyonunda, 
hava limanlarımızın modernizasyonunda 
kullanılacaktır. 

Bu madde büyük bir haksızlığı önle
mektedir. Kanun Tasarısının bu madde
sini buraya getirenlere huzurlarınızda te
şekkür ediyorum ve hepinize saygılar su
nuyorum. , 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Doğan. 
DYP GRUBU ADINA ABDUL

LAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; 2 nci madde üzerinde grubum adına 
söz almış bulunuyorum. 

Yasanın 2 nci maddesi, iki yönlü et
kisi olan bir hüküm taşıyor. Ben, daha çok 
millî menfaatlarımız, millî deniz ticaret fi
lomuz millî TIR filomuz millî havayolu ve 
demiryolu taşımacılığımız ile dış politika
mız açısından, bu maddenin Hükümet ta
rafından daha seyyal kullanılabilmesi im
kânlarının getirilmesi yönünde açıklama
larda bulunmak istiyorum. 

Hükümet bu kanun tasarısını getirir
ken, Hükümet kanadına mensup arkadaş
larımızın açıklamalarından anlıyoruz ki, 
yirmibir yıldır deniz ticaret filomuz aley
hine işleyen bir vergileme daha sağlıklı bir 
hale getiriliyor. Tabiî, buna biz de katılı
yoruz. Hükümet diyor ki, "Deniz araçla
rıyla Türkiye'ye taşınmak suretiyle ithal 
edilen mallardan yüzde 5 oranında Rıh
tım Resmi alınması, denizyoluyla yapılan 
ticaretimizde diğer sektörler lehine bir 
sapmaya sebep olmuştur. Bundan, deniz 
taşımacılığımız zarar görmüştür ve bu uy
gulamadan, bizim karayolu taşımacılığı
mızdan daha çok yabancı TIR filoları, 
özellikle Bulgar TIR filoları yararlanmış
lardır." 

Bunu burada ifade ettikten sonra, 
Hükümet bir de şu hususu belirtiyor ve 
o halde, bütün vergiyi deniz, kâra, hava 
ve demiryoluyla yapılan ithalata 
yayıyorum" diyor; buna da katılıyoruz. 

Aslında, vasıtalı vergilerde bir ilke 
vardır; vergi oranı bütün sektörlerde ay
nı olmalıdır. Çünkü, bütün sektörleri, farz 
edelim yüzde 5 oranında vergilerseniz, 
vergi almakla almamak arasında bir fark 
yoktur. Çünkü, karayolunda, demiryolun
da, denizyolunda, havayolunda vergi ora-
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nının sıfır olmasıyla, karayolunda, deniz-
yolunda, havayolunda ve demiryolunda 5 
olması arasında, sektörlerin ekonomik re
kabet gücü açısından verginin herhangi 
bir etkisi yoktur. Tasannın genel gerekçe
sinde, Hükümet bu gerekçeyi de kullanı
yor. Yani, aslında, bugün Rıhtım Resmi
nin sadece deniz ticaret filomuzla, yabancı 
bandıralı gemilerle yapılan taşımacılıktan 
alınması, limanlarımızın kulanılması açı
sından ekonomik sapmalara ve Türk eko
nomisinin aleyhine olmuştur. O halde, ka
rayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılı
ğını da bu Rıhtım Resminin kapsamına 
alalım diyor. 

Peki, bunu 2 nci madde kapsamına 
sokuyoruz; fakat görüyoruz ki değerli ar
kadaşlarım... Bunu, bilhassa, Hükümet 
kanadına mensup arkadaşlarımızın dikka
tine sunmak istiyorum; çünkü bir öner
geyle bu düzeltilebilir. Ben, vergi kanun
larında Hükümete fazla yetki verilmesine 
taraftar değilim; ama ithalde alınan ver
giler millî menfaatlarımızı yakından ilgi
lendiren bir vergileme olduğu için, bu ko
nuda Anayasamızda da hüküm vardır; bü
tün dünya mevzuatında da dahilde uygu
lanan mevzuatlara kıyasla hükümetlere 
daha ileri yetkiler verilmiştir. Neden? 
Çünkü,ithalatta vergilenen, yabancı ülke
lerin mallandır, korunan, millî sanayimiz-
dir, millî sektörlerimizdir. 

Bu itibarla, dış ticaretin düzenlenme
si ve fonlar getirilmesi konusunda, Ana
yasamız, Hükümete özel bir yetki vermiş
tir. Anayasanın getirdiği bu ilke doğrul
tusunda, 2 nci maddede de Hükümete ve
rilen yetkinin, Hükümetin genel gerekçe
siyle çelişmekte olduğunu ve bunun Hü
kümet kanadına mensup arkadaşlarımız 
tarafından düzeltileceğini de burada vur
gulamak istiyorum. 

Olay nedir? Bakın, diyor ki, "Resim 
nispeti, denizyolu ile yapılan ithalatta yüz

de 4, kara, hava ve demiryolu ile yapılan 
ithalatta ise yüzde 3'tür. Hükümet bu* 
oranları 2 puana kadar indirmeye 
yetkilidir" Demek oluyor ki, yine bir fark
lılaşma var. Diyorum ki, gelin, bu farklı
laşmayı kanunla yapmayalım, Hüküme
te bırakalım, Hükümet bunu, ileride millî 
taşımacılık politikamız muvacehesinde 
kendisi ayarlasın, kendisi düzenlesin. 

Çünkü, değerli arkadaşlarım, ilk ko
nuşmamda da ifade ettiğim gibi, olay, bir 
vergileme olayından daha ileri boyutlar
dadır. Neden Hükümete 2 puana kadar 
indirme yetkisi veriyoruz? Hükümet, ye
ri geldiğinde, belli bir sektördeki vergile
meyi benim dış politikam açısından sıfıra 
kadar indirebilme yetkisine sahip olmalı
dır. Yani, Katma Değer Vergisi Kanunu
nun, Gelir Vergisi Kanununun, Kurum
lar Vergisi Kanununun pek çok maddele
rinde verdiğimiz yetkiyi, dış politikamızın 
daha seyyal bir biçimde yönlendirilmesi ve 
millî sektörlerimizin yabancı sektörler kar
şısında sağlıklı bir şekilde faaliyet göste
rebilmesi bakımından Hükümete vermek
teyiz; ama, Hükümet bu yetkiyi kendisi
ne almakta acaba neden arzulu görünme
mektedir? Değerli arkadaşlarım, bunu an
lamakta gerçekten sıkıntı "çekiyorum. 

Konuşmamın başında ifade ettim; 
ben, Hükümete diyorum ki, Rıhtım Res
mi Kanununda yapılan değişiklik, bugün 
Türk TIR filosu, Türk limanlarının kul
lanılması ve Türk deniz ticaretinin daha 
iyi bir noktaya gelmesi konusundaki bek
lentilerimizi tek başına sağlayacak bir dü
zenleme değildir, ama, bir düzenlemedir. 
Bunu memnunniyetle karşılıyoruz ve is
tiyorum ki, burada bugün Yunanistan 
mevzuatını... Yunanistan bugün AET 
içinde, önemli teşviklerle,limanlarını ve 
deniz filosunu geliştirmektedir; AET fon
larından önemli katkılar almaktadır. 

Bugün, Bulgaristan her türlü çareye 
başvurarak ve devlet hazinesinden süb-
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vanse ederek TIR filosunu, Türk TIR fi
losunun aleyhine işleyecek şekilde destek
lemektedir, teşvik etmektedir. 

Onun için, burada, sadece bu yasayla 
yetinmiyorum; dış taşımacılık konusunda, 
-ithalat da olsa ihracatta da olsa- Türk ta
şımacılığının (deniz, kara, hava, demiryo
lu ayırımı yapmadan, genel bir biçimde) 
gerek yatırımlar bazında, gerekse işletme 
bazında daha ileri biçimde desteklenme
sinden yana olduğumu da huzurlarınızda 
ifade etmek istiyorum. 

Onun için, diyorum ki, -Sayın Baş
kan müsamaha gösterirler- burada 4>u 2 
nci maddenin ikinci fıkrasında verginin 
oranını yüzde 4'e çekelim ve Hükümeti 
de, yüzde 4'e kadar indirme, yüzde 4'e ka
dar artırma ve sektörler arasında da fark
lılık yapma, hatta daha ileri giderek de
ğerli arkadaşlarım, belli biçimde bunu bir 
teşvik sistemi içinde değerlendirme konu
sunda yetkiyle teçhiz edelim. 

Görüyorsunuz, biz muhalefet olarak, 
yeri geldiğinde, hele dış politika konusun
da ve millî menfaatlarımız konusunda 
Hükümetten daha ileri bir noktada ola
biliyoruz değerli arkadaşlarım. Onun için, 
benim bu görüşlerim, ümit ederim ki, Sa
yın Hükümet tarafından da ve Hükümet 
kanadma mensup arkadaşlarım tarafından 
da dikkate alınır ve her gün ağırlaşan, 
özellikle batıdaki komşularımızla ağırla
şan politik ilişkilerimizde kullanabileceği
miz ekonomik bir argümanı da elde etmiş 
oluruz. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Doğan. 
Madde üzerinde başkaca söz iste

yen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ BÖLÜM 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun
da Yapılan Değişiklikler 

MADDE 3. — 3.6.1949 Tarihli ve 
5422 sayüı Kurumlar Vergisi Kanununun 
2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

"20.2.1930 tarihli ve 1567 saydı Ka
nuna göre ilgili mercilerden izin almak su
retiyle Türkiye'de münhasıran portföy iş
letmeciliği faaliyetinde bulunan dar mü
kellefiyete tabi yatırım fonları, bu Kanu
nun ve Gelir Vergisi Kanununun uygulan
masında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Ka
nununa göre kurulan Menkul Kıymetler 
Yatırım Fonları addolunur." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 3.6.1949 tarihli ve 

5422 sayüı Kurumlar Vergisi Kanununun 
8 inci maddesinin 12 numaralı bendine 
aşağıdaki hükümler eklenmiştir. 

Bu kazanç istisnasının, bu Kanunun 
24 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanu
nunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif 
suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur. 
Bu kurumlara yapılan ödemelerden Ku
rumlar Vergisi Kanununun 24 üncü ve 
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü mad
delerine göre tevkif edUen ve ödenen ver-
güer sadece Gelir Vergisi Kanununun 94 
üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 numa
ralı bendine göre yapılan vergi tevkifatın-
dan mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
vergiler hiçbir şeküde iade edilmez. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 3.6.1949 tarihli ve 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
15 inci maddesine, aşağıdaki 11 numaralı 
bent eklenmiştir. 

11. Her türlü alkol ve alkollü içki
ler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan 
ve reklam giderlerinin % 50' si (Bakanlar 
Kurulu, bu oranı % 100'e kadar artırma
ya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.) 

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

Önerge vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasannın 5 inci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
Hasan Zengin 

Manisa 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

Madde 5. — 3.6.1949 tarihli ye 5422 
saydı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 in
ci maddesine, aşağıdaki 11 numaralı bent 
eklenmiştir. 

"11. Her türlü alkol ve alkollü içki
ler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan 
ve reklam giderleri" 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Sayın Başkan, zaten, önergede der
piş edilen husus, parantez içinde, Bakan
lar Kurulun^ yetki olarak verilmiş bulun
maktadır. Bu nedenle katılmıyoruz efen
dim. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
FUAT AIALAY (Diyarbakır) — Ba

yın Başkan, sayın milletvekilleri; tasannın 
5 inci maddesiyele 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun 15 inci maddesine bir 
bend ekleniyor. Bildiğiniz gibi, Kurumlar 
Vergisi • Kanununun 15 inci maddesi, 
"Kurum kazancının tespitinde aşağıda ya
zdı indirimlerin yapdması kabul edilmez" 
diye başlamakta ve bu konuda 10 fdcra ile 
düzenlemeler getirmektedir. Bu tasarıda 
da, 15 inci maddeye eklenen 11 inci fıkra 
ile, her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tü
tün ve tütün mamullerine ait ilan ve rek
lam giderlerinin yüzde 50'sinin, "İndirim 
yapılması kabul edilmez" hükmü kapsa
mına alındığı görülmektedir. 

Komisyon Sözcüsü, her ne kadar, 
"Zaten Bakanlar Kurulu bu oranı yüzde 
100'e kadar artırmaya veya sıfıra kadar in
dirmeye yetkilidir" dediyse de, önerge bir 
hayli farklıdır; çünkü, tasannın söz konu
su maddesinde, Bakanlar Kurulu, aynı za
manda, alkol, alkollü içkiler ile tütün ve 
tütün mamulleriyle ilgili ilan ve reklam gi
derlerinin tamamını da bu indirim kap
samı dışına çıkarma yetkisini Bakanlar 
Kuruluna vermektedir. Bu, prensip itiba
riyle ilkesel anlamda doğru bir yaklaşım 
değildir. Aynı zamanda, Türkiye'de enf-
lasyonist gelişmeyi körükleyici bir yakla
şım intibaını da vermektedir. 

Önergenin içeriğinde, alkol ve alkol
lü içkiler ile tütün tütün mamullerine ait 
ilan ve reklam giderlerinin tamamının in
dirim kapsamı dışında tutulması amaçlan
maktadır. 

Önergenin bu şekilde kabulünün, ge
tirilmek istenen değişikliğin esas unsurla-
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rina daha uygun olacağı düşüncesinde
yim. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Atalay. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 3.6.1949 tarihli ve 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
20 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağı
daki hüküm eklenmiştir. 

"Ancak kooperatiflerin gelirlerinin 
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü mad
desine göre tevkifata tabi tutulan gayri
menkul kira gelirlerinden ibaret bulunma
sı halinde bu kira gelirleri için beyanna
me verilmez." 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 3.6.1949 tarihli ve 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
21 inci maddesine aşağıdaki hüküm eklen
miştir. 

Şu kadar ki, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı, mükelleflerin bağlı oldukları ver
gi dairelerini, kanun! veya iş merkezleri
ne bağlı kalmaksızın belirlemeye yetkili
dir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 

Yapılan Değişiklikler 
MADDE 8. — 31.12.1960 tarihli ve 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci 
maddesine, 5 numaralı bentten sonra gel
mek üzere, aşağıdaki 6 numaralı bent ek
lenmiştir. 

6. Her türlü alkol ve alkollü içkiler 
ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve 
reklam giderlerinin % 50'si (Bakanlar Ku
rulu, bu oranı % 100'e kadar artırmaya, 
sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.) 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 31.12.1960 tarihli ve 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 ün
cü maddesinin (A) fıkrasının 6 numaralı 
bendine aşağıdaki (c) alt bende eklenmiş, 
9 numaralı bendinin birinci paragrafında 
yer alan parantez içi hüküm aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş, 10 numaralı bendinde 
yer alan "mevduat faizlerinden" ibaresin
den sonra ve 11 numaralı bendinin sonu
na gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki paran
tez içi hükümler eklenmiştir. 

c) Kooperatiflere ait gayrimenkul-1 
lerin kiralanması karşılığında bunlara ya
pılan kira ödemelerinden 

(Tam mükkellef kurumlara ödenen
ler dahil) 

(Tam mükellef kurumlara ödenenler 
dahil) 

(Tam mükellef kurumlara ödenenler 
dahil) 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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10 uncu maddeyi okutuyorum : 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanu
nunda Yapılan Değişiklik 

MADDE 10. — 25.10.1984 tarihli ve 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
nun 3336 sayılı Kanunla değişik geçici 5 
inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan 
"6 yıl süreyle" ibaresi "10 yıl süreyle" 
olarak değiştirilmiştir. 

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

Buyurun Sayın Kamer Genç, soru
nuzu sorun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şim
di, bu maddeye göre, şimdiye kadar yapı
lan harcamaların yekûnu ne kadardır? Bu 
kanunun verdiği yetkiye göre, Maliye Ba
kanlığınca yapılan harcama, bu sene ta
sarruf tedbirleri alınmasına rağmen, aca
ba, Maliye Bakanlığınca belli dinlenme te
sisleri, havuz ve bu tip lüks inşaatlar ya
pılmakta mıdır, yoksa yapılması kararlaş
tırılmakta mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, 
buyurun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Yazılı olarak kendilerine bilgi vereceğiz. 
Çünkü, 5 yıldır bir harcama yapılıyor. 
Takdir edersiniz, bu kadar rakamları bi-
lebilmemiz mümkün değildir; bildireceğiz 
efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu se
ne için... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Bu 
sene, tasarruf genelgesine uygun olarak 
mevzuat içinde yürür efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

3074 Saydı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nununda Yapılan Değişiklikler 
MADDE 11. — 7.11.1984 tarihli ve 

3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nununun 3 üncü maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"Rafineri şirketleri için verginin mat
rahı, kende tüketimleri için kullandıkları 
da dahil olmak üzere, verginin konusuna 
giren petrol ürünlerinin gümrüklü rafineri 
satış uyarlarıdır." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 7.11.1984 tarihli ve 

3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Nispet : 
Madde 4. — Verginin nispeti; 
a) Süper ve normal benzin ile gaz

yağı ve motorin için % 70, 
b) Kalorifer yakıtı ve fuel-oil çeşit

leri ile likit petrol gazı için % 40'tır. 
Bakanlar Kurulu, bu nispetleri, ver

ginin konusuna giren ürünler itibariyle ay
rı ayrı veya topluca, 15 puana kadar ar
tırmaya veya indirmeye yetkilidir." 

BAŞKAN —»- Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Genç grup adına konuşacaklar. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Ben de şahsım adına efendim... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
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SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değer
li üyeler; tasarının 1 inci maddesi vesile
siyle de belirttiğim gibi, İktidar, özellikle 
bu Akaryakıt Tüketim Vergisine çok bü
yük rağbet göstermektedir. Daha önce, 
yüzde 6 dan bu nispet, yüzde 9'a çıkarıl-' 
di, herhalde birbuçuk sene olmadı, yüz
de 9'dan yüzde 21'e çıkarıldı, orada da 
Hükümete yüzde 50 artırma yetkisi veril
di ve Bakanlar Kurulu kararıyla, yüzde 
31,5 seviyesinde artırıldı ve şimdi de bu 
madde ile, süper ve normal benzin ile gaz
yağı ve motorin için yüzde 70, kalorifer ya
kıtı ve fuel-oil çeşitleri ile likit petrol gazı 
için yüzde 40 nispetine çıkarılmaktadır. 
Bakanlar Kuruluna, ayrıca, bu yüzde 70' i 
yüzde 15 artırarak yüzde 85'e,'yüzde 40 
nispetine tabi olanları da yüzde 55'e çı
karma yetkisi verilmektedir. Bu, bugün
kü koşullarda inanılmayacak derecede kor
kunç bir artıştır. Bu, akaryakıt tüketimi
ne bağlı birçok maddelerin fiyatını artıra
cak ve üstelik de enflasyonu aşırı derece
de tahrik edecektir. 

Hükümet, meydanlarda ve televiz
yonda; "Ben enflasyonu indireceğim, iş
çilere yüzde 142 ücret artışı sağladım, me
mur maaşlarında da yüzde 50 veya yüz
de 100 artış yapacağım" diyor; ama böy
le birtakım kanunlar çıkarmak suretiyle, 
vatandaşın eline daha para geçmeden alı
yor. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, mil
lî gelir artışı bakımından, gayri safî hâsı
la bakımından, normal vasıtasız vergiler 
kanalıyla giderlerin karşılanması mümkün 
olan bir ülke. Türkiye'de sağlıklı bir ver
gi incelemesi yapılmıyor. Sermaye şirket
leri ve bankalar açısından Kurumlar Ver
gisi Kanununun 8 ve 9 uncu maddelerin
de getirilen istisna ve muafiyetler, inanı
nız ki, büyük meblağlara baliğ olmakta, 
özellikle büyük firmalar hiç vergi verme

mek için işte bu kanunlarla tanınan, meş
ru yollardan yararlanmak suretiyle vergi
lerden kaçınmakta; ama öte tarafla, fakir 
fukaranın günlük kullandığı maddelere 
korkunç zamlar yapılması yoluna gidil
mektedir. Bu bir faciadır. Bu memlekette 
ya "Enflasyonu indiririz" demeyin; veya 
derseniz, o zaman böyle kanunları karşı
mıza getirmeyin. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet, ne 
olmuş da Akaryakıt Tüketim Vergisi nis
petini bu miktarda artırıyor, bunu açık
lasın. Hangi devlette, hangi hükümet za
manında, böyle, temel tüketim maddele
ri üzerine birbuçuk sene zarfında 7-8 misli 
zam yapılmıştır, bunu öğrenmek istiyoruz. 
Acaba, bu millet illa isyana mı teşvik edil
mektedir? 

Değerli milletvekilleri, olaylar gittikçe 
büyük boyutlara varıyor. Bugün, devletin 
gelirlerini toplamaktan ziyade, giderlerin
de tasarrufu sağlamak lazım. Bugün, res
mî araba saltanatından geçilmiyor. Bir ba
kıyorsunuz, şehrin bir yerinde üzümün ve
ya şeftalinin fiyatı 1 lira eksiktir diye, res
mî araç kilometrelerce uzaktan ucuz mey
ve almak için kullanılıyor. Danasını söy
leyeyim. Sayın Başbakan ikide bir bakan
ları değiştiriyor ve bakanlıktan düşenlerin 
emrine araba ve şoför veriyor. Devlet da
irelerine gidiyorsunuz, nihayet şef seviye
sindeki insanların emrinde araba var. Bu 
tasarrufu ve o çift uçakları bir tarafa bı
rakıyorsunuz; Papatyalara devlet ihalesi 
yoluyla sağlanan lütuflan bir tarafa bıra
kıyorsunuz, hiç olmazsa bu tasarrufa ken
diniz evvela riayet edin. 

Ülke, bir talan ülkesi haline getiril
di; yaptığının hesabını vermeye kimse ya
naşmıyor; ama öbür tarafla vatandaşın en 
zarurî tüketim maddelerine zam üzerine 
zam... Bu en ilkel toplumda ve en ilkel dü
şüncede yok. Derler ki, "Tavuk su içer; 
ama yukarıda Allah'a bakar'' Siz de ara-

— 112 — 



T.B.M.M. B : 101 14 . 6 . 1989 O : 1 

da sırada bir Allah'a bakın canım... Ger
çekten korkunç bir şey arkadaşlar. Yani, 
yüzde 30'u yüzde 70'e çıkarıyorsunuz... 
Peki bu durum karşısında enflasyonu na
sıl indireceksiniz? 

Memura daha zam vermediniz, ce
bine beş kuruş para girmedi... İsçiye zam 
verdiniz; ama daha yürürlüğe girmeden 
bunları bu kadar büyük zam yaparak al
mayı düşünmek, aklıselime uygun bir dü
şünce tarzı değil, tercih edilecek bir yol de-
Sil. 

Meseleler burada tartışılıyor, ama 
maalesef, bu tartışılan meseleler kamuo
yunun bilgisi dışında kalıyor. Akşam te
levizyonda haberleri dinliyoruz, Türk Ka
dınını Güçlendirme Vakfı Başkanı Sayın 
Semra Özal, saat 20.00 haberlerinde va
tandaşa 5 dakika tanıtılıyor; ama Türki
ye Büyük Millet Meclisinde ortaya atılan 
fikirlerin hir tanesi kamuoyuna yansımı
yor. Bununla ne amaçlanıyor, nereye gi
dilmek isteniyor, bir türlü anlamıyorum 
sayın milletvekilleri. 

Evvela, kendimize, devletimize sahip 
olmanın belirli metotları vardır. Bunları 
bir tarafa iterseniz, vatandaş, burada hak
kını koruyan insanların olmadığı düşün
cesine varır ve kendisi birtakım yollara 
başvurur. 

Devlet için bela olan bu antidemok
ratik kanun tasarılarının Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde en ayrıntılı bir şekilde 
tenkidini yapıyoruz, vatandaş bunlan 
duymuyor. Sizin televizyondan bunları ka
çırmanızın birinci nedeni de bu tabii. Bir
denbire, vergilere yüzde 85'lere varan nis
pette zam getiren kanun tasarılarını geti
riyorsunuz, tabiî bunlan radyoda, televiz
yonda veremezsiniz; ama yarın bunlar va
tandaşın canını acıttığı zaman, vatandaş, 
"Bu kanun tasarılarını Mecliste yasalaş
tığı zaman hiç kimse buna karşı çıkmadı 
mı? "diye soruyor. Vatandaş, işte bunlar-
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dan dolayı ümitsizliğe kapılıyor. 

Bunun için size, Meclis'te vergi ka
nunları görüşülürken de söyledik... 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayı
nız efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim grup adına konuşuyorum, konuşma 
sürem 10 dakika. 

BAŞKAN — 10 dakika efendim, ta
mam. Süreniz yaklaştığı için toparlayın di
yorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Val
lahi, Sayın Başkan, arada bir sıkılıyorsu
nuz, bir laf atıyorsunuz ortaya... Anlamı
yorum, bu haftaki yönetiminiz hakikaten 
biraz sıkıntılı; ama... 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — 
Onun için, sayın milletvekilleri, iktidar 
muhalefet meselesi değil, memleketin te
mel bir sorunu var. Eğer enflasyonu indi-
receksek, bu maddenin tasarı metninden 
çıkarılması konusunda önerge verdik, ge
lin bu önergemizi kabul edin. 

Hükümet kürsüye çıksın söylesin, bu 
madde ile vatandaşa getirilen yük acaba 
nedir? Bu madde ile devlete kazandırılan 
vergi miktarı nedir ve neden buna ihtiyaç 
duyulmuştur? Bir taraftan devlet alabil
diğine har vurup harman savuruyor, lüks 
tüketime yöneliyor, deniz kıyılarında lüks 
dinlenme tesisleri yapılıyor, belirli bürok
ratlar buralarda en güzel şekilde eğleni
yor; ama öte taraftan, işçinin ve dar ge
lirli esnafın, emeklinin sırtına vur vura
bildiğin kadar zam... Yapılan bu işlem, 
inanınız ki, hakkın ve adaletin kabul ede
meyeceği bir davranış biçimidir. 

Ben sizlerden özellikle rica ediyorum; 
bu madde tasarıdan çıkarılmalıdır. İşte, 
zaten bu tasarıda getirilmek istenen tek 
değişiklik bu maddedir ve Türkiye'de 
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önemli kalıcı sonuçlar getirecektir. Haya
tı allak bullak edecek madde de bu mad
dedir. Ayrıca, bu maddeyi örtbas etmek 
için, böyle makyaj maddeleri getirilmiştir. 
Biraz önce tasarının tümü üzerinde yap
tığımız konuşmalar esnasında belirttiğimiz 
gibi, bu kanun tasarısı' makyaj maddeler
le doludur; ama bu temel maddeyle-geti
rilen değişiklik, Türk ekonomisini allak 
bullak edecektir. Türk vatandaşına büyük 
sıkıntı getirecektir ve iktidarınızı da sıkın
tıya düşürecektir. 

Bu itibarla, bu maddenin tasarı met
ninden çıkarılması gerektiğine inanıyo
rum, saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Postacı. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz ön
ce konuşan Sayın Genc'in Grubumuz adı
na söylediklerine aynen katılıyorum. Çün
kü, geçen sene Parlamentomuzda Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Vergisi adı altın
da, bir torba yasayla birtakım vergi yasa
ları allak bullak edilmişti; Akaryakıt Tü
ketim Vergisinin oranı yüzde 21'e çıkarıl
mış, mart ayının sonunda da yüzde 
32'lere kadar tırmanmıştı. O gün, o ya
saya itirazlarımızı söylerken, siz, Türkiye'
de hayat pahalılığı yaratılmasına belki de 
farkında olmadan yardımcı oluyorsunuz 
demiştik. Çünkü, Akaryakıt Tüketim Ver
gisinin bu derecede yükselmesi, Türkiye'
de her olayın içine giren petrolün fiyatla
rının yükselmesi, hayatı katlanılmaz pa
halılığa götürecekti. Nitekim, bütün iddi
alarınıza rağmen, 1988 yılı enflasyonu
nun, önceki yıllardan düşük olmadığını 
gördünüz. 

İzlediğiniz ekonomik politikadaki en 
büyük yanlışlık budur. Bakınız, bundan 
sekiz ay önce Sayın Enerji Bakanına bir 
yazılı soruyla, "Türkiye'de yabancı pet
rol şirketleri, ithal petrolün rafine edilme

sini ve fiyatlarının kendileri tarafından be
lirlenmesini istiyorlar. Bu konuda Hükü
metimiz ne düşünüyor" diye sorduğu
muzda, "Zaten bunlar yapılıyordu. Pek de 
fazla bir değişiklik olmayacak" şeklinde 
cevap almıştık. Bu arada, yıllar itibariy
le, ithal edilen petrol miktarını sor
muştuk... 

Sevgili arkadaşlanm, 1983 yılında 14 
milyon 161 bin ton, 1984 yılında 15 mil
yon 589 bin ton, 1987 yılında 20 milyon 
102 bin ton ham petrol ithal edildiğini öğ
reniyoruz. 1988 yılının 9 ayında 16 mil
yon 217 bin ton ve sonuç rakamları ola
rak da -aklımızda yanlış kalmadıysa-
22 milyon ton ham petrol ithali yapılıyor. 

Aslında, bu torba yasanın içerisinde 
gözlerden uzak tutulmak istenen olay şu : 
Biraz sonra görüşülecek bir maddeyle, 
petrolün fiyatının belirlenmesi de ithalat
çı şirketlere bırakılacak. Siz bu yasa tasa
rısıyla, Akaryakıt Tüketim Vergisini yüz
de 70'lere çıkarıyorsunuz. Hangi madde
lerde?.. Süper ve normal benzin, gazyağı 
ve motorinde. Bugün, motorin, gazyağı 
kimin kullandığı temel ihtiyaç maddesidir? 
Süper benzin, normal benzin yalnızca 
araçlarda kullanılan bir girdi değildir. İd
dia ediyoruz; bu yol yanlış yoldur, bir yan
dan "Enflasyonu indireceğiz, Türkiye'de 
dar gelirlilerin sıkıntılarını azaltacağız" 
diyorsunuz, diğer yandan da Türkiye'de 
iğneden ipliğe her şeye direkt katılan pet
rolü, Akaryakıt Tüketim Vergisini 2-3 kat 
daha artırarak gündeme getiriyorsunuz ve 
sonra o akaryakıtı, bazı firmaların ve on
ların yurt içindeki işbirlikçileriyle "Serbest 
piyasa ekonomisi'' diye kullanmaya itiyor
sunuz... Bu, Türkiye için çok tehlikeli bir 
yoldur. Bu kanun tasarısının içerisinden 
bu maddenin çıkartılmasında sayısız fay
dalar vardır. ANAP Grubundan özellikle 
bu konuda titiz davranmasını istiyorum. 
Eğer bu yasa tasarısı bu şekliyle çıkar, bu 
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maddeler yürürlüğe girerse, sakın ha sa
kın, temmuz ayında enflasyonun aylık 
yüzde 10'ların üstüne fırlayacağını, yıl so
nunda yüzde 100'ün üstüne, üç rakamla
ra çıkacağını unutmayın. Bu torbanın içe
risindeki en büyük tehlike budur; her an 
patlamaya hazır bir tehlikedir. 

Sevgili arkadaşlarım, bu, sizlerin de 
şikâyetçi olduğu enflasyonu artıracaktır. 
Türkiye'yi, en kritik üründen dolayı -
kendi topraklarımızda yeteri kadar 
çıkaramıyoruz- dünya piyasalarının insa
fına terkediyoruz ve bu memlekette, bu 
kanunla, bu değişiklikle, hayat, temmuz 
ayından itibaren, katlanılamayacak kadar 
pahalılanacaktır. 

Ben bu konuda uyarı görevimi yapı
yorum. Bu uyarıya, iktidar Partisi men
subu milletvekili arkadaşlarımın dikkatle 
eğilmelerini de bilhassa rica ediyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, aslında söy
lenecek çok söz var, ama, şurada söyledi
ğim sözün iyi niyetine, ciddiyetine ve ge
leceğimiz için yaratacağı tehlikeye özellikle 
dikkatinizi çekiyor, hepinize saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Postacı. 

Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Komisyon da ayrıca söz istiyor mu 

efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben
den önce konuşan iki değerli milletvekili
mizin uyarılarına teşekkür ediyoruz. An
cak, 15 inci maddedeki kaldırılan hüküm
ler dikkate alınmadığı veya matrahların 

değiştiğinin farkına varılmadığı için o ten
kitler yapılmıştır. Her iki halde matrah 
farklılaştırması yapıldığı için; yani şu gün
kü hali ve kanun çıktıktan sonraki haller
de matrahlar farklı olduğu için, sanki 
Akaryakıt Tüketim Vergisi artacakmış gibi 
bir durum ortaya çıkıyor. Halbuki, geçici 
maddeler dikkatle okunursa, 10 uncu 
maddede matrah değiştiğinin de farkına 
varılırsa, Akaryakıt Tüketim Vergisinin 
artmadığı, akaryakıttan alınan vergi yü
künün fazlalaşmadığı ortaya çıkıyor efen
dim. Yani, şu anda bu kanun henüz yü
rürlüğe girmediği için, Akaryakıt Tüketim 
Vergisi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının tespit ettiği ana depo gümrüklü gi
riş fiyatında. O matrah olmak kaydıyla, 
yüzde 31,5 idi; biraz evvel sayın konuşma
cılar da ifade ettiler. Ancak biz, bu mat
rahı şimdi yeni bir matrah tarifiyle, 10 un
cu maddede şöyle değiştirdik : "Rafineri 
şirketleri için verginin matrahı, kendi tü
ketimleri için kullandıkları da dahil olmak 
üzere, verginin konusuna giren petrol 
ürünlerinin gümrüklü rafineri satış 
fiyatlarıdır" dediğimiz için yüzde 31,5 ora
nı orada kalmıyor ve 70-40 gibi oranlara 
düşüyor. 

Bu geçici maddelere dikkatle baktı
ğımızda, daha önce yüzde 31,5 olan Akar
yakıt Tüketim Vergisi ve matrahının dı
şında, Toplu Konut Fonuna, Savunma Sa
nayii Destekleme Fonuna ve Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 
bir pay alınmakta idi; bunlar kalkıyor 
ve şimdi yeni matrah, yeni oranın içine gi
riyor. Bu yeni oranla hesap edildiği za
man, şu anda 900 lira olan süper benzi
nin fiyatına bir ilave yapma gereği yok, 
normal benzine şu anda bir ilave yapma 
gereği yok ve eski yük ne ise, eski matrah 
eski oranda ne ise, şu anda da yükler bir
birine çok çok yakın olmaktadır. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Gazyağı ve motorin ne olacak Sayın 
Bakan? 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — 
Gazyağı, motorin de aynı kalıyor. Yalnız 
fuel-oil fiyatları serbest bırakıldığı için, 
fuel-oilde bir fiyat artışı olabilir, o da 6 nu
marada; ama bu durum herhangi bir şe
kilde, vatandaşın kullandığı akaryakıta ye
ni bir ilave yük getirmiyor efendim. 

Bunu açıklamak için söz aldım. Eleş
tirilere teşekkür ediyor, dikkatiniz için say
gılar sunuyorum efendim. 

Sağ olun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sorum 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efen
dim, 11 inci maddede, ' 'Akaryakıt Tüke
tim Vergisi Kanununun 3 üncü maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir" deniliyor. 
Sayın Bakanda, "Biz, matrahı değiştir
dik" diyor. Halbuki, burada yeni bir mat
rah türü geliyor; yani, bu matrah kaldı
rılmamış. 

Bu maddede, "Rafineri şirketleri için 
verginin matrahı, kendi tüketimleri için 
kullandıkları da dahil olmak üzere, ver
ginin konusuna giren petrol ürünlerinin 
gümrüklü rafineri satış fiyatıdır" denili
yor. Eski metinde böyle bir hüküm yok
tu. Acaba, bu konuda matrah nasıl teşek
kül ediyor; eski matrah ne idi, yeni mat
rah nedir? Sayın Bakandan bunu izah et
mesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Efendim, eski matrah Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığınca tespit edilirdi ve ta
rifi şuydu : Ana depo gümrümlü giriş fi
yatı ve onun üzerinden yalnız Akaryakıt 
Tüketim Vergisi yüzde 31,5 idi. Ayrıca, 

sizlere saydığım üç tane fona da kesinti ya
pılırdı. Bunlar; Toplu Konut Fonu, Savun
ma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu. 
Bunlar da, yüzde 31,5'e ilave olarak kesi
lir ve ilgili fonlara yatmlırdı. Şimdi bun
lar ortadan kaldmldı, kanun! bir matrah 
getirildi. Bu kanunî matrahla Akaryakıt 
Tüketim Vergisi matrahı İ0 uncu madde
de ifade edildi ve oranı da müteakip mad
dede "Süper ve normal benzin ile gazya
ğı için yüzde 70, kalorifer yakıtı ve fuel-
oil çeşitleri için de yüzde 40'tır" şeklinde 
tespit edildi efendim. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeler vardır, geliş sırasına göre 

okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 252 sıra sayılı "Ya

sa Tasarısının 12 nci maddesinin tasan 
metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

Eşref Erdem 
Ankara 

Erol Güngör 
İzmir 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 12 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Kamer Genç 
Tunceli 
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Veli Aksoy 
izmir 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

MADDE 12. — 7.11.1984 tarihli ve 
3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Nispet: 
Madde 4. — Verginin nispeti; 
a) Süper ve normal benzin ile gaz

yağı ve motorin için yüzde 35 
b) Kalorifer yakıtı ve fuel-oil çeşit

leri ile likit gazı için yüzde 21'dir." 
BAŞKAN — Önergeleri aykırılık de

recesine göre okutup, oylarınıza su
nacağım : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 252 sıra saydı Ya

sa Tasarısının 12 nci maddesinin tasan 
metninden çıkarılmağım arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 

önergeye iştirak ediyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor Sayın 
Başkanım. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Hükümet de katılmıyor efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan (tasarının 12 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 12. — 7.11.1984 tarihli ve 
3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

'•Nispet : 
Madde 4. — Verginin nispeti; 
a) Süper ve normal benzin ile gaz

yağı ve motorin için yüzde 35 
b) Kalorifer yakıtı ve fuel-oil çeşit

leri ile likit gazı için yüzde 21'dir." 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor Sayın 
Başkanım. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Hükümet de katılmıyor efendim. 

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

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci 
madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 7.11.1984 tarihli ve 

3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nununun 5 inci maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki mükerrer madde ek
lenmiştir. 

Mükerrer Madde 5. — Akaryakıt tü
ketim vergisine tabi petrol ürünlerini it
hal eden gerçek veya tüzelkişiler, ileride 
ödeyecekleri akaryakıt tüketim vergisi için, 
gerektiğinde, esasları ve ürünler itibariy
le tutarları Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca belirlenecek banka teminat mektubu-
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nu ilgili gümrük idaresine vermedikleri sü
rece gümrükleme yapılmaz. Bu şekilde ve
rilecek teminat mektubunun tutarı, ithal 
edilen ürünün gümrüklü değerinin bir ka
tından fazla olamaz. 

Gerçek veya tüzelkişiler tarafından it
hal edilen hampetrolün Türkiye'deki ra
finerilere fason olarak rafine ettirilmesi so
nucu elde edilen petrol ürünlerinin satışı 
dolayısıyla doğacak akaryakıt tüketim ver
gisinin ödenmesinden, hampetrol ithalini 
gerçekleştirenlerle birlikte, ilgili rafineri 
şirketi müteselsilen sorumludur. 

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

Önerge vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 252 sıra sayılı Ya
sa tasarısının 13 üncü maddesindeki 
"Banka" ibaresinin "Devlet bankaları" 
biçiminde değiştirilmesini saygılarımızla 
arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Eşref Erdem 
Ankara 

Erol Güngör 
İzmir 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye iştirak ediyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; burada, verginin 
güvencesi olarak bir banka teminat mek
tubu ilkesi getirilmiş. Ancak, vergiye gü
vence ararken, bunun da güvenilir bir gü
vence olması lazım. 

Bizde, özel bankaların, özellikle ban
ka teminat mektuplarının verilmesinde 
gösterdikleri kanunsuzluklar ortada. İşte, 
1982-1983 yıllarında, biliyorsunuz, bir Hi-
sarbank örneği, vardı ve bunları devlet
leştirmek için 125 milyar lira civarında 
devlet bunlara para ödedi. Bu özel ban
kaların büyük bir kısmı banka disiplinine 
riayet etmeyen bankalardır ve bunlar sıkı 
bir kontrol altında da değillerdir. 

Biliyorsunuz, Türkiye'de banka sis
temi devletin güvencesi altındadır. Bu özel 
bankalar, eş dost meselesinden dolayı, li
mitlere bağlı kalmadan, karşılıksız temi
nat mektupları veriyorlar ve sonunda dev
let bundan büyük zararlara uğruyor. 

Bu itibarla, biz, burada geçen "Ban
ka teminat mektubunu" ibaresinin yeri
ne, devlet bankalarından teminat mektu
bu alma sistemini getiriyoruz. Bu, aynı za
manda vergiyi güvence altına almak ba
kımından da zorunludur. Siz özel banka 
teminat mektuplarını kabul ettiğiniz za
man, icabında, bu banka teminat mektup
larının karşılığı çıkmazsa, hem vergi gi
der hem devletin milyarları gider hem de 
bankalar istedikleri gibi teminat mektubu 
vermeye devam ederler. 

Bu önergeyi, olaya bir disiplin ve cid
diyet gelmesi ve devletin tahsil edeceği ver
ginin, karşılıksız teminat mektupları ne
deniyle sürüncemede kalmaması bakımın
dan verdik. 

Saygılar sunanm efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 7.11.1984 tarihli ve 

3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Vergi Hâsılatının Dağılımı : 

Madde 6. — Vergi dairelerine yatı
rılan akaryakıt tüketim vergisi hâsılatı aşa
ğıdaki nispetlere göre ayrılarak, tahsil edil
diği ayı takip eden bir ay içinde, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek 
esaslar dahilinde ilgili hesaplara yatırılır. 

a) Toplu Konut Fonuna % 20 
b) Kamu Ortaklığı 

Fonuna % 22 
c) Belediyeler Fonuna % 1,20 
d) Belediyelere % 1,20 
e) Karayolları Genel Mü

dürlüğüne % 3 
f) Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğüne % 3 
g) Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğüne % 0,50 
h) Türk Sporunu Teşvik 

Fonuna % 0,20 
ı) Savunma Sanayii Des

tekleme Fonuna % 10-
i) Sosyal "Yardımlaşma ve-

Dayanışmayi Teş. Fon. % 2 
j) Vakıflar Genel Müdürlüğü % 0,50 
k) Maliye ve Gümrük Bak. 

Mer. Sayman. Hes. % 13 
Akaryakıt tüketim vergisi hâsılatın

dan belediyelere ayrılan payın tahsisi, 
esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca müşte
reken hazırlanacak yönetmelik hükümle
ri çerçevesinde yapılır. Karayolları Genel 
Müdürlüğü ile Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü payı altyapı hizmetlerinde; 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü pavı 

ise, gençlere ve çocuklara hitabeden spor 
tesislerinin kurulmasında kullanılır. 

Bakanlar Kurulu, akaryakıt tüketim 
vergisi hâslatının dağılımını, yukarıda be
lirtilen yerler arasında, değişik nispetlere 
göre yeniden belirlemeye yetkilidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde sözis-
teyen?.. Buyurun Sayın Doğan. 

DYP GRUBU ADINA ABDUL
LAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; tasarı 
üzerindeki görüşlerimizi bildirirken zabıt
lara geçen bazı yanlışlıklan da açıklığa ka
vuşturmak için, tasarının 14 üncü mad
desi üzerinde Grubum adına söz almış bu
lunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bil
diği üzere, aşağı yukarı 10 kanunda deği
şiklik yapan bir vergi kanunu tasarısını gö
rüşüyoruz. Yüce Meclise sunmak istedi
ğim bir'husus var : Tasarının görüşmele
rine Sayın Bakan Şükrü Yürür Beyle baş
ladık, Sayın Bakan Güneş Taner Beyle de
vam ettik ve Sayın Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ekrem Pakdemirli ile de bitiriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu uygulama
nın komisyonlarda dahi uygun görülecek 
bir hali yoktur. Şimdi, Yüce Meclisten öğ
renmek istiyorum; bu tasarının sahibi Sa
yın Ticaret Bakanı mıdır, bu tasarının sa
hibi Sayın Devlet Bakanı mıdır, bu tasa
rının sahibi Sayın Maliye Bakanı mıdır?.. 
Ümit ederim ki, bu tasarı üzerindeki gö
rüşmelerimizde tespit ettiğim ve Yüce 
Meclisin dikkatlerine sunduğum bu hu
sus, diğer kanunların görüşmeleri sırasın
da tekerrür etmez. Çünkü, görüşmelerin 
bir devamlılığı vardır. Konuşmalarımızın 
başında yaptığımız açıklamalar sırasında, 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı bu Ge
nel Kurulda yoktu... 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın 
Doğan, bu gibi işler geçmişte de oldu, 
önemli değil bunlar efendim. 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Ben, bir defa daha olmama
sını temenni ederek, bu hususu Yüce He
yetinizin dikkatlerine arz ediyorum. 

Değinmek istediğim önemli husus 
şudur : Sayın Maliye Bakanı dediler ki, 
"Matrah değişikliklerimiz sebebiyle ver
gi nispetlerinin yüzde 40'a, yüzde 70'e 
yükselmesi bir vergi artışı getirmiyor." Bu 
doğrudur; ancak, Anavatan Hükümetinin 
bir metodu var : Vergi kanunlarında de
ğişiklik getirirken, vergi artışına sebep ola
cak değişiklikleri kanun metnine açıkça 
yazmıyor. 

Mevcut kanunda verginin nispeti 
yüzde 21 midir, Bakanlar Kuruluna yüz
de 50 oranında artırma yetkisi verilmiş mi
dir, bununla birlikte verginin bugün uy
gulanan oranı yüzde 31,5 midir? Bu ta
mam. Yani, bu yüzde 31,5 oranı, kanunun 
azam! vergi oranıdır ve bunu da Hükü
met kullanmıştır. Yüzde 31,5 oranı, mat
rah değişikliği sebebiyle bugün petrol 
ürünlerine göre, yüzde 70 ve yüzde 40 
oranlarına tekabül etmektedir. Bu da doğ
ru; ama bakıyoruz kanun metnine, yeni 
oranlarda da yüzde 15 artırma yetkisi alı
yor Hükümet. Yani, Hükümet şimdi ar-
tırmıyor; ama, vergi oranını bugün ka
nunda yazılı oranın üstüne çıkarma yet
kisini kendisine alıyor değerli arkadaşla
rım. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — indiriyor aynı zamanda... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Tabiî, indirme yetkisini de 
alıyor; ama biz, şu beş yıllık zaman için
de, artırılan oranların indirildiğini elhak 
görmedik. 

Bu itibarla, önümüzdeki günlerde 
Akaryakıt Tüketim Vergisinin artırılma
sını beklemek, bizim için önemli bir tah
min olmaz. Zaten, Hükümetin beş yıldır 

değişmeyen bir politikası var; vergi poli
tikasında istikrar yok, faiz politikasında is
tikrar yok, ücret politikasında istikrar yok, 
tarım politikasında istikrar yok, hatta 
-Sayın Devlet Bakanımız da buradalar dış 
politikasında da istikrar yok. Bir tek poli
tikasında istikrar var değerli arkadaşlarım; 
değişmeyen, istikrarlı bir politikasını gö
rüyorum, onu da huzurlannızda arz et
mek istiyorum : Bu politika, zam politi
kasıdır. Zam politikası hiç değişmedi, ay
nı şiddetle devam etti. Dün şeker zammı
nı yaşadık, bugün sigara ve içkilere, tekel 
maddelerine zamlar geldi ve yann, Akar
yakıt Tüketim Vergisi dolayısıyla ve hat* 
ta Türk parasının yabancı paralar karşı
sındaki değer kaybının yansıması gerek
çesiyle de akaryakıt fiyatlarına zammı bek
lememek yanlış olur. 

Hükümet açıklamıştır : "Ben fiyat 
artışlarını yansıtırım." Yani, demek ki, 
Hükümetin bu politikası beş yıldır şaşma
dı. Onun için, biz, Doğru Yol Partisi ola
rak, Hükümetin önümüzdeki günlerde ye
ni zamlarla vatandaşın huzuruna çıkaca
ğına inanıyoruz. 

Bir birbuçuk yıl içinde işçiye 3 kade
mede yüzde 140 oranında artış yapmayı 
planladığını bundan bir ay önce iddia 
eden Hükümet, daha işçinin cebine bu na
kit paralar girmeden, şimdi, zamlarla al-
.maya başlamıştır. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Ne 
alakası var?.. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Tekel maddelerini Türk va
tandaşları, Türk işçisi, Türk memuru kul
lanmıyor mu? Sigara içmiyor mu? İşte 
onun için alakası var burada. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Van) 
— Hepsine destek mi yapsın? 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — İstikrarı sağlayın. İsteği-
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miz a İstikran sağlamadan getireceğiniz 
hiçbir tedbirin anlamı yoktur. Beş yıldır, 
bizim dediğimiz bu. Enflasyonun ilk vur
duğu sınıf isçidir, memurdur, daha sonra 
esnaftır ve çiftçidir. Çiftçiye verdiğiniz ta
ban fıyatlan bugünden gitmeye başladı. 
İşçiye verdiğiniz para, daha işçinin cebi
ne girmeden şeker yoluyla, akaryakıt yo
luyla, tekel maddeleri yoluyla; yann kö
mür yoluyla, demir yoluyla, çelik yoluy
la, kereste yoluyla, her türlü tüketim mad
deleri yoluyla erimeye başlayacak. Çünkü, 
akaryakıt, insanın vücudunda dolaşan kan 
gibidir. Akaryakıta yapılan bir zam, akar
yakıt üzerinden alınan vergilerde yapılan 
bir artış, doğrudan doğruya akaryakıta ve 
onun vasıtasıyla da en dar gelirlinin kul
landığı tüketim maddelerine, en ucuz 
maddelere yansıyor. 

Akaryakıtın ekonomideki fonksiyonu 
taşıyıcılıktır; yani, istikrarsızlığı taşıyıcı bir 
fonksiyonu vardır akaryakıtın. Onun için, 
ben burada diyorum ki, dün yaşadığımız 
şeker zammı, bugün yaşadığımız tekel 
zammı, yann yaşayacağımız akaryakıt 
zammı, işçilere verdiğimiz ücret artışını 
eritecektir. Bu, iyi bir yöntem değildir. Ar
zu edilen istikrardır; ekonomik istikrardır, 
Türk parasının istikrandır, Türk ekono
misinin istikrarıdır; Türk ekonomisinde 
daha fazla üretimdir ve bu üretimin gelir 
dağılımını düzenleyici bir biçimde dağı-
tılmasıdır. 

Şimdi bakıyoruz, Hükümet, iddia 
ediyoruz ki, önümüzdeki günlerde Akar
yakıt Tüketim Vergisini artırma konusun
da kendisini mücehhez kılmıştır. 

Tasarının 14 üncü maddesinde de bu
nun dağıtımını düzenliyor ve fonlara şu 
kadar, belediyelere bu kadar diyerek, bun
ları maddeler halinde sıralıyor. Aslında 
bunların kanun metnine yazılmasının da 
pek anlamı yok. Çünkü, bu 14 üncü mad
denin altındaki bir fıkra ile Hükümet öy-
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le bir yetki alıyor ki, istediğimi istediğime 
veririm diyor değerli arkadaşlar. 

1 inci madde üzerindeki konuşmam
da açıklamıştım; ithal vergileri konuşun
da Hükümete tanınacak yetkilerde bir sı
nırlamadan yana değiliz; ama Türk vatan
daşının tüketimini, onun hayat standardı
nı ve ona götürülecek hizmetleri etkileye
cek tarzda, vergilerin bu şekilde belli yer
lere tahsis edilmesi konusunda Hüküme
te ileri derecede yetki verilmesine karşıyız. 

Değerli arkadaşlanm, o nedenle, 14 
üncü maddenin, Hükümet tarafından, be
lediyelerin muhalefet partilerine geçmesin
den sonra, yarın, özellikle belediye fonla-
nnı eritmesi şeklinde kullanılmamasını te
menni ediyorum ve bunu da Hükümetten 
beklediğimi -doğru hareket budur- bura
da açıkça belirtiyorum. 14 üncü madde
de getirilen bu dağıtımdan daha çok, bi
zi, madde sonundaki Hükümete tanınan 
yetki endişeye sevk etmektedir. Bu, inşal
lah, memlekette, Hükümet tarafından, ile
ride sosyal istikrarı ve belediyelerin vatan-
daşlanna hizmet götürme noktasındaki 
eşitliğini bozmayacak şekilde kullanılır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
(DYP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın 
Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; Akaryakıt Tüke
tim Vergisi hâsılatının dağıtılmasına iliş
kin olarak getirilen bu madde zaman za
man değişikliğe uğramış, yalnız, madde
nin sonuna konulan bir fıkra da, böyle bir 
maddenin düzenlenmesini anlamsız kıl
mıştır. Maddenin son fıkrasında, "Bakan
lar Kurulu, akaryakıt tüketim vergisi hâ
sılatının dağılımını, yukarıda belirtilen 
yerler arasında, değişik nispetlere göre ye
niden belirlemeye yetkilidir" deniyor. Ba
kanlar Kuruluna böyle bir yetki verdikten 
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sonra, artık maddenin üst tarafına, işte şu 
kadarı Toplu Konut Fonuna, şu,kadarı 
Kamu Ortaklığı Fonuna, şu kadan Bele
diyeler Fonuna gider demenin bir anlamı 
yok. Bakanlar Kurulu zaten bu yetkiyi alı
yor ve bu yetkiyi de istediği gibi kullanır. 
Yani, kanun tekniği açısından, madde çok 
acayip şekilde düzenlenmiş. Bir yandan, 
şu şu fonlara veyahut da şu şu kalemlere 
şöyle dağıtım yapılır diyor; ama arkasın
dan da, Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş
tir, Bakanlar Kurulu bu dağıtımı yeniden 
düzenler diyor. Bu, bir defa, mantıksız bir 
düzenlemedir ve kanun tekniğine aykırı 
bir husustur. 

Biraz önce biz dedik ki, işte, benzin, 
motorin ve diğerlerinde yüzde 31,5 olan 
vergi nispetini yüzde 70'e getirmekle bir 
zam getiriyorsunuz, bir de ayrıca yüzde 
15 daha artırma yetkisiyle bu miktar yüz
de 85'e çıkarılıyor... 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulundaki 
arkadaşlarımdan rica ediyorum; lütfen... 
Bakanlarla konuşmanın da bir üslubu, bir 
edebiyatı var. (Gülüşmeler) Saatlerde san
ki koridorda oturulup konuşuluyor... Çok 
affedersiniz, tahammülsüzlüğüme bağış
layın; ama Başkan olarak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bu tür hadiselere ta
hammül edemiyorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkanım, disiplin cezasını uygulasa-
niz öyle yapmazlar. 

BAŞKAN — Size uygulayamıyorum 
ki, onlara uygulayayım... (Gülüşmeler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
disiplinsiz hareket etmiyorum ki, burada 
fikirlerimi söylüyorum; siz ondan rahat
sız oluyorsunuz; ama onlar burayı Mec
lis gibi kabul etmiyorlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — De

ğerli milletvekilleri, burada, her vesileyle 
diyorum ki, Hükümet burada doğru bil-
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gi vermek zorundadır. Aksi takdirde, yan
lış karar alıyoruz. Biraz evvel bir önerge 
verdik ve Akaryakıt Tüketim Vergisi nis
petinin yüzde 70'e çıkarılması ve bunun 
da 15 puana kadar artırılması yetkisinin 
Bakanlar Kuruluna verilmesi nedeniyle 
Akaryakıt Tüketim Vergisi nispeti yüzde 
85'e çıkıyor ve hayli artıyor, dedik. Sayın 
Bakan da, "Akaryakıt Tüketim Vergisi, 
kaldırılan hükümleri nazara aldığınız tak
dirde, artmıyor" dedi. 

Bakın, ben size izah edeyim, artıyor 
mu, artmıyor mu : 

Şimdi, kaldırılan hükümler : 
"2.3.1984 tarih ve 2985 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendi" diyor. Bununla alınan vergi nispeti 
yüzde 20. 31,5'in üzerine yüzde 20'yi ek
lerseniz, etti yüzde 51,5. 

"7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) 
bendi ile 13 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrası" diyor. Bununla alınan nispet de 
yüzde 5; etti yüzde 56,5. 

"29.5.1986 gün ve 3296 sayılı Kanu
nun 4r üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(g) bendi" diyor. Burada da tonda 1 000 
lira alınıyor ki, yüzde 0,5'e isabet ediyor; 
aşağı yukarı yüzde 57'lik nispet yüzde . 
85'e çıkıyor. Sayın Bakan hâlâ, "Bizim ge
çici maddelerde kaldırdığımız kanun hü
kümleri dikkate alındığında, burada bir 
nispet farkı yok" diyor. Ben bunun tak
dirini size bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ikinci bir hu
sus : Bu dağıtımlar neden böyle sık sık de
ğiştiriliyor? Yani, devlette bir devamlılık 
ve bir istikrar lazım. Akşam yatıp, sabah 
kalkıp kanun değiştirmeye kalkarsak, dev
let düzeni hurdahaş oluyor, birbirine ka
rışıyor. Her gün kanun hükmünde karar
name, her gün Bakanlar Kurulu kararı; 
her gün bir yeni kararnameyle nispetler 
değişiyor, dağıtım tablosu değişiyor. Böy-
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le olunca, devlette düzen, intizam kalmı
yor. Bu Hükümet, sırf iş yapabilir görün
mek için mi bunu yapıyor? 

Üçüncüsü : 26 Mart seçimlerinden 
sonra belediyelerin özellikle iktidar Par
tisi tarafından kaybedilmesi üzerine Sayın 
Başbakan büyük bir hiddetle, "Belediye
lerin yükü bizim sırtımızdan kalmıştır, biz 
artık belediyelere yardım etmeyiz" dedi. 
Sanki, belediyeler, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin belediyeleri değil de, bilmem 
hangi devletin belediyesiymiş veyahut da 
sanki, Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin Başbakanı değil de, başka bir 
devletin başbakanıymış gibi çıktı konuştu. 

Dördüncüsü : Bugün 14 Haziran. 
Maliye Bakanına soruyorum : Geçen se
ne, 14 Haziran tarihine kadar kendi be
lediyelerine ne miktarda yardım yapmış
lardı, bugün ne yardım yapmışlardır? 

Değerli milletvekilleri, hukuk devle
ti bir bütündür. Devlette yönetici Ahmet 
veya Mehmet olabilir. Devlette temel ku
rallar koyar, o temel kurallara göre devle
ti yönetirseniz, devlette bir açmazla karşı 
karşıya kalmazsınız. 

Bir devlette bir bakan cebinden kâ
ğıdını çıkarır, (A) belediyesine 5 milyar li
ra veyahut da 500 milyon lira verdim, (B) 
belediyesine 2,5 milyon lira verdim, der
se, bu devlette hukuk, bu devlette idare, 
bu devlette istikrar olur mu? Olmaz. Bu
rada tamamen keyfî bir devlet olur, bura
da bir aşiret devleti olur. 

Biz, bu tasarıya göre Bakanlığın yap
tığı tasarruflardaki kriterin bize söylenme
sini istiyoruz. Belirli bir kriter koyun, di
yoruz; nüfus kriterini mi koyuyorsunuz, 
proje kriterini mi koyuyorsunuz, bölge kri
terini mi koyuyorsunuz, hangi kriteri ko
yuyorsanız ona göre lütfen bu yardımları 
yapın ve artık devletteki keyfilikleri önle
yin. Devlet geçici bir şirket değil ki, sen 
iktidara geldiğin zaman keyfine göre yö-

netesin... Devlet yönetimine gelen her ik
tidar, kalıcı birtakım kurallar koymak zo
rundadır. O kalıcı kurallar, daha sonra ge
len iktidarlar zamanında da devam etti
rildiğinde, devlette huzur, güven ve istik
rar olur; ama, "Ben, kendi keyfime göre 
devleti yönetirim" demek, ne devlet sis
temiyle ne de hukuk sistemiyle bağdaşır. 

Bugüne kadar gördüğümüz kadarıy
la, muhalefet partisi belediyelerine hiçbir 
yardım yapılmamıştır. Bu tasarının... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Maddeyle ilgisi var mı? 

KAMER GENÇ (Devamla) — 
Maddeyle ilgisi var. Beyefendi, bakın, 
"Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsılatı aşa
ğıdaki nispetlere göre dağıtılır..." Siz ta
sarıyı okumamışsınız, kusura bakmayın. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Okudum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, cevap ver
mek mecburiyetinde değilsiniz; konuşma
nıza devam edin efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ar
kadaşımızı da bilgilendirelim diyoruz. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Bilgimiz yeterince var. 

BAŞKAN — Efendim, siz açıklama
nıza devam ederseniz, bilgilenmiş olur. 

KAMER GENÇ (Devamla) — 
Tamam. 

Bakın, bu Akaryakıt Tüketim Vergi
si hâsılatının dağıtılmasında Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne, bu maddeyle, binde 50 
nispetinde bir hak tanınıyor, Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 
yüzde 2 yeni bir hak tanınıyor, Savunma 
Sanayii Destekleme Fonuna yüzde 10 nis
petinde bir hak tanınıyor. Bunlara neden 
gerek görülmüş?.. Bu Akaryakıt Tüketim 
Vergisi hâsılatından pay alan birimlerde 
yapılan harcamalar da, tamamen orada-
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ki, birim başkanlığındaki kişilerin keyfi
ne bağlı ve bu harcamalar tamamen key
fî bir şekilde yapılıyor. Bu fonlar, ne 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununa, ne de Sa
yıştay denetimine tabi; yağma Hasanın 
böreği misali, herkes bir şeyler dağıtıyor, 
ama ne kanun var, ne nizam var... 

Arkadaşlar, bu devlet, 140 trilyon li
ra iç ve dış borç yükünün altına durup du
rurken ve bir anda girmedi, bu, keyfî yö
netimler ve bu hukuk tanımaz tutumlar 
sebebiyle girdi. Akşam yatıp, sabah kal
kıldığında, keyfî bir şekilde, kanun, ni
zam, yönetmelik ve kararname çıkarma 
keyfiyeti sonucunda bu noktaya gelindi. 

Yine eski kanunda... 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 

— Belediyelere verilirse mahzuru 
olmuyor?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Niye tahammülsüzlük gösteri
yorsunuz? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Eski 
kanunda, Akaryakıt Tüketim Vergisi hâ
sılatının yüzde 3'ünün belediyelere veril
mesi kabul edildiği halde, bu kanun tasa
rısıyla bu oran yüzde 1,2'ye indiriliyor. 

BAŞKAN — Sayın Genç, topar
layınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Evet 
Sayın Başkan... 

Bu itibarla, bu keyfîlik neden?.. De
min de belirttiğim gibi, devlette keyfîlik 
olduğu zaman, "Devlet" mefhumu kay
bolur, "Aşiret" mefhumu ortaya çıkar. As
lında, aşirette de, aşiretin fertlerine karşı 
bir saygı duyulur; ama, ANAP İktidarı, 
aşiret reislerinin kendi mensuplarına duy
duğu saygıyı, devletin birimlerine karşı 
duymuyor; çok keyfîlik içinde devleti yö
netiyor. Bunları her vesileyle söylüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
Genç, toparlayınız. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam, toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Ben, bu maddenin eski haliyle kal
masını; yani önceden belirlenmiş, herkes 
tarafından benimsenmiş halinin devam et
mesini ve madde sonundaki, "Bakanlar 
Kurulu, Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsı
latının dağılımını, yukarıda belirtilen yer
ler arasında, değişik nispetlere göre yeni
den belirlemeye yetkilidir" hükmünün 
kaldırılmasını istiyorum. Ya bu yetkiyi ve
relim ve maddenin üstündeki hükmü ta
mamen kaldıralım veyahut da, altında ar
tık böyle bir yetkiye gerek yok. Yani, bu 
maddenin yazıüşı hukuk tekniğine de ay
kırıdır. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın 
Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK &AKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Sayın Başkan, değerli üyeler, yine bir yan
lış anlamayı ortadan kaldırmak için hu
zurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Bu ve
sileyle, saygılar sunarım. 

Efendim, biraz evvel kürsüye geldi
ğimde, yine matrah var, dedim; yani, mat
rah tarifi farklıdır dedim. Onun için, mu
kayese yaparken, her ikisini aynı matra
ha dönüştürmedikçe, "Azaldı" veya 
"Yükseldi" demek yanlış olur. O zaman 
elmalarla armutları karıştırıyoruz de
mektir... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Uygu
lamanızı da göreceğiz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — 
Yani, elma ayrı, armut ayrı. 

Şimdi burada ben, "Şu haliyle şu an
da, bu kanun tasarısı kanunlaşmadan ön
ce hangi yükler varsa, aynı yükler yüzde 
70 ve 40 oranında da vardır" dedim. Bu
nun tersini ifade etmek için bir hesap ya-
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pıp, matrahlan eşitledikten sonra gelmek 
lazım. Çünkü, bizde detaylı hesaplar var, 
isteyen arkadaşlarımıza en ince detayına 
kadar bu hesapları verebiliriz. Yani, bu
rada bir şeyi ifade ettikten ve bu da zabıt
lara geçtikten sonra, artık burada farklı bir 
davranım içinde olmak yanlış olur, bun
ları tekrar tekrar çıkıp tavzih etmek, dü
zeltmek, sizin vaktinizi işgal etmek olur. 

Sayın Aykon Doğan dediler ki, 
"Efendim, burada bu kanun tasarısı gö
rüşülmeye başlandığından beri üç tane 
Bakan değişti." Olabilir tabi!. Bunun se
bebine bakmak lazım. Bir defa, bu kanun 
tasansı Hükümetin; yürüten makam da 
Bakanlar Kurulu. Onun için, sadece filan
ca veya feşmekânca bakanındır demek 
yanlış olur. Ben şahsen bu kanun tasarı
sıyla ilgili görüşmelerin başlangıcında bu
rada olmak isterdim; ama aniden, Sovyet
ler Birliğinin Dış Ekonomik İlişkiler Ba
kanı benimle havaalanında görüşmek is
tedi. Tabiî ki, bu ilişkilerimize önem veri
yoruz. Bu kanun tasarısıyla ilgili görüşme
lerin başlangıanda arkadaşımıza vekalet 
verdik. Ben de gittim, orada bu görüşme
leri yaptıktan sonra bakanı uğurladık, bu
raya koşarak geldik. Yani, bir sebebi var
dır nasıl olsa. Eğer şurada, görüşülen ka
nun tasarısıyla ilgili Bakan yoksa, mutla
ka bir sebebi vardır. Bunu sormak lazım. 
Burada, Meclis kürsüsünde "Filanca ba
kan yoktu, bunun da sahibi yoktur" de
mek yanlış olur efendim. 

Şimdi gelelim bir diğer konuya : 
"Belediyelere gidecek pay eski halde 
olsun" dediler. Bu, fevkalade yanlış olur. 
Çünkü, buradaki yüzde 1,20-1,20 oranı 
yüzde 2,40 ediyor. Bu yüzde 2,40'lık pay, 
70 ve 40'ta ağırlıklara bölündüğü zaman, 
eski halden fazladır. Yani biz burada, be
lediyelere ayırdığımız payı artırdık; ama 
hesabı yapılmayınca, buraya gelip, "Efen
dim, zaten siz belediyelere şöyle bakıyor

sunuz, böyle bakıyorsunuz" diye uluorta 
konuşma olur; yanlış olur efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Uluor-
tasiz konuşuyorsunuz efendim... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) -
Biz, belediyelere şu taslakla daha fazla pay 
verdik efendim. Bunun hesabını sizlere is
tediğiniz detayda veririm. 

Şimdi, buradaki yüzde 1,20-1,20 ay
rılıyor, 2,40 oluyor; bu parayı bakanlar is
tediği gibi verecek... Olmaz. Çünkü, mad
dede "Ayrılan payın tahsisi, esasları Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığınca müştereken hazır
lanacak yönetmelik hükümleri çerçevesin
de yapılır" deniyor. Bu yönetmelik Res
mî Gazetede ilan edilecek. Eğer orada 
gayri adil bir uygulama varsa, o zaman, 
arkadaşımız, "Bakınız, çıkardığınız yönet
melik gayri adildir; bizim belediyeleri ayı
rıyor, sizin belediyelere fazla veriyor" der; 
bu, o zaman bir anlam ifade eder. Yoksa, 
şimdi bu, ceffelkalem, "Siz bir araya ge
leceksiniz, istediğiniz gibi dağıtacaksınız" 
demektir. Hiçbir bakan da cebinden bir 
kâğıt çıkarıp, "Şuna beş milyar verdim, 
buna beş milyon verdim" demez. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Mali
ye Bakanlığındaki uygulama nasıl, söyler 
misiniz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — 
Hayır efendim! Bakın, ben bir uygulama 
yaptım, önce doğudan başladım. Hiçbir 
ilimizde hiçbir partiyi ayırt etmeksizin, be
lirli kıstaslar içerisinde her belediyeye pa
ra gönderdim. Bunda da, nüfusuna bak
tım, borcuna baktım, kalkınmakta olan 
bölge veya bunun dışında bir bölgede olup 
olmadığına baktım ve belirli birtakım kıs
taslar çerçevesinde, bütün belediyelere pa
ra gönderdim. 

125 — 
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Şimdi, ondan sonra birisinin çıkıp 
da, "Sen cebinden bir kâğıt çıkardın, beş 
milyar lira yazdın verdin, ötekine de beş 
milyon lira verdin" demesi, gayri adil olur 
ve bu kürsüye de yakışmaz gibime gelir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizden 
evvelki arkadaşlarınızdan gördük; ama si
zin uygulamanızı bilmiyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — 
Şimdi, ben bu 20 milyar lirayı böyle da
ğıttım. Hiçbir milletvekili arkadaşım ve
ya bakan bana gelip de, "Benim ilimde, 
benim ilçemde falanca kasaba unutulmuş
tur" diyemez. Olabilir, sehven bir şey 
unutmuş olabilirim. Çünkü, 2 bin tane 
belediye var, bunlardan bir tanesini unut
muş olabilirjm. Şurası açık; bazı beledi
yeler boğazına kadar borca batmışsa, ona 
tabiî biraz daha fazla para vereceğim. Yani 
bu halinden kurtarmam lazım; ama bü
tün borçlarını da ben ödeyemem, bunu da 
bilsinler. 

Şimdi, eskiden ya da şu kanundan 
evvel veya şu anda yürürlükte olan mad
deye göre, belediyelerin aldıkları toplam 
pay 31,5'te 4,8. Şimdi, ağırlıklı olarak 70 
ve 40 oranlarını dikkate aldığınızda, pay 
yüzde 2,40'a çıkıyor. Bu, yüzde 4,8'den 
daha fazladır ve belediyelere ayrılacak pay 
daha fazla olduğu için de endişe buyu-
rulmasın. 

Onun için, burada yapılan eleştiriler 
haksızdır diyorum. Anavatan iktidarı adil
dir, adaletiyle müsemmadır ve bu adale
tinden de hiçbir zaman ayrılmaz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, bu gece Mecliste sabaha kadar ça
lışacağız; ama salonda 65 - 70 kişi var. Ya 
arkadaslanmız içeriye girsinler veya karar 
yetersayısını dikkate alın. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili arka
daşım, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu 
günden beri, sayın milletvekili arkadaşla
rımız toplantıları camlı bölmeden takip 
ederler. Bazen de, zatı âlinizin yaptığı gi
bi, dışarıda hem sigarasını içer hem de te
levizyondan seyreder. Karar yetersayısını 
oylamada nazarı itibara alırız. Zatı âliniz 
Genel Kurula şu anda geldiniz, aşağı yu
karı iki saatten beri de yok sayılıyorsunuz. 

Bu itibarla, evvela bu tenkidi zatı âli
niz kendinize yapın, ondan sonra da bu 
beyanı bütün arkadaşlarımıza şümullen-
direlim. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, herhalde beni yeni gördünüz. Ben 
bir saattir buradayım. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, sadece bu 
an için değil. Bu Meclisin, dünya meclis
lerinin bir teamülü vardır; burası ne mek
teptir, ne camidir, ne de kışladır. Bunları 
hep nazarı itibara alıyoruz efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Evet 
efendim; şimdi oylamaya geçileceği için 
söyledim. Salonda 70 kişi var. Lütfen ar
kadaşlarımız gelsinler. 

BAŞKAN — Bakacağım efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, şu aşamada soru sorabilir miyim 
efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bura
daki yönetmelik, bu kanunun yayımından 
itibaren ne kadar süre sonra çıkacaktır? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Evet Sayın Bakan; bu 
yönetmeliğin, kanunun meriyetinden iti
baren çıkma süresi konusunda bir beyan
da bulunabilir misiniz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Sayın Başkanım, Hükümetimiz ve iktida
rımız çok süratli hareketiyle tanınmakta
dır. Bunu çok kısa zamanda çıkaracağız. 
Nitekim, yeminli malî müşavirlerle ilgili 
kanun, Resmî Gazetede dün yayımlandı; 
yönetmeliği de yarın Resmî Gazetede ya
yımlanacaktır. Yani, iki gün arayla yayım
lanıyor. Onun için, şimdi ben burada, üç 
gün mü diyeyim, dört gün mü diyeyim; 
ama, biz bunu çok kısa bir zamanda ya
yımlarız. Çünkü, iş anlayışımız, iktidar 
anlayışımız öyledir efendim. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri) 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(İsparta) — Sayın Başkan, soru... 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın 
Doğan. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(İsparta) — Sayın Başkan, Sayın Bakan
dan bir şey öğrenmek istiyorum. 

Kendileri buyurdular ki, "Kalkın
mada öncelikli yörelerdeki belediyeler baş
ta olmak üzere, belediyelere bütçeden, 
kendi güçlerini dikkate alarak..." diye yar
dım kıstasını böyle belirttiler. Bu kıstasa 
katılmak mümkün değil. Birinci ve ikinci 
derece kalkınmada öncelikli yöreleri bele
diye bazında aldığınız zaman, birinci ve 
ikinci derecede kalkınmada öncelikli yö
reler listesine girmeyen pek çok belediye, 
o listeye dahil olan belediyelerden ekono
mik bakımdan daha sıkıntı içindedir, da
ha borçtadır. 

Şimdi, Sayın Bakandan öğrenmek is
tediğim husus şudur : Birinci ve ikinci de
recede kalkınmada öncelikli yöreler liste
sinde yer almayan gelişmiş şehirlerimiz

deki gelişmemiş belediyelere de aynı ön
celiği verecek misiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Efendim, bizim önceliğimiz verilmiştir ve 
bu dağıtım yapılmıştır; yani, bitmiştir 
efendim. Bizim adalet anlayışımız önce 
doğudan... Çünkü, "Doğuda inşaatvmev-
simi kısadır, harcama süresi kısadır" di
ye düşündük ve doğudan başladık; doğu
daki birinci ve ikinci derecede kalkınma
da öncelikli yörelere verdik. Şimdi de, tah
min ediyorum ki, gitmiştir. Türkiye'nin 
geri kalan bölgelerine dağıttık. 

Adalet izafidir efendim. Malumu âli
niz, öyle bir olay olur ki, bir toplum onu 
ölümle cezalandı nr, aynı olaya bir başka 
toplum da madalya verir. Benim kıstasım 
doğudan başlamaktı. Zaten bu, 20 milyar
la ilgilidir. Doğudan başlamak, artı, kal
kınmada birinci ve ikinci derecede önce
likli yöreleri biraz fazla kayırmaktı. Yan
lış olabilir; ama, zaten ben de 20 milyar 
dağıttım. Yani, bütçede 3,2 trilyon lira, 
Maliyeye hiç uğramadan belediyelere da
ğıtılmıştır, dağıtılmaktadır. Onun deniz
de bir katresi olan 20 milyarı da böyle da
ğıttık. Bir yanlışı varsa, tabiatıyla ben il
gili yerlere sorumluyum; ama, bizim an
layışımızı şimdi değiştirmek de mümkün 
değildir. Çünkü, bu dağıtılmıştır, gitmiştir. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Önergeler vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 252 sıra sayılı Ya

sa Tasarısının 14 üncü maddesinin son fık
rasının tasarı metninden çıkarılmasını say
gılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 
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Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Eşref Erdem 
Ankara 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

Erol Güngör 
İzmir 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 252 sıra sayılı Ya
sa Tasarısının 14 üncü maddesinin birin
ci fıkrasının (c) bendindeki "Yüzde 1,20" 
nispetinin "Yüzde 5" ve (k) bendindeki 
nispetin de "Yüzde 9,20" olarak değişti
rilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Eşref Erdem 
Ankara 

Kâzım Özev 
Tokat 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Sayın Başkanlığa 

252 sıra sayı ile görüşülen tasarının 
14 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Hasan Zengin 
Manisa 

Eşref Erdem 
Ankara 

MADDE 14. — 7.11.1984 tarihli ve 
3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka-
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nununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Vergi Tahsilatının Dağılımı : 

Madde 6. — Vergi dairelerine yatı
rılan akaryakıt tüketim vergisi hâsılatı aşa
ğıdaki nispetlere göre ayrılarak, tahsil edil
diği ayı takip eden bir ay içinde, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek 
esaslar dahilinde ilgili hesaplara yatırılır. 

a) Toplu Konut Fonuna % 20 
b) Kamu Ortaklığı Fonuna % 22 
c) Belediyeler Fonuna % 4,95 
d) Belediyelere % 4,95 
e) Karayolları Genel Mü

dürlüğüne % 3 
f) Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğüne % 0,50 
g) Koy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğüne % 3 
h) Türk Sporunu Teşvik 
N Fonuna % 0,20 
ı) Savunma Sanayii Des

tekleme Fonuna % 5 
i) Maliye ve Gümrük Bak. 

Mer. Sayman. Hes. % 13 
Akaryakıt tüketim vergisi hâsılatın

dan belediyelere ayrılan payın tahsisi, 
esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca müşte
reken hazırlanacak yönetmelik hükümle
ri çerçevesinde yapılır. Karayolları Genel 
Müdürlüğü ile Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü payı altyapı hizmetlerinde; 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü payı 
ise, gençlere ve çocuklara hitabeden spor 
tesislerinin kurulmasında kullanılır. 

Bakanlar Kurulu, akaryakıt tüketim 
vergisi hâslatının dağılımını, yukarıda be
lirtilen yerler arasında, değişik nispetlere 
göre yeniden belirlemeye yetkilidir." 

Gerekçe : 
Bu önerge ile Savunma Sanayii Des

tekleme Fonu nispeti yüzde 10'dan yüzde 



T.B.M.M. B : 101 14 . 6 . 1989 O : 1 

5'e indirilmekte, başlıbaşına enflasyonist 
etkisi olan, Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışmayı Teşvik Fonu hissesi kaldırılarak, 
belediyelere ve Belediyeler Fonuna ayrılan 
paylar artırılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Madde 14'e (1) fıkrası olarak "Özel 
idarelere" ibaresinin eklenmesini, oran 
olarak da karşısına yüzde 0,10 nispetinin 
konulmasını saygıyla arz ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Galip Demirel 
Malatya 

İhsan Nuri Töpkaya 
Ordu 

ihsan Bedirhanoğlu 
Van 

Selahattin Mumcuoğlu 
Van 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık du
rumlarına göre tekrar okutup, oylarınıza 
sunacağım. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 252 sıra sayılı Ya
sa Tasarısının 14 üncü maddesinin son fık
rasının tasan metninden çıkarılmasını say
gılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN -ı- Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor Sayın 
Başkanım. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Katılmıyoruz efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

252 sıra sayı ile görüşülen tasarının 
14 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

ve arkadaşları 
MADDE 14. — 7.11.1984 tarihli ve 

3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Vergi Tahsilatının Dağılımı : 
Madde 6. — Vergi dairelerine yatı

rılan akaryakıt tüketim vergisi hâsılatı aşa
ğıdaki nispetlere göre ayrılarak, tahsil edil
diği ayı takip eden bir ay içinde, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek 
esaslar dahilinde ilgili hesaplara yatırılır. 

a) Toplu Konut Fonuna % 20 
b) Kamu Ortaklığı Fonuna % 22 
c) Belediyeler Fonuna % 4,95 
d) Belediyelere % 4,95 
e) Karayolları Genel Mü

dürlüğüne % 3 
f) Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğüne % 0,50 
g) Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğüne % 3 
h) Türk Sporunu Teşvik 

Fonuna % 0,20 
ı) Savunma Sanayii Des

tekleme Fonuna % 5 
i) Maliye ve Gümrük Bak. 

Mer. Sayman. Hes. % 13 
Akaryakıt tüketim vergisi hâsılatın

dan belediyelere ayrılan payın tahsisi, 
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esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca müşte
reken hazırlanacak yönetmelik hükümle
ri çerçevesinde yapılır. Karayolları Genel 
Müdürlüğü ile Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü payı altyapı hizmetlerinde; 
Gençlik ve Spor Genel .Müdürlüğü payı 
ise, gençlere ve çocuklara hitap eden spor 
tesislerinin kurulmasında kullanılır. 

Bakanlar Kurulu, akaryakıt tüketim 
vergisi hâslatının dağılımını, yukanda be
lirtilen yerler arasında, değişik nispetlere 
göre yeniden belirlemeye yetkilidir." 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Savunma Sanayii Destekleme Fonu
nun payını yüzde 10'dan yüzde 5'e ve Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonunun payını da sıfıra indiren bu öner
geye katılmıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Hükümet olarak da katılmıyoruz efendim. 

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

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; az önce 
Sayın Maliye Bakanımızın açıklamaları 
için teşekkür ediyor ve bu 20 milyar lira
nın özellikle kalkınmada öncelikli yörele
re gönderilmesi konusundaki takdirlerin
den dolayı şükranlarımı sunuyorum. 

Ancak, bundan önceki madde ile il
gili eleştirilerde, Sayın Bakan, getirilen de
ğişiklikler itibariyle petrol ürünleri fiyat
larında bir artışın olmayacağını belirttiler, 
matrah değişikliği ile ilgili olarak bir oran
lamanın olduğunu belirttiler. Elbette bu
nu anlamak mümkün. Ancak, bütün bun-
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lara rağmen bu tasarının bir çelişkisini de 
ortaya koymak gerekmektedir. Bu önerge 
de, kapsam itibariyle bunu ortaya koyu
yor. 

Daha önceki mevcut Akaryakıt Tü
ketim Vergisi Kanununda, Kamu Ortak
lığı Fonu yüzde 21,30 iken, şimdi yüzde 
22 oranında kalmakta. Sayın Bakanın 
açıklamalarını gerekçe olarak gösterdiği
mizde, Kamu Ortaklığı Fonuna giden 
miktarın bir hayli arttığını söyleyebiliriz. 
Belediyeler Fonuna ve belediyelere ayrılan 
paylar yüzde 3 nispetinden yüzde 1,20 nis
petine düşerken, eskiden verilenden, şu ta
sarının yasalaşmasından önceki konu
mundan bir miktar daha fazla Belediye
ler Fonuna ve belediyelere gittiğini Sayın 
Bakan açıkladılar. Elbette, hesaplamalar 
yapıldığında onu görebiliyoruz; ancak, 
Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsılatı toplam 
miktar olarak artarken, Toplu Konut Fo
nu, Kamu Ortaklığı Fonu, Savunma Sa
nayii Destekleme Fonuna -ki, yeni bir fon 
olarak, daha doğrusu yeni bir düzenleme 
olarak buraya getiriliyor- ciddî artışlar ya
pılırken, belediyeler ve belediyeler fonu 
miktarlarında göreceli, nispî azalmanın, 
diğerlerinin aleyhine olduğunu da söyle
mek mümkün. 

Biraz önce Sayın Bakanın da ifade et
tikleri gibi, Türkiye'de geçtiğimiz beş yıl 
içerisinde, belediyelerin, denetimden uzak 
işlerinden dolayı çok ağır bir yük altında 
olduğunu söyleyebiliriz. Bugün, birçok be
lediye de, İller Bankasından alacaklarını, 
geçtiğimiz son üç ay içerisinde alamamış
lardır. İller Bankasından gelen yazılara 
baktığımızda, ilgili ay için (mart, nisan, 
mayıs, ayları için) hep negatif rakamlar 
gösterilmektedir. Çünkü, geçmişte beledi
yelerin sorumsuzca harcamaları, aşırı yük
ler ve onların faizleri ciddî bir yük getir
miştir. 

Şimdi, böyle bir durumda, madem 
kapsam itibariyle Akaryakıt Tüketim Ver-
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gisi hâsılatında bir orantısal dağılım söz 
konusu ise, mevcut belediyelerin durum
larını da dikkate alarak, Belediyeler Fonu
na ve belediyelere ayrılan payların 
1,20'den, önergede ortaya konulan rakam
lara getirilmesi, sanıyorum belediye hiz
metlerinin kamuya dönük işlerinde önemli 
bir ivme olacaktır. 

Bu değişiklik önergesinin bir gerek
çesi de şudur : Savunma Sanayii Destek
leme Fonu payı yüzde 10'dan yüzde 5'e 
düşürülmektedir. Savunma Sanayii Des
tekleme Fonunda çok büyük miktarlarda 
parasal olanaklar oluşmuş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen to
parlayınız efendim. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Yine, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş
vik Fonu, Akaryakıt Tüketim Vergisi hâ
sılatından yüzde 2 bir payla yeni bir dü
zenleme olarak getirilmektedir. Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma-harcamalarının 
çoğunun da enflasyonist gelişmelere yol 
açtığını gördüğümüzde, önergenin kendi 
içerisinde tutarlı olduğunu düşünüyorum. 

Yine bu tasarıda ciddî bir hata yapıl
mıştır, o da şudur : Getirilen tasarının son 
fıkrasında, "Bakanlar Kuruluna, Akarya
kıt Tüketim Vergisi hâsılatının dağılımı
nı yukarıda belirtilen yerler arasında de
ğişik nispetlere göre yeniden belirleme yet
kisi verilmektedir. Yani bütün bu orantı
lar, Bakanlar Kurulu tarafından tama
men, topyekûn değiştirilebilmektedir. Bu, 
yasa yapma tekniği açısından da ciddî bir 
aykırılıktır. Mademki Bakanlar Kuruluna 
böyle bir yetki veriliyor, referans orantı
larının bu tasarının maddesinde yer alma
sının anlamı yoktur. Bunun da kaldırılma
sını öneriyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 252 sıra sayılı Yı
sa Tasarısının 14 üncü maddesinin birin
ci fıkrasının (c) bendindeki "yüzde 1.20" 
nispetinin "yüzde 5" ve (k) bendindeki 
nispetin de "yüzde 9.20" olarak değişti
rilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Katılmıyoruz efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Madde 14'e (1) fıkrası olarak "özel 
idarelere" ibaresinin eklenmesini, oran 
olarak da karşısına "yüzde 0.10" nispeti
nin konulmasını saygıyla arz ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

ve arkadaştan 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜtf (Deniz
li) — Efendim, çoğunluğumuz olmadığı 
için, maalesef katılamıyoruz. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) -
Yüce Meclisin takdirine bırakıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylan niza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Burada, Sayın Komis
yondan bir hususu sormak isteriz.'.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Sayın Başkanım, 14 üncü maddenin 
"Vergi Tahsilatının Dağılımı" şeklindeki 
kısmın sonundaki (j) paragrafında redak
siyon için; "Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne" olması lazım. 

BAŞKAN — Efendim, bizim de sor
mak istediğimiz oydu. Şimdi, (j) bendin
deki "Vakıflar Genel Müdürlüğüne" ol
mak kaydıyla ve kabul edilen... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 13 de
ğil de 12 090 olması lazım, düşülmesi la
zım, yoksa yüzde 100'ü aşıyor. 

BAŞKAN — Kabul edilen önergeye 
ve redaksiyon teklifine göre maddeyi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
ALTINCI BÖLÜM 

79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının 
Affına, Millî Korunma leşkilât, Sermaye 
ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı 

Hükümler İhdasına Dair Kanunda 
Yapılan Değişiklik 

MADDE 15. — 10.9.1960 tarihli ve 
79 sayılı Millî korunma Suçlarının Affı
na, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve 
Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hü
kümler İhdasına Dair Kanunun 5 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 5. — a) İthalatçılar, rafi
neri ve dağıtım şirketleri ile akaryakıt ba-
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yileri, hampetrol ve petrol ürünlerinin fi-
yatlannı tespitte serbesttirler. 

b) Bakanlar Kurulu, uluslararası 
piyasalardaki gelişmeleri de dikkate ala
rak gerektiğinde, hampetrolün ve petrol 
ürünlerinin alım, satım ve dağıtımı ile il
gili esaslan belirlemeye yetkilidir. 

c) Akaryakıt fiyatlarında istikrarın 
sağlanması amacı ile Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı emrinde TC. Ziraat Ban
kasında "Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu" 
teşkil edilmiştir. 

Bu Fona yatırılacak paralarla bura
dan yapılacak ödemelerin şekli ve esasla
rı Bakanlar Kurulu Karan ile tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Grup adına konuşacaklar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SHP GRUBU ADINA FUAT ATA

LAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; tasarının 15 inci maddesiyle 
ilgili olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubunun düşüncelerini ifade etmeye ça
lışacağım. 

Kanaatime göre, bu tasannın en 
önemli maddelerinden bir tanesi budur ve 
bu madde ile, Türkiye'de, dönüşü çok zor 
olacak bir düzenlemeye gidilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
15 inci madde ile getirilen düzenleme şu
dur : Artık, Türkiye'de isteyen her iktisa
dî kuruluş, akaryakıt bayiliği kurarak, 
hampetrol ve petrol ürünlerini ithal yet
kisini alacak ve serbest piyasa mekanizma
sı içerisinde, bunu dilediği fiyata satabi
lecektir. 

Petrol ürünlerinin satımında 
"liberasyon" diye tanımlanan bu yakla-

132 — 



T.B.M.M. B : 101 14 . 6 . 1989 O : 1 

şım, Türkiye'deki kimya sanayiini, ulusal 
kuruluşları, ulusal rafinerileri ciddî ve 
olumsuz şekilde etkileyecek; sadece bu
nunla kalmayacak, tüketici alabildiğine 
mağdur olacaktır. 

Ayrıca, bu tasan ile, mevcut Petrol 
Kanunu arasında ciddî bir çelişki de var
dır. Halihazırdaki Petrol Kanununda, pet
rol ürünlerinin fiyatlarının tespitinde 
Enerji Bakanlığına yetki verilmektedir. 
Petrol Kanununda bir değişiklik yapılma
dan bu düzenlemeye gidilmesi de, yasal 
alanda ciddî bir hatadır. Şimdi bu durum
da, uluslararası piyasalardaki gelişmeleri 
dikkate alarak, Bakanlar Kurulunun, 
hampetrol ve petrol ürünlerinin alım, sa
tım ve dağıtımı ile ilgili esaslan belirleme 
yetkisi vardır sadece. Bunun dışında, pet
rol ürünlerinin fiyat tespitinde, gayet açık 
şekilde, bir serbest dûaçne geçiş bulun
maktadır. • 

Hepinizin bildiği gibi, Türkiye'de, 
ulusal rafineri olarak TÜPRAŞ, Batman 
Rafinerisi, Orta Anadolu Rafinerisi ve İz
mir Aliağa Rafinerisi bulunmaktadır. Hü
kümetin özelleştirme ile ilgili yaptığı ça
lışmalarda, özellikle Batman Rafinerisi
nin, yine TÜPRAŞ'm yabancılar tarafın
dan satın alınması konusunda pek cezbe-
dici noktalann bulunmadığı ortaya çık
mıştır. Her ne kadar, basında, TÜPRAŞ'-
m, uluslararası Exxon petrol firmasına sa
tılacağı yazılmakta ise de, şimdi, özellikle 
petrol piyasasındaki kulislerde, Sayın Baş
bakanın biraderinin de ilgili olduğu bir 
Kuveyt firmasının İzmir Aliağa Rafineri
sini, özelleştirme yolu ile alacağı iddiala
rı, söylentileri çok yaygındır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Batman Petrol Rafinerisi ve TÜPRAŞ gibi 
ulusal kuruluşlar, biliyorsunuz, Türkiye'
deki yoğun işsizlik ortamında, sosyal bir
takım fonksiyonlan da yerine getiren, da
ha fazla işçi çalıştıran; fakat makine ve teç
hizat olarak, eski rafinerilerdir. 

— 133 

Bu rafinerilerin üretim ve işletme 
maliyetleri, yabancı şirketlerin Türkiye'
de işlettiği rafinerilere göre yüzde 3- yüz
de 5 daha fazladır. Petrol ürünlerinin fi-
yatlannın tespitinde liberasyona gidişle 
birlikte, ulusal rafinerilerin üretim meka
nizmadan ciddî şekilde mağdur olacak ve 
bundan dolayı, belki de bu rafinerilerin 
belirli bir süre içerisinde kapanmaları söz 
konusu olacaktır. 

Buna karşılık, Türkiye'de gerek pet
rol üreten gerekse yabancı ülkelerden 
hampetrol ithal eden uluslararası yaban
cı kuruluşlar, hem bu petrol ürünlerini is
tedikleri koşullarda ithal edecekler hem de 
göreceli olarak, biraz daha yeni olan ve iş
letme maliyetleri bir miktar daha düşük 
olan kendi rafinerilerinde, petrol ürünle
rini, daha düşük işletme maliyetiyle üre
tecekler, böylece piyasaya da genellikle ya
bancı sektörlerin hâkim olma eğilimi ge
lişecektir. 

Bu durumda, herkesin serbestçe itha
lat yapabileceği ve bu ithalatı yaparken de 
Türkiye'deki uluslararası yerli filolann ko
runma durumlannın dahi ortadan kalka
cağı ve kapkaççı ithalat yöntemiyle, kısa 
sürede halkın sırtından milyonların, mil-
yarlann vurulacağı ortamı hepimiz birlik
te yaşayacağız, nasıl olduğunu göreceğiz. 

Ulusal rafinerilerin kapatılmasıyla 
birlikte, Türkiye'de -bu bölgelerde- ciddî 
bir işsizlik sorunu yaşanacak ve onun öte
sinde, biraz önce de söylediğim gibi, bu 
sahayı yabancjlara ve onların yerli işbir
likçilerine açma ortamı giderek gelişe
cektir. 

. Petrol piyasalarında özellikle çok tar
tışılan ve Türkiye'de ulusal kesimlerin ta
mamen karşı olduğu bu tasannın kabulü 
ciddî sorunlan da beraberinde getirecektir. 

Yine, Sayın Başbakanın kardeşinin 
de yer aldığı ve petrol ithalatı ve petrol 
ürünlerinin satışıyla ilgili çok ciddî spekü
lasyonlar ortaya atılmaktadır. 
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Böylece, Türkiye'de, petrol ürünleri
nin işlenmesinde kalite sorununun da ya
şandığı bir ortamda bir taraftan, kalite 
kontrolünde ciddî sorunlar ortaya çıkacak, 
öte yandan, önemli bir döviz dışarıya bu 
şekilde akacak ve ulusal değerlerimiz, bu 
anlamda, heder olacaktır. 

Sayın Genel Kurul üyelerinin, bu ta
sarıyı dikkatle izleyerek, tetkik ederek, 
olumsuz oy vermelerini diliyor; Sosyalde-
mokrat Halkçı Partinin, tasarının bu mad
desine bu anlamda karşı çıktığını ifade 
ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi övlarınıza sunuyorum : Ka

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

16 ncı maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Kaldırılan Kanun Hükümleri 
MADDE 16. — a) 2.3.1984 tarih ve 

2985 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının (b) bendi; 

b) 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
(g) bendi ile 13 üncü maddesinin 3 numa
ralı fıkrası; 

c) 29.5.1986 tarih ve 3294 sayılı Ka
nunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası
nın (g) bendi; 

d) 7 11.1984 tarih ve 3074 sayılı Ka
nunun, 3418 sayılı Kanunun 40 inci mad
desi ile eklenen Geçici 1 inci maddesi; 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanu

nun yürürlüğe girdiği tarihte, 1615 sayılı 
Gümrük Kanunu hükümlerine göre he
nüz fiilî ithali yapılmamış eşyaların ulaş
tırma altyapıları resmi yeni hükümlere gö
re alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

Buyurun Sayın Eser. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; aslında, geçici 
madde vesilesiyle bu paket kanunun ba
şında yer alan 827 sayılı Rıhtım Vergisi 
uygulamasıyla alakalı görüşlerimi de be
lirtmek istiyorum. Bu vesileyle, hepinizi 
saygı ile selamlarım. 

Daha önceki tatbikatında yüzde 5 
olan Rıhtım Vergisinin, ithalde, taşıma 
sapmalarını önlemek bakımından -Sayın 
Hükümet gerekçeyi bu şekilde vermiş- di
ğer taşıma şekillerine de yayılmasını de
ğil, yıllar yılı ülkemizin deniz taşımacılı
ğında uyguladığı yanlış politikaların ne
ticesi, denizin taşıma avantajlarının görül
memesi nedeniyle, bu verginin tümünün 
kaldırılarak, deniz taşımacılığının destek
lenmesi fikrini bu kürsüden, daha önceki 
vazifelerimiz itibariyle, diğer platformlar
da dile getirmiş idik. Şimdi görülüyor ki 
-Sayın Aykon Doğan'm benden önce yap
tığı konuşmada belirttiği veçhile- belki son 
günlerde artan siyasî tansiyonun da ön 
ayak olması sebebiyle, deniz taşımacılığı
mızın zayıf kalmasına neden olan bu Rıh
tım Vergisi tatbikatı değiştirilmek isteni
yor. Ancak, konunun özü bence bu da de
ğildir. Zaten 2582 sayılı Kanunda Bakan
lar Kuruluna verilen yetki ile -(c) bendin
deki yetki ile- rıhtım vergisinin sıfıra ka
dar indirilebilme imkânı var idi. Dolayı
sıyla, yıllar yılı bu yetki kullanılmamış, de
nizin ve filonun, altyapının erimesine, de
mode olmasına ve rakiplerimize karşı güç-
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süz kalmasına neden olunmuştur. Bunda 
bir kasıt aramıyorum; ancak, kamuoyu
nun ve yetkili mercilerimizin, maalesef, bu 
deniz taşımacılığımız ve denizdeki men-
faatlarımız üzerine gereği kadar eğilinme-
mesinin neden olduğunu vurgulamak is
tiyorum. 

Bu vesileyle, ortalama yaşı 20'ye va
ran filonun ve tip itibariyle de hiç uygun 
olmayan gemilerimizin, limanlarımızın 
geliştirilmesine vesile olmak üzere, öneri
mi şu şekilde geliştirmek istiyorum : Sa
yın Hükümetten -bu tasarının görüşülme
si vesilesiyle- Rıhtım Vergisini sıfıra indir
me yöntemlerini aramasını ve yeni tatbi
katta karayolu, demiryolu ve hava taşıma
larına yüzde 3 olarak konulan Ulaştırma 
Altyapıları Vergilerinin de, denizi destek
leyecek şekilde bir fon oluşturulmasında 
kullanılmasını; transit taşımacılıkta kul
lanmakta olduğumuz Karadeniz limanla
rımızı ve hatta Mersin ve İskenderun li
manlarımızı 10 metrelik su derinliğinden 
kurtarıp, gelecekte, -uzak perspektifle 
değil- özellikle Güneydoğu Anadolu Pro
jemizin işlemesinde, liman yapımında, 
mevcut limanların modernizasyonunda ve 
gemi inşaatının desteklenmesinde bu fon
dan faydalanılmasını teklif ve temenni 
ediyorum. 

Bu görüşleri belirtir, hepinizi saygı ve 
sevgiyle selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Geçici 1 inci madde üzerinde başka

ca söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Geçici 1 inci madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde teklifini öngören öner
ge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasan sı
na aşağıdaki geçici 2 nci maddenin eklen

mesini arz ve teklif ederiz. 
Yasin Bozkurt 

Kars 
Ülkü Güney 
Gümüşhane 
Kaya Opan 

Sivas 
Mehmet Sağdıç 

Ankara 
Gürbüz Şakranlı 

Manisa 
İsmail Dayı 

Balıkesir 

"Geçici Madde 2. — Kamu menfa
atine yararlı dernekler ile, Bakanlar Ku
rulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların 
iktisadî işletmelerinin, bu kanunun yayı
mı tarihine kadar adlarına tarh ve tebliğ 
edilmiş olduğu halde (uzlaşmaya varılmış 
olanlar hariç) henüz ödenmemiş vergi asıl
larını yüzde 10 fazlasıyla ve ihtilaf yarat
mamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek 
kaydıyla bu kanunun yürürlük tarihini iz
leyen aybaşından itibaren aylık eşit taksit
lerle ve iki yıl içinde ödemeleri halinde, 
ödenen bu vergilere isabet eden gecikme 
zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ile 
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uya
rınca amme alacağının vergi aslına dönü
şen kısmının tahsilinden vazgeçilir. 

Birinci fıkrada belirtilen işletmelerin, 
bu kanunun yayımı tarihinden önceki dö
nemlerle ilgili olarak adlarına daha sonra 
tarh edilecek olan vergi asıllarını yüzde 10 
fazlasıyla ihtilaf yaratmamak kaydıyla teb
liğ tarihini izleyen aybaşından itibaren ay
lık eşit taksitlerle ve iki yıl içinde ödeme
leri halinde, ödenen bu vergilere isabet 
eden gecikme zammı, gecikme faizi ve ver
gi cezalarının tahsilinden vazgeçilir. 

Yukarıdaki hükümlerden faydalana
rak taksitlerini ödemekte olan mükellefle
rin herhangi bir taksidi zamanında öde
memeleri halinde, ödenmeyen miktarlar 
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bu maddeye göre belirlenen vade tarihi 
esas alınarak 6183 sayılı Kanuna göre ge
cikme zammı ile birlikte tahsil edilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ait usul 
ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca belirlenir." 

Gerekçe : 
Kamu menfaatine yararlı dernekler 

ile, Bakanlar Kurulu kararıyla vergi mu
afiyeti tanınan vakıflara ait iktisadî işlet
melerin, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rih itibariyle vadesi geldiği halde ödenme
miş olan vergileri ile ihtilaflı hale getiril
miş ya da dava açma süresi henüz geçme
miş olan vergilerini yüzde 10 fazlasıyla ve 
ihtilaf yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan 
vazgeçmek kaydıyla, bu kanunun yürür
lük tarihini izleyen aybaşından itibaren iki 
yıl içinde aylık eşit taksitler halinde öde
meleri şartıyla ödenen bu vergilere isabet 
eden gecikme faizi, gecikme zammı ve ver
gi cezalarının tahsilinden vazgeçilmekte-
dir. Diğer taraftan 6183 sayılı Kanunun 51 
inci maddesi uyarınca amme alacağının 
vergi aslına dönüşen kısmı da tahsil edil
meyecektir. 

Öte yandan uzlaşmaya varılmış bu
lunan ancak henüz ödenmemiş bulunan 
vergi ve cezalar bu maddenin kapsamı dı
şında olup tahsil edilecektir. 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 
tanınan vakıfların kendi senetlerinde ya
zılı amaçların gerçekleştirilmesi maksadıy
la yaptıkları faaliyetlerden elde ettikleri ge
lirler esasen vergilendirilmemektedir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen işletme
lerin bu kanunun yayımı tarihinden ön
ceki dönemlerle ilgili olarak adlarına ik-
malen veya resen tarh edilecek olan vergi 
asıllarını yüzde 10 fazlasıyla ve ihtilaf ya
ratmamak kaydıyla tebliğ tarihini izleyen 
aybaşından itibaren iki yıl içinde aylık eşit 
taksitler halinde ödemeleri şartıyla ödenen 
bu vergilere isabet eden gecikme faizi, ge

cikme zammı ve vergi cezalarının tahsi
linden vazgeçilir. Bu kanuna göre ödene
cek taksitler için ayrıca tecil faizinin uy
gulanmayacağı tabiîdir. 

Bu madde hükmünden yararlanarak 
taksitlerini ödemekte olan mükelleflerin 
herhangi bir taksidi zamanında ödememe
leri halinde ödenmeyen miktarlar bu mad
de gereğince yeniden belirlenen vade ta
rihi esas alınarak 6183 sayılı Kanuna gö
re gecikme zammı ile birlikte tahsil edile
cektir. Ödenen taksitler için ise herhangi 
bir işlem yapılmayacaktır. 

Bu maddenin uygulanmasına ait usul 
ve yasalar Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca belirlenir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor Sayın. 
Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet?,. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Meclisin takdirlerine sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, lütfen, karar yetersayısını arayın. 

BAŞKAN — Bakıyorum efendim. 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul 

edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 
MADDE 17. — Bu Kanunun; 
a) 3, 5 ve 8 inci maddeleri, 1.1.1989 

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta
rihinde, 

b) 11, 12 ve 13 üncü maddeleri, ya
yımını takip eden aybaşında, 
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c) Diğer maddeleri yayımı ta
rihinde, 

Yürürlüğe girer, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Önerge vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
"Yürürlük" başlığını taşıyan 17 nci mad
desinin (b) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 
Kaya Opan 

Sivas 
Mehmet Sağdıç 

Ankara 
Gürbüz Şakranlı 

Manisa 

b) 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri, 
yayımını takip eden aybaşında, 

Gerekçe : Tasarının 14 üncü madde
si ile yeniden düzenlenen akaryakıt tüke
tim vergisi hâsılatının dağılımı, tasarının 
12 nci maddesindeki nispetlerin uygulan
ması sonucu sağlanacak hâsılatla doğru
dan ilgili bulunduğundan, 14 üncü mad
denin yürürlük tarihi ile aynı olması ge
rekmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılamıyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Katılıyoruz efendim. 

. BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi, kabul edilen önergey
le birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 18. — Bu Kanun hüküm

lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar 

arasında dolaştırılması suretiyle yapılma
sını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
2. — 2802 Saydı Hâkimler ve Savalar Ka

nunu ile 3221 Sayüı Hâkim ve Savcı Adayları 
Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapdmasma Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/537) (S. Sayısı : 248) (1) 

BAŞKAN — 2802 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve 
Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Adalet Komisyonu Raporu
nun müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum : Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden-

(1) 248 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake* 
relere geçiyoruz. 

Tasarının tümü üzerinde, SHP Gru
bu adına, Sayın Âli Şahin. 

Buyurun Sayın Şahin. (SHP- sırala
rından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ALİ ŞAHİN 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; görüşülmekte olan ya
sa tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat Halk
çı Partinin görüşünü Yüce Kurula sunmak 
üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlar Ku
rulu tarafından çıkarılmış ve 16.2.1989 gü
nü ilan edilmiş bulunan 360 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle, 2802 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanununun 3 ün
cü maddesinin (b) bendi değiştirilmiştir. 
Buna göre, savcılar arasında unvan deği
şikliği yapılarak il ve ilçe savcılıkları baş
savcılığa, savcı yardımcılıkları savcılığa; 
keza, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yar
dımcılığı unvanı, Yargıtay Cumhuriyet 
Savcılığı unvanına dönüştürülmüştür. 

Yine, kararnamenin 2, 3, 4, 5 ve 6 
ncı maddeleriyle, savcılık unvanlarıyla il
gili düzenlemeler getirilmiştir. 

Keza, aynı kararnameyle, 3221 sayı
lı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ya
sanın 10 uncu maddesinin bir ve ikinci fık
ralarıyla 11 inci maddesinde yer alan "Hâ
kim ve savcı adaylarının göreve alınmasın
daki yazılı sınav" ibaresi "Sözlü sınav" 
olarak değiştirilmiştir. 

Kanun hükmünde kararnameyle dü
zenlenen tüm maddeler ve geçici madde, 
savcıların kadro unvanlarına, mahkeme
lerin savcılarla ilgili işleyişine, hâkim ve 

savcıların atanmalarına ve mesleğe alın
malarına ilişkin hükümleri içermektedir. 
Hukuken, bütün bunlar, ancak yasayla 
düzenlenmesi gereken konulardır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 
128 inci maddesi, "Memurların ve diğer 
kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmala
rı, görev ve yetkileri, haklan ve yüküm
lülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer öz
lük işleri kanunla düzenlenir" demektedir. 

Keza, Anayasamızın 140 mcı madde
sinde, "Hâkim ve savcıların nitelikleri, 
atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve 
ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevle
rinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli 
olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin 
kovuşturması açılması ve disiplin cezası 
verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevle
ri sırasında işledikleri suçlarından dolayı 
soruşturma yapılması ve yargılanmaları
na karar verilmesi, meslekten çıkarmayı 
gerektiren suçluluk ve yetersizlik halleri ve 
meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik te
minatı esaslarına göre kanunla 
düzenlenir" denilmektedir. 

Yine, Anayasamızın 7 nci maddesi, 
"Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türki
ye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki 
devredilemez'' demektedir. 

Bu kanun hükmünde kararnamenin 
düzenlediği konular, mahkemelerin ba
ğımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarıy
la ilgilidir; yasayla düzenlenmesi gereken 
konulardır. Böyle bir düzenlemeyle, bir ta
raftan, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâ
kimlik teminatı ve ilkesi zedelenmiş, di
ğer yönden, yasama yetkisi, Anayasamı
zın açık hükmüne rağmen, yürütme tara
fından kullanılmıştır. 

Anayasamızın 91 inci maddesine 
müstenit, daha önce çıkarılmış olan 3268 
sayılı Yetki Kanununun 3347 sayılı Ka-
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nunla değişik "Kapsam" başlıklı 2 nci 
maddesinde, hangi kanunlarda kanun 
hükmündeki kararnameyle değişiklik ya
pılacağı, tek tek sıralanmıştır. Burada, 
3221 sayılı Yasadan söz edilmemiştir. Bu 
durumda, kanun hükmünde kararname
nin 7 nci maddesiyle 3221 sayılı Yısada de
ğişiklik yapılması, yasal dayanağı olmayan 
bir değişikliktir. 

Bu kanun hükmünde kararnameyle, 
yürütme organı, yargı organına ilişkin dü
zenlemeler yapmaktadır. Bu durum, yü
rütmenin yargıya üstünlüğü konusunu 
gündeme getirecek niteliktedir. 

Ayrıca, hukuk devletinin ve hukukun 
üstünlüğünün gerçekleşmesi, ancak kuv
vetler ayrılığı, ilkesinin uygulanmasıyla 
mümkündür. Bir siyasî iktidar, çoğunlu
ğuna dayanarak yasalarda değişiklik ya
pabilir; ama, bu yasalar hukukun evren
sel kurallarına aykırı ise, o zaman, ortaya 
çıkan, hukuk devleti olmaz, kanun devle
ti olur. Demokratik laik ve sosyal hukuk 
ilkelerini amaçlayan devletimiz, yasama, 
yürütme ve yargı erkini, dengeli bir şekil
de, kuvvetler ayırımı esasına dayandırmış
tır. Bu güçlerden birinin diğerine üstün
lüğü düşünülemez. Devletimizin temeli
ni oluşturan bu güçlerin, tam bir uyum 
içinde çalışması, Anayasamızın temel il
kelerindendir. Kanun hükmünde kararna
menin, 7 nci maddesinde yapılan değişik
likle, hâkim ve savcıların göreve alınma
sında, yazılı sınav yerine sözlü sınav ön
görülmüş ve "yazılı sınav" ibareleri "söz
lü sınav" ibaresine dönüştürülmüştür. 

Muhterem milletvekilleri, hâkim ve 
savcıların mesleğe alınmalarında adaylık 
dönemi, 2802 sayılı Yasanın ikinci Kısım 
Birinci Bölümünde düzenlenmiştir. 
"Adayların nitelikleri'' başlığını taşıyan 8 
inci maddeye göre, Adaylığa atanabilmek 
için; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
— 139 
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b) Giriş sınavının yapıldığı yılın 
Ocak ayının son günü itibariyle, lisans ve 
lisansüstü (Master) öğrenimi yapmış olan
lar için otuz, doktora öğrenimini tamam
lamış olanlar, için otuzbeş yaşını bitirme
miş olmak, 

c) Adlî yargı adayları için; hukuk 
fakültesinden mezun olmak... 

d) Kamu haklarından yasaklı 
olmamak, 

e) Yabancı ile evli olmamak, 

f) Askerlik durumu itibariyle asker
likle ilgisi bulunmamak... 

g) Hâkimlik ve savcılık görevlerini 
sürekli olarak yurdun her yerinde yapma
sına engel olabilecek vücut ve akıl hasta
lığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında, çev
renin yadırgayacağı şekilde konuşma ve 
organlarının hareketini kontrol zorluğu 
çekmek gibi özürlü durumları bu
lunmamak, 

h) Sabıkasız olmak... 
ı) Yazık yarışma sınavı ile mülakat

ta basan göstermek... 

Şartları getirilmiştir. 

"Her yıl, ihtiyaç ve kadro durumu
na göre, yukarıda belirtilen şartlara sahip 
olanlar, başarı derecesine göre sıraya ko
nularak adaylığa atanırlar, ihtiyaç sayısı 
dışında kalan adaylar, bir hak iddia ede
mezler. Doktora yapanlar dahi, mülakata 
tabi tutulurlar. Hakim ve savcı adayları, 
stajlarını, adliye mahkemelerinde, cumhu
riyet savcılıklarında, icra dairelerinde ya
parlar. Adayın vazifesini yapmakta göster
diği kabiliyet ve başarı ile görevine bağlı
lığı ve ahlakî gidişine dair bilgi; çalıştığı 
daire amiri tarafından, o dairedeki staj sü
resinin sonunda düzenlenip, mensup ol
duğu adalet komisyonuna verilecek belge
ler ile adalet komisyonunun mütalaasın
dan ve adalet müfettişlerinin raporların-
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dan alınır. Bu mütalaalar Adalet Bakan
lığınca hazırlanacak fişlere geçirilir" şek
linde, müteakip maddelerde hükümler yer 
almaktadır. 

Adaylık süresi içinde, göreve son ver
meyi gerektirecek bir kusur ve suçu olma
yan, stajını başarıyla tamamlayan, mesle
ğe kabulünde mani bir hali görülmeyen 
adaylar, aynı yasanın 13 üncü maddesi ge
reğince, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca yapılacak ad çekme suretiyle be
lirlenen görev ve görev yerlerine müşterek 
kararla atanırlar. 

Bir stajyer hâkimin, hâkim olarak 
mesleğe başlayabilmesi için, tüm bu şart
ları üzerinde taşıması, yazılı ve sözlü sı
navı kazanması, yanında staj yaptığı hâ
kim ve savcılardan müspet sicil alması, ya
pılan güvenlik soruşturmasında mesleğe 
alınmasında hiçbir engel olmaması gerek
tiği halde, 3221 sayılı Hâkim ve Savcı 
Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun 10 uncu mad
desine göre, eğitim sonunda yapılan ya
zılı sınavın sözlü sınava dönüştürülmesi 
yasal değildir. 

Bakanlar Kurulunun çıkarmış oldu
ğu 360 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameyle, eğitim sonundaki yazılı sınav, 
sözlü sınava dönüştürülmüştür. Bu ise, hâ
kim bağımsızlığı ve adaletin üstünlüğü il
kesine aykırıdır. Eğitim merkezi, 3221 sa
yılı Yasanın 1 inci maddesinde belirtildi
ği üzere, Adalet Bakanına bağlı bir kuru
luştur. Bu kuruluşun, bu haliyle siyasal ik
tidarın etkinliği altında olduğunu kabul et
mek zorunluluğu vardır. Sözlü sınavla ka
nuna ve hukuka uygun olarak, vicdanî ka-
naatlarına göre karar verecek, tam bir ta
rafsızlık içinde çalışacak olan yargıcın gö
reve alınmasında siyasal iktidarın doğru
dan doğruya etkili, yetkili olması, yargıç 
güvencesi ve yargı bağımsızlığı açısından 
çok ciddi sakıncalar oluşturmaktadır. 
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Yargının bağımsızlığı ve yargıç gü
vencesi bir bütündür; göreve almadan baş
lamak üzere, azledilmemeleri, emekliye 
sevk edilmemeleri, aylık ve ödenekten yok
sun bırakılmamalan, rızaları dışında, gö
revlerini ve görev yerinin değiştirilmemesi, 
yargıcın vereceği kararlarda korkuya ve et
kiye kapılmaması gibi ilkeler vardır. Hâ
kimlik ve savcılık mesleğine yürekten ina
nıp inanmadığı, bilgi ve becerilerini ka
zanıp kazanmadığı konusunda objektif de
ğerlendirme, ancak yazılı sınavla müm
kündür; sözlü sınavlarda her zaman süb
jektif etkenler rol oynamakta ve kişiler is
tendiği zaman kayrılmakta veya mağdur 
edilmektedir. Yazılı sınav, hâkim için gü
vencedir, savcı için güvencedir. Sözlü sı
nava karşı yargı yoluna başvurmak müm
kün değildir; ama yazılı sınava karşı, hak
sızlığa uğradığını iddia eden adayın yargı 
yoluna başvurması, yasal bir haktır; bu 
hakkın elinden alınması da yasayı çiğne
mektir. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, bir daki
kanızı rica edeceğim. 

Oyunu kullanmayan arkadaşımız var 
mı efendim? Yok.. 

Oy verme işlemi sona ermiştir. 

Oy kupaları kaldırılsın! 
(Oyların ayırımına başlanıldı); 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şahin, 
devam edin. 

ALİ ŞAHİN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, her zaman rastladığımız 
olaylardan olan siyasal kayırma ve kişisel 
kayırma, sözlü sınavlarda olmaktadır. Bu
na, birçok milletvekilinin tanık olduğuna 
inanıyorum. Herhangi bir dairede, me
mur alımı sırasında aradığımız yetkili, 
"Yazılı sınavda yapacağımız bir şey yok, 
yazılı imtihanı kazanırsa, sözlü sınavda el
den gelen yardımı yaparız" cevabını ver
mektedir. Bu, sınavda, siyasal ve kişisel et-
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kenin, kayırmanın ne kadar çok olduğu
nu göstermektedir. Çıkarılan bu kanun 
hükmünde kararnameyle, hâkim ve savcı 
.adayları sözlü sınava tabi tutulmakta, da
ha başlangıçta siyasal iktidarın süzgecin
den geçirilmekte veya siyasal iktidar doğ
rultusunda yönlendirilmekte; politika ve 
felsefeler doğrultusunda, hâkim adayları
nın mesleğe alınmasına şans yaratılmak
tadır; bu ise, yanlıştır. Adalete, adaletin 
genç mensuplarına gölge düşürmeye kim
senin hakkı yoktur. 

Tatbikatta, yazılı sınavda 60 puan ve 
üzerinde not alanlar mülakata çağırılmak-
tadır. Mülakat sonunda, kazananlar hâ
kim adaylığına atanmaktadır. Adaylığa 
müracaatta, yazılı sınav komisyonu, Ba
kanlık tetkik hâkimlerinden; mülakat ko
misyonu, Bakanlık Müsteşarı başkanlığın
da, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Ge
nel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdü
rü ve Personel Genel Müdüründen oluş
maktadır. Bu komisyonların oluşma biçi
mi de, üzerinde durulacak konudur. Mü
lakat komisyonu, tamamen, siyasî iktida
rın denetiminde olan kişilerden oluş
maktadır. 

İncelemekte olduğumuz kanun hük
münde kararnameyle, stajını tamamlayan. 
adayların özlük dosyalan Yüksek Hâkim
ler ve Savcılar Kurulu önüne çıkarılma
dan, yazılı sınav, sözlü sınava dönüştürü
lerek ikinci bir eleme uygulanmaktadır. 
Bunlarla ilgili yönetmelikte değişiklik ya
pılarak, sınav kurulu, ders veren öğretim 
görevlilerinin yerine, yukarıda söylediği
miz müsteşar ve yardımcılarının başkan
lığında, eğitim merkezi başkanının da ka
tılacağı bir kuruldan oluşmaktadır. Uygu
lama olarak yapılan bir sınav sonucu, 5 
hâkim adayının sınavı kazanamadığı ilan 
edilmiş, son zamanda bu adaylann Danış-
taya müracaatı üzerine, Danıştay Beşinci 
Daire Başkanlığı, 6.4.1969 gün ve 89-758 
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sayılı yürütmenin durdurulması kararın
da, "Sınav kurulunun idarî teşkilatta ça
lışanlardan oluşması yasaya aykırıdır" de
miştir. Bu ise, yapılan işlemin yanlışlığı
nın mahkemenin kararıyla tescilidir. 

Bakanlar Kurulunun çıkarmış oldu
ğu bu kanun gücündeki kararnameye kar
şı, SHP Grubu olarak, Anayasa Mahke
mesine zaten başvurmuş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti olarak, hukuk devletinden 
yanayız. Hukukun üstünlüğüne, yargının 
bağımsızlığına inanıyoruz. Yürütmenin 
yargı üzerinde etkinlik yaratmasına, bu 
konuda her türlü girişime kesinlikle kar
şıyız. Anayasanın emrettiği kuvvetler ay
rılığı prensibinin dengeli olarak yürütül
mesinden yanayız. Savcılar arasındaki un
van değişikliği uygulamasına, pratikte fay
dası olduğundan, karşı değiliz; fakat, hâ
kim ve savcıların göreve alınmasındaki 
sözlü sınav kavramına ve kuralına 
karşıyız. 

Değerli arkadaşlarım, iki yıllık aday
lık süresini başarı ile tamamlayan değerli 
hukukçu gençlerimizin, yazılı sınav yeri
ne, Bakanlığa bağlı idarî görevliler huzu
runda yapılacak sözlü sınavlarla başarısız 
gösterilmeleri yanlıştır. Hukuk fakültesi
ni birincilikle bitiren, doktorasını vermiş 
olan kişi dahi sözlü sınava tabi oluyor, ge
rekirse hâkimlik mesleğine alınmama ka
rarıyla karşı karşıya kalıyor. 

Siyasal iktidarlar geçicidir; mühim 
olan, hukukun üstünlüğü, yargının ba
ğımsızlığıdır. Bunu korumak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, hepimizin görevi
dir. Adalete gölge düşürmeye kimsenin 
hakkı yoktur. Uygulamada bunun etkisi 
olmasa dahi, Bakanlık düzgün ve dürüst 
çalışsa dahi, sınav dürüst olsa dahi, sözlü 
sınavda başarısız olan hâkimin haksızlığa 
uğratıldığı, kazananların siyasî iktidar pa-
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ralelinde olduğu iddiası olur; bundan yar
gı zarar görür; bunu önlemek Yüce Mec
lisin görevidir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Şahin. 

Başka söz isteyen?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

1, — 827 Saydı Rıhtım Resmi Kanunu
nun, 5422 Sayüt Kurumlar Vergisi Kanununun, 
193 Saydı Gelir Urgisi Kanununun, 3065 Sayı
lı Katma Değer litgisi Kanununun, 307i Saydı 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun, 79 Sayı
lı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Ko
runma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tas

fiyesine ve Bazı Hükümler ihdasına Dair Kanu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapdması, 
3074, 2985, 3238 ve 3294 Saydı Kanunların Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/563) (S. Sayısı : 252) (Devam) 

BAŞKAN — 827 Sayılı Rıhtım Res
mi Kanunuyla Diğer Bazı Vergi Kanun
larında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı için yapılan oylamaya 246 
milletvekili arkadaşımız katılmış; 192 ka
bul, 54 ret oy kullanılmış, bu suretle ta
sarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

2. — 2802 Saydı Hâkimler ve Savcdar Ka
nunu ile 3221 Saydı Hâkim ve Savct Adayları 
Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Deği/iklik Yapdmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayısı : 248) (Devam) 

BAŞKAN — 248 sıra sayılı tasarıya 
devam ediyoruz. 

Sayın Genç buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; evvela, kanun ta
sarılarının Anayasaya aykırı olmaması la
zım. Burada getirilen 2802 sayılı Hâkim
ler ve Savcılar Kanunu ile bu Kanuna Ek 
1 Sayılı Cetvel ve Diğer Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Tasa
rısı Anayasanın 143 üncü maddesine ay
kırı. Çünkü, Anayasanın 143 üncü mad
desinde, Devlet Güvenlik mahkemesinin, 
savcı yardımcıları ve savcılardan meyda
na geleceği açıkça belirtildiği halde, mad
de aynen şöyle diyor; "... birinci sınıf as
kerî hâkimler arasından; savcı yardımcı
ları ise Cumhuriyet savcıları ve askeri hâ
kimler arasından özel kanunlarında gös
terilen usule göre atanır." 

Anayasa, "Devlet Güvenlik Mahke
mesinde çalışan savcılar ve savcı 
yardımcıları" diye tasrih ettiği halde, siz 
burada bu ibareleri değiştiriyorsunuz, 
"Devlet Güvenlik Mahkemesindeki savcı 
yardımcıları kelimesi kalkmış, Cumhuri
yet savcısı olmuştur'' diyorsunuz. Bir de
fa, Anayasada belirtilen unvanı siz bir ka-
nunla değiştiremezseniz; ama 
"değiştiririz" derseniz, tabiî buna bir şey 
diyemeyiz. 

Önergemiz var, herhalde onu naza
ra alırsınız, 

ikinci bir husus, bu kanunu içine sı
kıştırılan küçük bir madde, Türkiye'de, 
yargı bağımsızlığı denilen olayı bitirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisin 
kabul ettiği 3221 sayılı Kanunla, hâkim ve 
savcılar için bir staj müessesesi getirilmiş 
ve bu staj sonunda bir sınav komisyonu 
kuruluyor. Bu sınav komisyonuna; 
-2.5.1986 tarihinde kabul edilen ve neşre
dilmeyen bir yönetmeliğe göre- staja tabi 
tutulan adaylara ders veren öğretim gö
revlileri üye olduğu halde, -maalesef, Ba
kanlık, yönetmeliklerin yayımlanmasıyla 
ilgili Kanuna göre bu yönetmeliği yayım-
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lama zorunda olmasına rağmen, 
yayımlamamıştır- sonradan, 1987 yılı için
de bu yönetmelikte tekrar keyfî bir deği
şiklik yapmak suretiyle, "sınav komisyo
nunun, sınavı veren öğretim görevlileri de
ğil de, tamamen, Adalet Bakanlığı Müs
teşarının başkanlığı altında ve onun em
rindeki genel müdürlerden teşekkül 
edeceği" şeklinde yeniden değiştiriyor ve 
bu yönetmeliği yayımlamıyor. Bundan do
layı, hakikaten, burada sağlıklı bir imti
han sonucu çıkmayacağı belli. 

Ancak, burada staja tabi tutulan 5 
hâkim adayı, maalesef, bu yönetmelikte 
yapılan değişiklikle, Adalet Bakanlığı 
Müsteşarının başkanlığında kurulan ko
misyon huzurunda sözlü imtihana tabi tu
tuluyor ve bunlara, " siz başarısız 
oldunuz" deniliyor. Bunun üzerine, ilgi
liler Danıştaya dava açıyorlar; Danıştay, 
yürütmenin 6.4.1989 tarihinden itibaren 
durdurulması kararını vermesine rağmen, 
Adalet Bakanı hâlâ bu kararı uygulamıyor. 

Değerli milletvekilleri, hâkim ve sav
cıların yazılı imtihanını kaldırıp, sözlü im
tihan yapmadaki amaç nedir? Adalet Ba
kanlığı bir güzellik kraliçesini mi seçiyor, 
yoksa hâkim ve savcı adayını mı geçiyor? 
Yani, şekle mi önem veriyorsunuz?.. 

Sayın Adalet Bakanı, Sayın Müste
şarınız bu göreve geldikten sonra, maale
sef, hâkim ve savcılar üzerinde çok oyna
mıştır. Sayın Müsteşarın atanmasından 
sonra, zaman zaman bu hususu bu kür
süde dile getirdim. Beykoz'de 800 dönüm
lük arazisi vardır. Müsteşarlık makamını 
kullanarak, hâlâ orada devletin polisini • 
nöbetçi bıraktırmaktadır. Bunlar niye ya
pılıyor arkadaşlar? 

Hâkimlik ve savcılık makamı, Tür
kiye'de bağımsız bir yargı organıdır. Tür
kiye'de, hâkimlerden ve savcılardan bu ba
ğımsızlık kaldırılarak, tam bir yönetim 
diktası kurulmak isteniyor; yani, hedefle-
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nen budur. Peki, onun hâkimlik ve savcı
lık yapabilecek niteliğine sahip olup olma
dığını, ders veren staj veren insanlar ve o 
kurul imtihan ederek karar vermeyecek, 
tayin etmeyecek de, acaba, Sayın Müste
şarla, Sayın genel müdürler mi tayin ede
cek? Onun emrindeki genel müdürler; ne
ye istinaden, kişinin savcı ve hâkimlik ya
pıp yapmayacağını tespit edecekler? Bu
nu, lütfen, burada bize izah etsinler. 

Değerli arkadaşlar, bunlar, rejimin 
temel kanunlarıdır. Bugün, Türkiye'de, 
Sayın Başbakan, zaman zaman, "Bu 
memlekette seçilmiş organlann üstünde 
görevli organlar olamaz" diyor. Yani, de
mek istiyor ki, ben, Anayasa Mahkeme
sinden, Danıştaydan, hâkim ve savcılar
dan rahatsızım. Bugün, Türkiye'de, zaten 
hâkim ve savcılar bağımsız değil. Bakın, 
dün burada yaptığım bir konuşmada, sav
cıların ve hâkimlerin büyük bir kısmı, 
özellikle memlekette işkence gören insan
ların hakkını aramaktan çekiniyorlar, çün
kü, hâkim güvencesi yok. İşte, Adalet Ba
kanı, Adalet Bakanlığı Müsteşan, Yargı-
taydan 3, Danıştaydan 2 üyeden teşekkül 
eden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lu, maalesef, tamamen Adalet Bakanının 
güdümünde çalışmaktadır. Zaman zaman 
neler yapıldığını gayet iyi biliyoruz. 

ikincisi, hukuka uyması gereken 
Adalet Bakanlığına soruyorum; 2577 sa
yılı İdarî Yargılama Usulü Kanununda 
"Yargı kararlarının en geç 60 gün içinde 
yerine getirilmesi zorunludur" denmesi
ne rağmen, 6.4.1989 tarihinde Danıştay-
da yürütmenin durdurulması kararını 
alan 5 hâkim adayını neden atamamak-
tadır? Neden, eski usullere göre imtihan 
komisyonu teşekkül etmemektedir? 

Bu memlekette, hiç kimse hukuk bil
mez, memleketsever değil de, yalnızca 
Adalet Bakanlığı Müsteşarı mı bunlara sa
hiptir, bunu öğrenmek istiyoruz. Sayın 
Müsteşar mı hukukun üstündedir, Mec-
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lisin üstündedir, adaletin üstündedir, her 
şeyin üstündedir? 

Değerli milletvekilleri, siz bu mem
lekette hâkim ve savcı güvencesini kaybet
tirdikten ve bunları elinden aldıktan son
ra, bu memlekette rejim denilen bir olay 
kalmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ola
rak, bunun üzerinde çok ciddî bir şekilde 
durmamız lazımdır. 

Bugün, "Hâkim ve savcıları sözlü 
imtihanla atarım" demek, hâkim ve sav
cılık müessesesinin varlığını ortadan 
kaldırırım" demektir. 

Bu sistem Türkiye'de geçerli olduğu 
takdirde, acaba bunun sonucunda nasıl 
bir sisteme varacağımızı tahmin eder 
misiniz? 

Kaldı ki, SHP Grubu olarak, 360 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ip
tali için Anayasa Mahkemesine müraca
at ettik. Sayın Hükümet, Anayasa Mah
kemesinin vereceği kararı beklemeden, 
alelacele, neden bu kanun tasarısını bu
raya getirdi? Buna neden ihtiyaç vardı? 

Bu kanun hükmündeki kararname 
kanunlaşacak ve biz de yeniden Anayasa 
Mahkemesine gideceğiz. Anayasa Mahke
mesinin kararını beklemeden, Meclisi, ay
nı konuda neden tekrar uğraştırıyorlar? 

Değerli milletvekilleri, sırada bekle
yen o kadar kanun hükmündeki kararna
me var ki... Mesela, 360 say ıh Kanun 
Hükmünde Kararname ... Sayın hükü
met, evvela onları Meclise getirsin. Bu ko
nuda Anayasa Mahkemesine gidildiğine 
göre, Anayasa Mahkemesi karar verdik
ten sonra, bu işin Anayasaya aykırı olup 
olmadığı ortaya çıkacaktı; ama, Meclisi 
boş işlerle uğraştırıyorlar, Anayasayı tanı
mıyorlar. Anayasada unvanı belli; "Dev
let Güvenlik Mahkemesi, savcı ve yardım
cı savcılardan teşekkül eder'i diyor; getir
diğiniz tasarıda, "Devlet Güvenlik Mah
kemeleri savcılardan teşekkül eder" diyor. 
Anayasayı tanımıyorsan, çık buraya "Ana
yasayı tanımıyorum" de; ondan sonra, biz 
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bunu rafa kaldıralım ve ona göre d6, ar
tık, kanun tasarı ve tekliflerini bu çerçeve 
içinde inceleyelim. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten, ge
tirilen kanun tasarısı, her yönüyle, rejimi
miz için, geleceğimiz için çok büyük teh
like arz ediyor. Eğer hâkim ve savcıları da 
tamamen idarenin emrine verirsek, bu 
memlekette, yargı bağımsızlığı denilen 
olay kalmaz. Burada yapılmak istenen de
ğişiklik, özellikle imam hatip okulu kökenli 
mezunların hâkim ve savcılığa atanması 
için yapılan bir değişikliktir. Bugün, hâlâ 
görev yapan, imam hatip okulu mezunu 
olup, hukuk fakültelerini bitiren hâkim ve 
savcılar var; ama hâkim ve savcılıkla bağ
daşır hiçbir hareketleri yoktur. Hâkimlik 
demek, olgunluk, tarafsızlık, bilgililik de
mektir. Bunlar, zaten temelden belirli bir
takım şeylere sempatizan olarak yetiştiri
liyorlar; ama, hâkim mi seçeceğiz, yoksa 
artist mi seçeceğiz, Sayın Hükümet onu 
bize burada cevaplandırsın. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Peh

livanlı. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKA

NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Efendim, İçtüzüğün 89 uncu madde
sine göre, kanun kevvetinde kararname
nin kabulüne dair Adalet Komisyonu ra
porunun Komisyonumuza iadesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Tümünün iadesini mi 
istiyorsunuz efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Tümünün iadesini istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bir defaya mahsus ol
mak üzere, Komisyona geri verilmiştir 
efendim. 

Çalışma süremizin dolmasına çok az 
zaman kaldığından, birleşime, 20.30'da 
toplanmak üzere, ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.57 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 20.30 

BAŞKAN : Baıkanvekili Abdulhalim Araı 
KÂTİP ÜYELER : Nurhan Tekinel (Kastamonu), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101 inci Birleşiminin İkinci Oturumu
nu açıyorum. 

Gündemimize devam ediyoruz. 
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3. — İşyeri Açma ve Çahsma RuhsaÜartna MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 

Datr Kanun Hükmünde Kararname ve Içtjkn Ko- sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü 
misyonu Raporu (1/543) (S. Saytst : 257) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sı
rasındaki, işyeri Açma ve Çalışma Ruh
satlarına Dair Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Ra
porunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasannın tümü üzerinde müzakere
lere geçiyoruz. 

Tasarının tümü üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 
işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

na Dair Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 

Tasarısı 

(1) 257 S. Saydı Basmayazı tutanağa delidir. 

işletmelere, işyeri açma ve çalışma ruhsat
larının verilmesi işlerinin basitleştirilme
si ve kolaylaştırılmasıdır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun hü
kümleri; 

a) 1593 sayılı Umtttnî Hıfzıssıhha 
Kanununun 268 - 275 inci maddeleri kap
samına giren 1 inci sınıf gayrisıhhî mües
seselere, 

b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı, 
parlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan 
işlerle oksijen LPG dolum ve depolan, 
bunlara ait dağıtım merkezleri, peraken
de satış yerleri, taşocaklan, akaryakıt is
tasyonları ve benzeri yerlere, 

c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanu
nu kapsamına giren turizm işletmelerine, 

Uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. \bk. 
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Önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 257 sıra sayılı İş
yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanna Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasan sı
nın 2 nci maddesinin (c) bendinden son
ra gelmek üzere, aşağıdaki (d) bendinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Hikmet Biçentürk 
İçel 

Tevfık Ertürk 
Ankara 

Muzaffer Atılgan 
Ankara 

d) 2559 sayılı Polis Vazife ve Sela-
hiyet Kanununun 7 nci maddesi ile aynı 
kanuna 3233 sayılı Kanunla eklenen ek 8 
inci madde kapsamına giren yerlere, 

Gerekçe : 

Bu tasarıda sayılan yerler güvenlik 
açısından polisin denetlemekle görevli bu
lunduğu umuma açık olan yerlerdir. Bu 
nedenle anılan değişiklik getirilmiştir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKA
NI GALİP DEMİREL (Malatya) — Ek
seriyetimiz olmadığı için katılamıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Diyarbakır) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylan niza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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. i nci maddeyi, kabul edilen önergeyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — İşyeri açma ve çalış
ma ruhsatını vermeye aşağıdaki merciler 
yetkilidir : 

a) Belediye hudutları ve mücavir 
alan dışında kalan tüm işyerleri ve işlet
melere valilikler ve kaymakamlıklar. 

b) Belediye hudutları ile mücavir 
alan içinde kalan tüm işyerleri ve işletme
lere belediyeler. 

c) Belediye hudutları ve mücavir 
alan içinde kalan işyeri ve işletmelerden 
büyükşehir belediyesi olan yerlerde; 

ca) 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî 
müesseseler için büyükşehir belediye baş
kanlığı, 

cb) Sıhhî ve sair işletmeler için ise 
büyükşehir belediyesi içinde kalan diğer 
belediye başkanlıkları. 

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

Maddeyi oylannıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum i 

MADDE 4. — 3 üncü maddede be
lirtilen merciler, iznin verilmesi için yapı
lacak beyan ve incelemelerde aşağıda ön
görülen genel kriterlere göre düzenlene
cek yönetmeliği esas alırlar. 

a) İnsan sağlığına zarar vermemek, 
b) Çevre kirliliğine yol açmamak, 
c) Yangın, patlama, genel güvenlik, 

iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayol-
lan, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korun
ması ile ilgili düzenlemelere aykırı dav
ranmamak. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — işyeri veya işletme aç
mak isteyen; işin özelliğine göre 4 üncü 
maddede belirtilen yönetmelikte öngörü
len kriterlere uygun olarak işyerini düzen
ledikten sonra başvuru formunu doldura
rak 3 üncü maddede belirtilen mercie ib
raz ederler. 

Bu başvurunun yönetmelikte öngö
rülen kriterlere uygun olarak dolduruldu
ğunun tespiti halinde, başkaca bir işleme 
gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgi
li, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir. 

işyeri açma ve çalışma ruhsatı bütün 
işyerleri için tek tip olarak düzenlenir. 

Beyana göre tanzim edilen ruhsat 
müktesep hak doğurmaz. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — işyeri açma ve çalış
ma ruhsatı verilen işyerleri, 3 üncü mad
dede belirtilen merciler tarafından ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarına ruhsatın ve
riliş tarihini izleyen bir ay içinde kontrol 
ettirilirler. Bu süre içinde kontrol ettiril
memesi halinde, ilgili, çalışma ruhsatı al
mış sayılır ve kontrol görevini süresinde 
yerine getirmeyen kamu görevlileri hak
kında yasal hükümler uygulanır. 

Ruhsat verilmesini takiben yapılacak 
kontrol ve denetimlerde, 4 üncü madde

de belirtilen yönetmelikte öngörülen kri
terlere aykırı beyan ve durumun tespiti ha
linde; verilmiş olan ruhsat, ilgili mevzu
attaki hükümler çerçevesinde yetkili mer
ci veya mülkî idare amirince iptal edile
rek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ay
rıca işlem yapılır. 

işyerlerinde işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı ile maliye vergi levhası ve fiyat ta
rifesi dışında herhangi bir levha aşılamaz. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanu

nun yürürlüğe girdiği tarihten önce işye
ri açmak için ilgili mercie başvurmuş olan
lardan isteyenler, bu Kanun hükümlerin
den yararlanabilirler. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — 20.10.1988 

tarihli ve 3481 sayılı Yetki Kanunu ile Ba
kanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmün
de Kararname çıkarma yetkisi, bu Kanun 
kapsamına giren konular için adı geçen 
Yetki Kanunu ile verilen süre bitimine ka
dar geçerlidir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üze
rinde söz isteyen?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde 
söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tü
mü kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; ha
yırlı olsun. 

4. — İçel Miüetveküi Ali Er'in, 18.1.1984 
Tarihli ve 2972 Sayüı Mahalli İdareler ile Ma
kûle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri seçimi Hak
kında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet ve Anayasa komisyonları 
raporları (2/185) (S. Sayısı : 259) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sı
rasındaki, İçel Milletvekili Ali Er'in, 
18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî 
idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet ve Anayasa komisyonla
rı raporlarının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım. 

Komisyon raporunun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

(1) 259 S. Sayüı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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Teklifin tümü üzerindeki müzakere
lere geçiyoruz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Özer Gürbüz; buyurun 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA ÖZER 
GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; İçel Milletvekili Sayın 
Ali Er'in, Mahallî İdareler ile Mahalle 
Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi üzerin
de Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüş
lerini sunmak üzere söz almış bulunuyo
rum. Yüce Kurula saygılar sunanm. 

Kanun teklifi, mahallî seçimlerde pa
ra cezasını öngörmektedir; mahallî seçim
lere, mazeretsiz olarak katılmayan seç
menlere 30 bin lira para cezası verilmesi 
hükmünü getirmektedir. Teklif, gerekçe 
olarak da, seçime katılmayı artırmak ve de 
Milletvekili Seçimi Kanununda bulunan 
para cezasına paralellik getirmeyi amaç
ladığını belirtmektedir. 

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanu
nunun 63 üncü maddesinde 10 bin lira pa
ra cezası getirilmişti. Bundan daha sonra 
çıkan Mahallî İdareler Seçimi Kanunu ise, 
son yaptığımız seçimlerde olduğu gibi, pa
ra cezası getirmemişti. Biz de ummuştuk 
ki, artık, cezadan vazgeçtik ve Anavatan 
İktidarı da, ceza ile seçmeni sandığa ge
tirme yönteminden vazgeçti; fakat 26 
Mart seçimlerinden sonra Anavatan İkti
darının oyları azalınca, bu kez "Neden oy 
kaybettik?" diye düşündüklerinde, sanı
yorum, "Para cezasını kaldırdık, bize oy 
verecek seçmenler sandık başına gitmedi
ler, bunun için oylarımız azaldı" gibi bir 
gerekçe olmalı ki -bu gerekçede 
yazılmıyor- alelacele, mahallî idareler,se
çimine de para cezasını öngören, şimdi gö
rüştüğümüz teklif geldi. Oysa biz, para
lelliği, Milletvekili Seçimi Kanunundaki 
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para cezasını kaldırmak biçiminde anla
mak isterdik; çünkü, seçmenimiz, artık si
yasal bilince erişmiştir, sandığa, ceza ol
madan da gidebilmektedir. Nitekim, son 
yerel seçimlerde para cezası olmadığı hal
de, seçime katılma oranı yüzde 81,37 ol
muştur. Bu, az bir oran değil, çok önemli 
bir orandır. Bu, seçimlere katılmamaya ce
za, müeyyide konusu, 1982 Anayasasının 
halkoyuna sunulmasına dair yasanın ge
çici maddesiyle sağlanmıştır. Bu geçici 
madde, ilk defa, Türk hukukunda, Türk 
siyasal hukukunda, seçime katılmayanla
ra bir müeyyide getirmişti; para cezası da 
değil. Daha sonra gelen yasalarda Anava
tan iktidarı para cezasını öngörmeye baş
lamıştır. Nitekim, hatırlayacağınız gibi, ilk 
para cezası 2 500 lira idi, daha sonra 
10 000 liraya çıktı. İşin bir başka ilginç ya
nı, mahallî idareler seçiminde para ceza
sı konmazken, daha önceki 1987 yılı mil
letvekili seçimlerinde; Siyasî Partiler Se
çim Kanununda, Milletvekili Seçimi Ka
nununda 10 000 lira para cezası olduğu 
halde, ayrıca 3403 sayılı Kanunla 29 Ka
sım 1987 yılı milletvekilleri seçimine ka
tılmayanlara, münhasıran bir geçici mad
deyle 12 500 liralık bir para cezası getirildi. 

Milletvekili seçimine katılmayanlar 
için iki ayrı para cezası bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi, teklifle de belirtildi
ği gibi, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun 63 üncü maddesindeki 10 bin li
ralık para cezası, ikincisi de, münhasıran 
3403 saydı \asanm 15 inci maddesi ile, yal
nız 1987 yılı seçimlerinde uygulanmak 
üzere getirilen 12 500 liralık para cezası
dır. Bu şekilde, milletvekili seçimine ka
tılmayanlar için iki para cezası uygulan
mıştır. 

Şimdi geldik, mahallî seçimlere ka
tılmayanlar için tekrar bir para cezası uy
gulamaya. Nedir bu?.. 30 000 lira. Millet
vekili seçüçnine katılmazsa para cezası 

10 000 lira, mahallî idareler seçimine ka
tılmazsa para cezası 30 000 lira... Bu kez, 
yine paralellik sağlanamıyor. Oysa, bütün 
bunlar, ANAP Iktidannın alelacele kanun 
çıkaracağım diye ortaya çıkardığı yanlış
lıklar. Mahallî idarelerle ilgili kanun gel
diği zaman, sanıyorum gerekçede yazıl
mamış; ama, herhalde para cezası unutul
muş; anlaşılan o. 

Daha önceki milletvekili seçimlerin
de 10 000 liralık para cezası maddesi ol
duğu halde, tekrar bir daha o seçim için 
bir para cezası getiriliyor ve 12 500 lira 
oluyor. Bütün bunlar, çabuk yasa çıkar
manın sakıncaları. Şimdi de, seçimden 
sonra Anavatan iktidarının oylan düşün
ce, oturup hesaplanıyor "Niye oylan kay
bettik?" diye. Herhalde, kamuoyu yokla-
malanndan akla geliyor; ANAP'lılar san
dığa gitmediler, oy vermediler. Ne yapa
lım?.. Tekrar ceza koyalım, sandığa bun-
lan getirmenin yolunu arayalım... Acaba 
neden, alelacele bu teklif geliyor diye me
rak ettim. Çünkü, bu teklif gündemin da
ha geri sıralannda iken, Danışma Kuru
lunun önerisinin aksine olarak, Anavatan 
Grubunca, sırf bu teklif öncelikle görüşül
sün diye Genel Kurula öneri getirildi. 
Onun da sebebi anlaşılıyordu; çünkü, 18 
Haziran Pazar günü Şarköy'de belediye 
seçimi var, teklifi bu seçime yetiştirebil
mek... Seçime ceza olayı yetiştirilebilirse, 
belki Anavatana gelmeyen oylar gelir, ka
tılım biraz daha artırılabilir, Anavatan Ik-
tidanna biraz daha moral olabilir diye. 
Bütün bunlar»karşısında, akla, parası bi
ten tacirin eski hesapları kanştırması ge
liyor. Bunun gibi, oyları biten Anavatan 
Iktidan da eski hesapları kanştınyor; aca
ba nerelerden toplanz, nasıl oyları topar
layabiliriz... Bu hesaplar arasında, "Seçi
me katılmayanlar da bizdendir" umuduy
la yeni bir ceza gelebiliyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ceza ile bir yere varılamayacağını artık an-
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lamalıyız. Anayasanın dördüncü bölü
münde, başlık olarak, "Siyasî haklar ve 
ödevler" bulunmaktadır ve "Siyasî 
haklar" bölümünde seçme ve seçilme hak
kından bahseder, "Ödevler" bölümünde 
de vatan görevini, askerliği amaçlar ve 
"vergi ödevi" der. Anlaşıldığı gibi, seç
me ve seçilme hakkı bir siyasî haktır. Biz, 
"Bu hakkı kullanmadın; niye kullanmı
yorsun?! Gel, ceza ver" diyoruz, hak sa
hibine, bir ceza ile karşılık veriyoruz. Oy
sa, seçmenimiz, 1982 Anayasası halkoyla-
masına sunulduğunda, ilk defa bir müey
yide gelmeden önce de birçok seçime gir
miş ve yüksek oranlarla oya katılmıştır; hiç 
ceza yokken de yüksek oranlarla katılmış
tır. Örnek vermek gerekirse, 1961 millet
vekili seçimlerinde, hiç ceza olmadığı hal
de, seçime katılma oranı yüzde 81'dir. 
1977 seçimlerinde yüzde 72,4'tür. 1979 se
çimlerinde yüzde 74,6'dır. O zaman, si
yasal iktidarlar, katılma az diye hiç rahat
sız olmadılar. Hiçbir iktidarın aklına "Ce
za koyalım, ceza getirelim" diye. bir şey 
gelmedi; ama şimdi, Anavatan İktidarı, 
yerel seçimlerde oyları düştüğünde, buna 
sebep ararken, "Seçime katılmayana ce
za getirmedik; bu ceza olsaydı oyumuz da
ha artardı" diye düşünüyor. Oysa, katıl
ma oranı yüzde 81,37; hiç de küçümsene
cek bir sayı değil. Batı'da, yüzde 50, yüz
de 60 iştirakler önemli bir katılım sayı
labilir. 

Sandık başına gitmek, gitmemek, bir 
anlamda seçmenin özgürlüğüdür; o da bir 
tepkidir, istemezse gitmeyebilir, gitmez. 
Önemli olan, onun siyasal bilincini yük
seltmektir; ona, sandığa gidebilme heye
canını verebilmektir. Partilerin, bunu or
taya getirmekteki amaçları bu olmalıdır. 
Yoksa, cezayla, tuttuk seçmeni sandık ba
şına getirdik; illa oyunu alamazsınız... Yi
ne, oyunu götürür, iptal de edebilir, hiç de 
oy vermeyebilir. Cezadan kurtulmak için 
sandık başına gider; ama hiç de oy ver

meyebilir. İktidarlar bunlarla bir yere va
ramazlar, daha ciddî sebepler bulabilmek 
lazım; daha ciddî sebeplerle bir yere va
rabilmek lazım. 

Demin de belirttiğim gibi, ceza ko
yabilmek için, suçun olması lazım; suçu 
oluşturması lazım ki, ceza koyabilelim. 
Suç nedir?.. "Niye gidip oyunu kullanma
dın?.." Böyle suç olmaması gerekir. Bu, 
vatandaşın demokratik hakkına ve kişisel 
gelişmesine karşı çıkmadır. Gitmeyebilir 
vatandaş, bu bir tepkidir; bunu bir ceza 
ile bağdaştırmamak lazım; bu cezalarla bir 
yere varamayacağımızı anlamamız lazım. 

Okullarda bile artık cezalardan vaz
geçiliyor; başka yöntemler bulunabiliyor; 
ikna etmek, anlatmak, hoşgörmek yön
temleri bulunabiliyor. Biz, yeni yeni ceza
larla, çağımızın cezayı aşan bir bölümü
nü de yeniden kendi içine almış oluyoruz. 

Batı'da bazı ülkelerde olsa da, ger
çekten, bizim seçim yasalarımıza bu ce
zalar yakışmıyor. Gelin, son mahallî se
çimlerde nasıl koymadıysak, buna da koy
mayalım; hatta milletvekili seçimindeki ce
zayı da kaldıralım. Seçmenimiz, artık, si
yasî bilincinin çok yüksek düzeyde oldu
ğunu göstermiştir. O kadar yüksek düzey
de olduğunu göstermiştir ki, seçimlerden 
sonra, seçmenimiz iktidarlarını değiştire
bilmektedir, hükümet değişebilmektedir. 
Öyle bir seçim sonucu ortaya getiriyor ki, 
hemen seçimin peşinden hükümet değişe
biliyor ve hükümetin ekonomik politikası 
değişebiliyor. Seçmen, artık bu bilince gel
miştir. 

ANAP İktidarı, herhalde, "Bize ni
ye oy vermediniz?" diye seçmeni cezalan
dırmak istememektedir ve böyle olduğu
nu düşünmüyoruz. Daha çok düşünmek
tedir ki, ceza verirsek, bizim için gelirler 
ve bize oy verirler... Bu düşünce de yan
lıştır. Önemli olan, vatandaşın güvenini 
alabilmektir; cezayla onların oyunu ala
mayacağını artık anlamalıdır. 

150 — 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
seçmenimiz gerçekten siyasal bilince ve si
yasal sorumluluğa ulaştığı için, seçmeni
miz böylesine cezaları hak etmediği için, 
geçen Mahallî Seçimler Yasasında olma
dığı gibi, yine seçim yasalarımızda, seci
nle katılmayanlara ceza vermemeliyiz, bu 
tip cezalarla bir yere varamayacağımızı bi-
lebilmeliyiz. Bu nedenlerle, Sosyaldemok-
rat Halkçı Partinin oyları, teklifin aleyhi
ne olacaktır. 

Yüce Kurula saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Gürbüz. 

Sayın Müftüoğlu, buyurun. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Ba$kan, sayın milletvekilleri; içel Millet
vekili Sayın-Ali Er'in, 18.1.1984 Tarihli ve 
2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle 
Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi üzerinde Doğ
ru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime 
başlamadan evvel, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1921, 1924 ve 
1961 Anayasaları, seçme, seçilme ve siya
sî faaliyette bulunmayı bir hak olarak va
tandaşa tanımıştır. Söz konusu anayasa
ların düzenlemelerine göre, seçme, seçil
me ve seçime katılma, bir haktır, bir mü
kellefiyet değildir; vatandaş isterse seçime 
katılacaktır, istemezse katılmayacaktır. 
1982 Anayasası ise, siyasî faaliyetlere ka
tılmama hakkını ilk kez olarak sınırlamış 
ve oy verme zorunluluğunu getirmiştir. 
Gerek geçici madde 16 ve gerekse bazı si
yasîlere getirilen siyasî faaliyet yasağı (ge
çici 4 üncü madde) buna örnek olarak gös
terilebilir. 

— 15 

Anayasadaki, " seçme, seçilme ve si
yasî faaliyette bulunma hakkı kanunla 
düzenlenir" hükmü karsısında, Anayasa
dan sonra ilk kez oy verme zorunluluğu 
1987 milletvekilleri genel seçimlerinde tat
bik edilmiş ve katılım hayli fazla olmuş
tur. Biz, esasen bu husustaki görüşlerimizi 
daha önce verdiğimiz ve Genel Kurulca 
reddedilen, XVIII. Dönem Milletvekilleri 
Grene! Seçimlerinde Oy Kullanmayanla
rın Mahkûm Oldukları Para Cezasının 
Affına Dair Kanun Teklifimizin görüşme
leri sırasında arz etmiştik. Bu görüşleri
mizi aynen muhafaza etmekteyiz. Parti 
grubumuz olarak, meşru mazereti olmak
sızın seçime katılmayanlara birtakım mü
eyyideler getirilmesine karşı değiliz. Ge
tirilen sistem ile seçimlere katılım oranı 
yüksek olmakta, millî iradenin gerçek an
lamda tezahürü sağlanmaktadır. Af tekli
fimiz de bu görüşümüzle bir çelişki ola
rak görülmemelidir. Af teklifimiz, vatan
dasın içinde bulunduğu fakirlik ve yoksul
luk nedeniyle, tamamen ekonomik sebep
lere dayanmaktadır. Zira, 12 500 lira pa
ra cezasını halen ödemeyip de hapsen taz
yik edilen seçmenlerimiz vardır. Teklif, bu 
seçmenlerin, bir kez olsun affı içindir; an
cak, Genel Kurul bizim görüşlerimize ka
tılmamış ve teklif reddedilmiştir; yalnız, 
sistemin muhafaza edilmesinden yana ol
duğumuzu bir kez daha belirtmek is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, oy verme zorun
luluğunun, Mahallî idareler ile Mahalle 
Muhtarlıktan ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkındaki Kanuna da bir sistem olarak 
girmesine karşı değilsek de, seçim sistem
leri ve seçim kanunlarında, İktidar Gru
bunca yapılan düzenlemelerin taşıdığı 
mahzurlara kısaca değinmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu teklif ile, sa
nırım seçim kanunlarında, 1983'ten bu ya
na yapılan 13 üncü değişikliği tartışmak-
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tayız. Seçim kanunlarında, seçim sistem
lerinde devamlı değişiklikler, seçime olan 
inancı sarsar. Aynca, iktidar Grubunun, 
kendine avantaj tanır birtakım hükümle
ri getirmesi ve siyasî geleceğini bu düzen
lemelere haksız olarak dayandırması, re
jimi sarsar. Geçici değişiklikler size bir ya
rar sağlayabilir; ancak, hesap bir gün ter
sine döner, bu kez siz şikâyet etmeye baş
larsınız. O nedenle, "Seçim sistemlerin
de, seçim kanunlarında devamlılık 
esastır" diyoruz ve " r e j i m adına 
kaygılıyız" diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, esasen, bu hu
susta, ulusal uzlaşma çağrıları, liderim Sa
yın Süleyman Demirel tarafından 1988 yılı 
nisan ve mayıs aylarında yapılmış; gerek 
ortak bir anayasa, ortak bir seçim ve si
yasî partiler yasası teklifleri, gerek Doğru 
Yol Partisi ve gerekse Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti tarafından gündeme getiril
miştir. Her iki parti grubunca ortak ko
misyonlar kurulmuş, bu fevkalade iyi ni
yetli ve esasen rejimin tam olarak oturma
sına yönelik çabalar, Sayın Özal'ın 
"katılmayın" talimatıyla iktidar Grubu
nu frenlemiş ve beklenen konsensüs tama
men yok olmuştur. 26 Mart mahallî ida
reler seçimlerinin ortaya koyduğu tablo 
karşısında telaşa düşenlerin, bugünkü çağ
rılarını samimî bulmak mümkün müdür? 
Mümkün değildir, cevapsız, kalmaya mah
kûmdur. Yapılması gereken, gecikmeden 
yapılacak bir erken genel seçimle yenile
nen Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Se
çim Kanunundan Anayasaya, Siyasî par
tiler Yasasından Sendikalar ve Toplu İş 
sözleşmesi yasalarına kadar birçok alan
da yeni düzenlemeleri, kamuoyunu tatmin 
edecek şekilde gerçekleştirmesidir. De
mokratik sistemimiz ve rejimimiz adına 
böyle bir büyük özlem içinde olduğumu
zu bir kez daha vurgulamak istiyorum. 

, Sayın Milletvekilleri, seçim kanunla
rında yapılan değişikliklerin genel anlam

da taşıdığı mahzurları kısaca belirtmeye 
çalıştım. Bir diğer mahzur da, oy verme 
zorunluluğuna uymayanlara verilecek pa
ra cezasının bizce yüksek olmasıdır. Baş
tan da belirttiğim gibi, 1987 genel seçim
lerinde oy kullanmayanlara verilen para 
cezası 12 500 lira iken, ödenememiştir, 
seçmenin ödeme gücü yoktur. Asgarî üc
retin net 84 000 lira olduğu bir ülkede, bu 
ücretin yansına yakın bir meblağın ceza 
olarak öngörülmesinin karşısındayız. 

Sayın Ali Er'in teklifi Komisyonda 
değiştirilmiş ve para cezası 30 000 lira ola
rak öngörülmüştür; bu meblağ yüksektir. 
Bu hususa Genel Kurulun dikkatini çeki
yor, Doğru Yol Partisi Grubu olarak ce
zanın azaltılmasına dair önergeyi destek
leyeceğimizi bilgilerinize arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, son olarak, ka
nun yapma tekniği açısından, getirilecek 
tekliflerde daha dikkatli davrandması ge
rektiğini belirtmek istiyorum. Meri mev
zuatımızın tek tek elden geçirildiği, numa
ralandırmanın yeni bir sisteme bağlandı
ğı bir dönemde, unutkanlıklara yer veril
memelidir. Bu teklif de, tamamen bir 
unutkanlığın eseridir. Kanun yapmak, 
teklif getirmek fevkalade ciddî bir iştir, bü 
alanda daha titiz davranılması gerektiği
ni mütevazı bir şekilde hatırlatmak is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Par
tisi Grubu olarak, teklifi, olumsuz yanla
rına rağmen, destekliyoruz. Cezanın in
dirilmesi yönünde önerge verilirse be
nimseriz. 

Teklifin, yasalaşması halinde, hayırlı 
olmasını diliyor, Grubum ve şahsım adı
na saygılarımı sunuyorum. (DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Teklifin tümü üzerinde başka söz is
teyen?.. Yok. 

— 152 — 
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Teklifin maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Teklifin maddelerine geçilmesi 
kabul edilmiştir. __ 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
18.1.1984 Tarihli ve 2972 Saydı Mahallî 
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi 

MADDE 1. — 18.1.1984 tarihli ve 
2972 sayılı Mahallî İdareler Ue Mahalle 
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
hakkında kanuna aşağıdaki ek madde ek
lenmiştir. 

EK MADDE 1. — Seçmen kütüğün
de kaydı ve sandık listesinde oy kullanma 
yeterliliği bulunduğu halde, mahallî ida
reler genel ve ara seçimlerine meşru ma
zeretleri olmaksızın katılmayanlar ilçe se
çim kurulu başkanı tarafından otuzbin lira 
para cezasıyla cezalandırılır. Bu karar ke
sindir. 

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

Madde üzerinde önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

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

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerindeki müzakere
ler tamamlanmıştır. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul edilmiş ve kanunlaşmıştır, hayırlı 
olsun. 

5. — Konya Milletvekili Mehmet Şimfek ve 
5 Arkadaştım, 2547 Saydı Yükseköğretim Ka
nununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Saydı Kanunla 
Değişik Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü Ftk-
rastntn Değiştirilmesi Ue Maddeye Bir Fıkra İla
ve Edilmesine İlişkin Kanun Telifi ve Millî Eği
tim Komisyom Raporu (2/97) (S. Saytst: 228) 

6. —Konya MilletvekiliHaydar Koyuncu'-
nun, 21.6.1987 Tarih ve 3402 Sayüt Kadastro 
Kanununun 26 net Maddesinin 5 tncı Fıkrastntn 
Değiştirilmesi ve Geçici Dört Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/78) (S. Saytst : 250) 

BAŞKAN — Gündemimizin 5 ve 6 
ncı sıralarında yer alan ve ilgili komisyon
larca geri alınan teklifler Genel Kurulu
muza henüz intikal ettirilmediği için, gö
rüşmelerini erteliyoruz. 

7. — Bitlis Milletvekili Faik Tartmaoğlu'-
nun 1632 Saydı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tekli
fi ve Millt Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (2/83) (S. Saytst: 253) (1) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki, Bitlis 
Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun 1632 
Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komis
yonları raporlarının müzakeresine ge
çiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

(1) 253 S. Sayüt Basmayazt tutanağa eklidir. 
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Komisyon raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza arz edece
ğim : Komisyon raporunun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki müzakere
lere geçiyoruz. 

Söz isteyen?.. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Ko
caeli) — Sayın Başkan, Sosyalde mokrat 
Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ahmet 
Ersin konuşacaklar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersin. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA AHMET 
ERSİN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; sözlerime başlarken, hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Bitlis Milletvekili Sayın Faik Tarım-
cıoğlu'nun, 1632 sayılı Askerî Ceza Yasa
sının 66 ve 67 nci maddelerinde değişik
lik içeren ve ayrıca 29 uncu maddenin (c) 
bendinin 2 numaralı alt bendi ile 70 inci 
maddenin altıncı fıkrasını yürürlükten 
kaldıran ve bir geçici madde ilave eden de
ğişiklik teklifi, Millî Savunma Komisyo
nunda aynen, Adalet Komisyonunda ise 
bazı değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, halen yürürlük
te olan yasaya göre, firar ve izin tecavüzü 
gibi suçlara, hapis cezasına ilaveten, yeni 
baştan askerlik yapma, askerlik yakma gi
bi ek bir ceza verilmektedir. Böylece, fi
rar eden ya da izin tecavüzü suçunu işle
yenlerin, suç tarihine kadar geçen asker
lik süreleri sıfırlanmakta ve hapis cezası 
bittikten sonra onlara yeni baştan asker
lik yaptırılmaktadır. 

Gerçekten, firar ve izin tecavüzü suç
ları, askerî birlik ve kotaların en büyük so
runlarından biridir; üstelik, disiplini bo

zan, ama çokça işlenen bir suçtur. Asker
lik yapmak, her Türk gencinin onurudur. 
Davul-zurna eşliğinde, neşe içinde, güle 
oynaya askere giden bir genç, bir süre son
ra niçin firar eder ya da izne geldiğinde 
niçin kıtasına dönmek istemez?. 

Sayın milletvekilleri, askerlik, genç
lerimizin en onurlu yurt görevi olduğu ka
dar, yaşamlarındaki en çileli dönemlerinin 
de ifadesidir; dayak ve hakaretlerle dolu 
günler, haftalar, aylar demektir. Gencecik 
insanların gururunu kırmak, en kutsal ve 
dokunulmaz varlıklarına ağıza alınmaya
cak küfürler etmek, onları dövmek, ne ya
zık ki, askerlikte alışkanlık haline gelmiş
tir. Onurlu yurt görevini yerine getirmek 
ve çocukluktan kurtulmak için askere gi
den gençlerimize, disiplin adı altında, iş
kenceyi andıran kötü muameleler yapıl
maktadır. Canlıların en saygını ve kutsalı 
olan insan, ne yazık ki, askerlik görevini 
yerine getirdiği süre içinde, bir katırdan, 
hatta bir mermiden daha değersiz kabul 
edilmektedir. Bir katırın, ya da bir koyu
nun ayağı incinse, bunun hesabı dayakla, 
hatta hapisle sorulur; ama yüzlerce yaşı
tının önünde dövülen, kolu bacağı kırılan 
hakarete uğrayan bir askerin, bir erin tu
tunacak dalı yoktur. Askerde sakat kalan, 
baskıdan aklını yitirenlerin sorumlusu 
yoktur. 

Askerî birlikler, kıtalar, gençlerin, öğ
retilerek eğitildiği yerlerdir. Dayakla ter
biye etmek, insana yakışan bir yöntem de
ğildir. Bir an önce, bu ters mantığa son 
vermek gerekir. İşte, bu zulme ve baskıya 
dayanamayan genç çocuklar, çaredir, çö
zümdür diye, askerlikten firar ediyor ve iz
ne gittiğinde bir daha geri dönmek iste
miyor. Askerlikten soğuyor; güle oynaya, 
neşe içinde gittiği yurt görevinden 
soğuyor. 

Getirilen tasarı, firar ve izin tecavü
zü suçlarına bir çözüm getirmiyorsa da, 
yeniden askerlik yapma cezasını kaldırdı-
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ğı için olumludur. Ancak, böylesi yasalar
la, ve cezalarla firar ve izin tecavüzü suç
larının ortadan kaldırılması mümkün de
ğildir. Çünkü, öncelikle, askerin firar et
mesine neden olan koşulların ortadan kal
dırılması gerekir. 

Hapis cezalarının artırılmış olması da 
yanlıştır. Getirilen teklif, yeni baştan as
kerlik yapma cezasını kaldırmakta ise de, 
verilen hapis cezasını artırmaktadır. İşte, 
bunu olumlu bulmuyoruz. Bu nedenle, 
Adalet Komisyonunda kabul edilen metin, 
bizce daha uygun, daha akla yatkın ve da
ha insancıldır, 

Bu nedenle, her ne kadar teklif, yeni 
baştan askerlik yapma cezasını ortadan 
kaldırmış olsa da, teklif metninin aynen 
kabul edilmesi, sorunu ortadan kaldırmış 
olmayacaktır; sorun yine aynen devam 
edecektir. 

Sayın milletvekilleri, çocukluktan 
kurtulmak ve hayata atılmak için askere 
giden; yurt görevini yapan, eğitilmek is
teyen o genç çocuklarımızı, gençlerimizi 
eğer dayakla terbiye etme yoluyla asker
lik sonrası yaşamına hazırlamaya kalkışır
sak, olaya ters bir mantıkla bakmış olu
ruz. Bu nedenle, biz, öncelikle firar ve izin 
tecavüzü suçlarına neden olan koşulların 
ortadan kaldırılmasını savunuyoruz. An
cak, teklif, Adalet Komisyonundan geçti
ği haliyle, sorunu çözmese^ de, bize daha 
insancıl gibi geliyor... 

BAŞKAN — Sayın Ersin, Adalet ko
misyonu raporu üzerinde müzakere açtık, 
bunu hatırlatmak isterim. 

AHMET ERSİN (Devamla) — O 
zaman... 

BAŞKAN — Çünkü, son komisyon 
raporu müzakere ediliyor. 

Devam ediniz. 
AHMET ERSİN (Devamla) — Ada

let Komisyonunda yapılan değişiklikle tek
life olumlu bakıyoruz. 

Hepinize saygılar ve sevgiler suna
rım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Başka söz isteyen? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce 
burada konuşma yapmış olan arkadaşı
mız, gerçekten de gençlerimizin güle oy
naya, davullu zurnalı gittiği asker ocağı
nı, sanki sureti katiyede küfürlerle, dayak
larla, hatta "kolu, bacağı kınlan" kelime
lerini de kullanarak, insanlann işkenceye 
tabi tutulduğu bir ocakmış gibi takdim et
mesine büyük infial duydum. (ANAP sı-
ralanndan "Bravo" sesleri) 

insanlar, her yerde hata yapabilirler... 

AHMET ERSİN (İzmir) — Ben, 
"İşkence ediliyor" demedim... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Bu 
laflan edebilmek için, önce, böyle kaç ta
ne olay olmuştur, ona bakmak lazımdır. 
Türk Ordusunun belli bir mevcudu var
dır. Şu söylediğiniz, yani askerden bu çe
şit kaçma olaylan tek yanlı olaylar değil
dir; buna rağmen, bunların iki yıllık top
lam sayısı 7 bin tanedir. Bunun da sadece 
3 500 civanndaki yan kısmı kaçmadır, ge
risi ise izin tecavüzüdür. İzin tecavüzünü, 
dayakla, küfürle izah etmek mümkün de
ğildir. Ama, farz edelim ki, kaçmaların tü
mü dayaktandır; bunun sayısı da iki yıl
da 3 500 tane olmuştur ve binde merte
besinde bir rakamdır. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Ya
ni, kabul mü ediyorsunuz Sayın Bakan? 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Ha
yır efendim, hayır; konuşmam bitmedi. 

Bir kere, Türk Ordusunda disiplinin 
dayakla, küfürle sağlandığını bu şekilde 
iddia etmeye karşıyım. Böyle olaylar yok 
mudur? Vardır; ama, böyle olaylar oldu
ğu zaman da, işte Askerf Ceza Kanunu
nun 117 nci maddesi, "Bu şekilde, madu
nu kasten itip kakan, döven veya sair su
retlerle cismen eza verecek veya sıhhatini 
bozacak hallerde bulunan veyahut tazip 
maksadıyla madunun hizmetini lüzumsuz 
yere güçleştiren veya onun diğer askerler 
tarafından tazip edilmesine veya suimua-
melede bulunulmasına müsamaha eden 
amir veya mafevk iki seneye kadar 
hapsolunur" der. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Kaç ta
ne dava açtınız Sayın Bakanım? Açılmış 
dava var mı? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Efen
dim, bu konuda da hiçbir fikriniz yok. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Kime şi
kâyet edeceğiz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Şu ka
nunu incelerseniz, nereye şikâyet edece
ğinizi de bilirsiniz ve bu şikâyetlerin nasıl 
sonuçlandığını da bilirsiniz. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Kaç 
kişi, kaç?.. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Kaç ki
şiye dava açıldı, kaç kişiye ceza verildi? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Bil
mediğiniz bir konuda, bu şekilde, koca bir 
orduyu, bu yolla; dünyanın en disiplinli, 

en güçlü ordusu haline gelmiş bir ordu
yu, burada yapılan konuşma şeklinde bir 
konuşma yaparak siz tahkir edemezsiniz. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET ERSİN (İzmir) — Ordu
ya sözümüz yok Sayın Bakan. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Evet, başka söz isteyen?.. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) —. 
Efendim, Sayın Bakan üslubundan vaz
geçmedi; Bayındırlık Bakanıyken de 
böyleydi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 
Başkanım, Sayın Bakan yeni bakan oldu
ğu için, bazı olayları bilmiyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Efendim, arzu duyuyorsanız söz ve
ririz. Lütfen... Arzu duyuyorsanız söz 
veririz. 

Teklifin maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Teklifin maddelerine geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

1632 Sayılı Asker! Ceza Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1632 sayılı Kanunun 
49 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

C) Sırf askerî suçlarda Türk Ceza 
Kanununun 119 uncu maddesi hükümle
ri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soz 
isteyen?.. 
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FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

Sayın Atalay, sadece madde üzerin
de konuşacaksınız; madde neyi istihdaf 
ediyorsa onu rica edeceğim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, daha konuşmama başlama
dan bu ikazı yapmanızı anlamsız bu
luyorum. 

BAŞKAN — Ben de, ikaz ediyorum 
efendim, her milletvekili arkadaşıma ikaz 
ediyorum. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Herhalde biraz yorgun olacaksınız ki, ön
yargılı davranıyorsunuz. 

BAŞKAN — Önyargılılık yok, yal
nızca ikaz. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, saym milletvekilleri; Sayın 
Millt Savunma Bakanımız, bildiğiniz gi
bi, daha önce Bayındırlık ve İskân Bakar 
nıydı. Dikkat ediyorum, üslubunda hiçbir 
değişiklik yok. Muhalefetin şu veya bu şe
kilde getirmiş olduğu eleştirileri, kendi 
sübjektif niyetlerine göre değerlendiriyor, 
yargılıyor, yerine koyuyor. 

Biraz önce, tasarının tümü üzerinde 
parti grubumuz adına konuşan Sayın 
Ersin... 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Konuşma Atalay, in yerine! 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ben 
burada konuşuyorum; sende beni konuş
turmayacak o güç varsa, onun gereğini ya
parsın. 

MEHMET YÜZÜCÜLER (Aydın) 
— Terbiyeli konuşursa hiçbir şey olmaz. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ben 
her zaman terbiyeli oldum, her zaman; 

ama, kimlerin terbiye çizgisini aştığı or
tadadır. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bakınız, 
grup sözcümüz Sayın Ersin, Türkiye 
Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinde zaman 
zaman hepimizin yaşadığı, hepimizin gör
düğü birtakım noktalan dile, getirdi Üs
lubunda şu veya bu şekilde belirli yöntem 
farklılığı olabilir, ama, sanıyorum ki, ger
çekleri söyledi. Bunu söylerken de, Türk
iye Cumhuriyeti Silahlı kuvvetlerini ne kö
tüleme, ne onun olumsuzluğunu ortaya 
koyma şeklinde bir yaklaşım yoktu; ama, 
buna rağmen, Saym Bakan, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin dünyada çişine, örneğine az 
rastlanılır güçte, disiplinde bir örgüt ol
duğunu, bir silahlı kuvvetler olduğunu 
söyleyerek, Sosyaldemokrat Halkçı Parti
nin bu konuda başka bir düşüncede oldu
ğunu iddia etti. 

SAKİR ŞEKER (Sivas) — Örgüt de
ğil; o, güneydoğuda var. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim 
efendim. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Arka
daşlarımız herhalde sabırla dinlemek du
rumunda değiller, ama şunu söylemek is
tiyoruz : Biraz önce Saym Millt Savunma 
Bakanının da ifade ettiği gibi, yılda orta
lama 3 500 askerden kaçma olayı vardır. 
Bu da şunu göstermektedir ki... 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Sayın Başkan, Türk Silahlı Kuv
vetleri örgüt değildir. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Ben 
ne vazife yapacağımı bilirim efendim. Zatı 
âlinizin ikazına ihtiyaç halinde değilim. 
Ben ne yapacağımı, İçtüzük ne emrediyor
sa onu bilirim; lütfen... 

Devam edin efendim. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Saym 
Bakanın da ifade ettiği gibi, yılda ortala-
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ma 3 500 firar olayı olduğuna göre, bu
nun nesnel koşullarının ortadan kaldırıl
ması gerekmektedir ve grup sözcümüz de 
bunu ifade etmişti. 

Teklife bu şekliyle olumlu baktığımızı 
ifade ediyor, Sayın Bakanın bu konudaki 
çarpıtmalarını da düzeltme fırsatı buldu
ğum için saygılarımı sunuyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 1632 Sayılı Kanunun 
66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.. 

"Madde 66. — 1. Aşağıda yazılı as
kerî şahıslar altı aydan üç yıla kadar hap-
solunur: 

a) Kıt'asmdan veya görevi icabı bu
lunmak zorunda olduğu yerden izinsiz 
olarak altı günden fazla uzaklaşanlar. 

b) Kıt'asmdan veya görevini yap
makta olduğu yerden izin, istirahat veya 
hava değişimi alarak ayrılanlardan, dön
meye mecbur bulundukları günden itiba
ren altı gün içerisinde özürsüz olarak gel
meyenler. 

2. Aşağıda yazık hallerde hapis ce
zası iki yıldan aşağı olamaz. 

a) Suçlu, silah, mühimmat ve bun
ların teçhizat veya nakil vasıtalarından ve 
hayvanlardan birini veya ordu hizmetine 
tahsis edilen herhangi bir şeyi beraberin
de götürmüş ise; 

b) Suçlu hizmet yaparken kaçmış 
ise: 

c) Suçlu mükerrir ise; 
3. Seferberlikte bu maddede yazılı 

mehiller yarıya indirilir.' * 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge vardır, oku
tuyorum : 

Yüce Meclis Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 
çerçeve 2 nci maddesiyle değiştirilmesi 
teklif edilen 1632 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Tevfık Ertürk 
Ankara 

" 1 . Aşağıda yazılı askerî şahıslar bir 
yıldan üç yıla kadar hapsolunur. 

a) Kıtasından veya görevi icabı bu
lunmak zorunda olduğu yerden izinsiz 
olarak altı günden fazla uzaklaşanlar, 

b) Kıtasından veya görevini yap
makta olduğu yerden izin, istirahat veya 
hava değişimi alarak ayrılanlardan, dön
meye mecbur bulundukları günden itiba
ren altı gün içerisinde özürsüz olarak gel
meyenler," 

Gerekçe : 
Görüşülmekte olan teklif ile esas ola

rak, Askerî Ceza Kanununun 66 ncı mad
desinde yer alan firar ve izin tecavüzü suç
larında uygulanmakta olan yeni baştan as
ker edinme feri cezasının kaldırılması 
amaçlanmıştır. Bu husus yerine getirilir
ken, infaz yasalarındaki mevcut hüküm
ler ve Askerî Ceza Kanununun 73 üncü 
maddesindeki indirim sebepleri dikkate 
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alındığında askerî disiplini önemli dere
cede sarsan firar ve izin tecavüzü suçları
nın istenmesindeki artışın önlenmesi, di
siplinin tesis ve idamesi için söz konusu 
hükme, teklif gerekçesinde de yer aldığı 
üzere belirtilen mahzurları giderecek tarz
da ve Millî Savunma Komisyonunda ka
bul edilen şekilde düzenleme getiril
mektedir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) 
— Yeter sayımız olmadığı için katılamı
yoruz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Hü
kümet katılıyor efendim. 

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

2 nci maddeyi, kabul edilen önerge 
istikametinde oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 1632 sayılı Kanunun 

67 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"Aşağıda yazılı askerî şahıslar, ya
bancı memlekete kaçmış sayılarak üç yıl
dan beş yıla kadar hapsolunurlar." 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 1632 sayılı Kanunun 

29 uncu maddesinin (c) bendinin 2 numa
ralı alt bendi, 38 inci maddesi ve 70 inci 
maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kânunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş 
olan yeni baştan askerlik cezaları yerine 
getirilmez. Yerine getirilmiş olan yeni baş
tan askerlik cezalan hükümsüz sayılarak 
askerlik süreleri yeniden hesaplanır. Mu
vazzaflık süresini doldurmuş olanlar der
hal terhis edilirler. 

Ancak terhise müstehak olunun ta
rihten sonra işlenmiş bulunan suçlardan 
dolayı takibat yapılır, verilmiş olan ceza
lar çektirilir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde 
söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

6 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

Teklifin tümü üzerindeki müzakere
ler tamamlanmıştır. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tek
lif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
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8. — 11.4.1928 Tarih ve 1219Sayûı Ta
babet ve Şuabatt Sanatlarının Tarzı icrasına Da
ir Kanunun 41 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna 7 Ek ve 3 Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında 12.4.1989 Tarih ve 3350 Sayûı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Thkeresi ve Sağlık ve Sosyal İğler 
Komisyonu Raporu (1/561) (S. Sayısı: 254) (1) 

BAŞKAN — 11.4.1928 Tarih ve 1219 
Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına dair Kanunun 41 inci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 7 ek 
ve 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
12.4.1989 Tarih ve 3530 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Ra
porunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

Komisyon raporunun okunup, okun
mamasını oylarınıza sunacağım: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
relere geçiyoruz. 

Söz isteyen?.. DYP Grubu adına , Sa
yın Yaşar Topçu; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR 
TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 1928 tarihli 1219 
sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tar
zı İcrasına Dair Kanunun 41 inci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 7 Ek 
ve 3 Geçici Madde eklenmesine Dair Ya
sa Teklifi görüşülürken, daha doğrusu, 
teklifin birçok maddesi Yüce Mecliste ka
bul edilip geçtiği bir sırada Meclis Genel 

(1) 254 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Kuruluna girdiğimde, Yüce Kurul, diş 
teknisyeni olarak çalışanların hastalann 
ağız ve çenesinde çalışma yapmaları ha
linde bunlara hapis cezası verilmesini ön
gören bir maddeyi oyluyordu. Arkasın
dan, diş hekimlerimizin muayenehanele
rinde diş teknisyeni çalıştırmaksızın baş
ka diş hekimlerinin hastalarına diş teknis
yenlerinin yapacağı işleri, yani kendi atöl
yesinde protez ve benzeri işleri yapmaları 
halinde, bir yıldan üç yıla kadar hürriyeti 
bağlayıcı ceza getirilmesi oylanıyordu, 
"Sayın Başkan bir dakika" demeye kal
madı, oylama yapıldı, geçti ve teklifin tü
mü üzerinde oyumun rengini belirtmek 
üzere söz aldığımda «aynen şöyle dedim. 
Bu konuşmamı bundan takriben bir ay 
önce bu kürsüden yaptım: 

"Değerli milletvekili arkadaşlar, siz 
burada istediğiniz eyleme ceza koyamaz
sınız, istediğiniz eylemi suç sayıp ona ce
za koyamazsınız. Bir eylemi suç saymanın 
ve ona ceza koymanın ceza hukuku açı
sından belli ilkeleri vardır, suç ve ceza te
orileri vardır. Bu tutumunuz yanlıştır. Bir 
taraftan, birtakım insanları lisans eğitimi
ne tabi tutup ona diploma veriyorsunuz, 
sonra o insan bu diplomasının gereği bir 
işi yaptığı zaman da ona hürriyeti bağla
yıcı ceza veriyorsunuz, hapsediyorsunuz... 
Bunun ceza hukukunda yeri yoktur. Onun 
için, bu çıkarmış olduğunuz yasa ya Cum
hurbaşkanlığından geri dönecektir veya 
Anayasa Mahkemesinden -eğer 
başvurulursa- geri dönecektir" dedim. 
Aradan on gün geçmedi, Sayın Cumhur
başkanlığı, bu yasayı, Anayasanın 89 un
cu maddesi gereğince, bu belirttiğim se
beple, tekrar görüşülmek üzere geri 
gönderdi. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Ha
tay) — Senin adına mı gönderdi? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha
yır, tabi! ki benim adıma değil. Ben, bu-

— 160 — 
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raya geldiğim günden beri, hep, Yüce 
Meclisin yasaları yanlış çıkarmasına kar
sı çıktım ve hatta bir arkadaşımızın laf at
masına karşılık dedim ki, "Burada yasa- v 

lar sadece falanca grup tarafından çıkarı
lıyor hükmü ile çıkmış olsa., biz itiraz et
meyiz; ama yasalar Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden çıkmış oluyor. Üç beş 
maddelik yasa da bir çok hatayla çıkınca, 
dönüp, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 
yasaların töhmeti altında, bu kusurların 
töhmeti altında kalıyor. Biz de bu Mecli
sin üyesi olduğumuza göre -müsaade 
ederseniz- biz de bundan nasibimizi alı
yoruz. Benim çabam, bir milletvekili ola
rak bu Meclisin yanlış yapmasını 
önlemektir" dedim. Şimdi bunu burada 
tekrar ediyorum; yalnız burada bir ilave 
daha yapıyorum. Yaptığım ilave sudun 
Türkiye'de çok tartışması yapılmış olan, 
Türkiye'de çok konuşulmuş olan ve son 
zamanlarda da Türkiye'nin gündemini 
değiştirmek için getirilmek istenen Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, yani Türk 
Devlet sisteminin içerisinde seçimle gelen 
tek organ olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yasama faaliyetleri, yasama 
ürünleri, yasama çalışmaları üzerinde, 
acaba birtakım seçilmemiş kişilerin vesa
yeti mi vardır, denetimi mi vardır? Ya da 
bu tür yasaların, buradan çıktıktan sonra 
geri dönmesi ile ilgili olarak, bana göre, 
sokakta bir vatandaşı çevirsek, ona sorsak, 
Onun bile daha fazla bir kültüre sahip ol
duğu bir konuda, çok basit, Meclisi, di
ğer organların yanında, sanki bir alt ka-
demeymiş gibi gösteren ve konuyu tama
men yanlış boyutlarda kamuoyuna takdim 
eden beyanlara rastlıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üzerinde bir kurum yoktur; ancak, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin yasama fa
aliyetleri, yasama çalışmaları üzerindeki 
bazı bu tür denetimler, onun üzerinde ol
mak gayretinden değil, sadece ve sadece 
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Anayasanın 2 nci maddesinde hukuk dev
leti olmayı kendisine ilke edinmiş olan bu 
devletin, işte o hukuk devleti ilkesine uy
gun olarak, üç organdan, üç erkinden bi
risi olan yasamanın uygun iş yapmasını 
sağlamaya yöneliktir. İşte bunun güzel bir 
örneğini şimdi görüyoruz. 

İzin verirseniz, fazla teferruatına gir
meden, hukuk açısından, buradan çıkan 
yasaların Cumhurbaşkanlığı tarafından 
geri gönderilmesi, Anayasa Mahkemesi
nin Anayasa ve hukuk açısından deneti
minin ne işe yaradığını çok kısa bir şekil
de bilgilerinize sunmak istiyorum, 

Değerli milletvekilleri, hukuk, bir 
normlar sistemidir. Bunu, hukuk öğreni
mi, eğitimi görmüş olan arkadaslanmız 
çok iyi bilirler. Bu normlar sistemi de ken
di içerisinde ayrıca dallara ayrılır. Bunlar
dan bir tanesi ceza hukuku normlar sis
temidir. 

Ceza hukuku normlar sistemi, başlı
ca üç husus, üç özellik bakımından ince
lenmeye; üç husus, üç özellik bakımından 
titizlikle üzerinde durulmaya, araştırılma
ya ve eleştirilmeye tabidir. Bunlardan bir 
tanesi, hukukun, ceza normunun adiüiği-
dir. Bir diğeri, etkinliğidir ve bir diğeri de 
uygunluğudur. 

I 

Hukukun, genel hukuk normu içeri
sinde yerini bulan ceza hukuku normla
rının adilliği ilkesi, devletin adalet dağıt
ması ya da o maddenin adil olması anla
mında değildir. Buradaki adillik ilkesi, o 
ülkedeki ceza normlarının yöneldiği genel 
ilkeler, genel amaçlar, genel idealler içe
risindeki yerini ifade etmek için konmuş
tur. Eğer o ideallere uygun ise koyduğu
nuz norm, o ideallere uygun olarak bir ey
lemi suç haline getirmiş iseniz, o suç, ce
za ilkesi açısından doğru demektir. Eğer 
o ideallere uymuyorsa, o takdirde, getir
miş olduğunuz norm, yanlış, adillik ilke
sine aykırı düşüyor demektir. 
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ikinci bir özelliği, etkinliğidir. Etkin
liği şu demektir: Koyduğunuz ceza ilkesi
ne, koymuş olduğunuz, getirmiş olduğu
nuz yaptırım, müeyyide,' eğer ona herkes 
tarafından uyulmasını sağlıyorsa, işte o za
man, sizin yapmış olduğunuz, getirmiş ol
duğunuz norm, genel ceza içerisinde et
kinliğe sahip demektir. 

Üçüncü ve en önemlisi, geçerliliğidir. 
Zaten benim bu yasa çıkarken itirazımın 
temel noktalarından bir tanesi bu idi. 
Eğer, getirmiş olduğunuz bir norm, sizin 
hukuk normları sisteminiz içerisinde baş
ka ilkelerle çelişmiyorsa, başka normlarla 
çelişmiyorsa ve onun içerisinde yeri var
sa, işte ona, getirdiğiniz normun geçerli
lik ilkesi denir ki, geçerlilik ilkesi taşıma
yan bir normun o sistem içerisinde yeri 
olamaz. 

Geçen defa çıkarmış olduğumuz ve 
sonra Sayın Cumhurbaşkanının, bu tek
rar görüşmek üzere, Yüce Meclisimize ia
de ettiği bu yasa, ceza normlarının bu üç 
ilkesi açısından aykırılık taşıyordu. Aykı
rılık taşıdığı, geçerliliği bulunmadığı için
dir ki, burada itiraza uğramıştı. Şimdi bu, 
işin hukuksal yönü. 

Demek ki, birçoğumuzun kafasında 
olduğu gibi, ingiltere'den galatla, efen
dim, "Yasama organları kadını erkek, er
keği kadın yapamaz, onun dışında her şeyi 
yapar" ilkesi geçerli değildir. 

Eğer, Türk Devleti, hukukun üstün
lüğü ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalacaksa, 
Meclisimiz de hukukla bağlıdır. Hukukla 
bağlı olan Meclisimiz, istediğini, aklına 
eseni yapmak gibi bir durumla karşı kar
şı değildir. 

Öyle bir misal veririm ki, doğa içe
risinde, her şeyin bir nizama bağlı olarak 
çalıştığı bir kainatın içerisinde, bir nokta 
gibi yer alan bu Meclisimizin, bu kadar 
düzenli çalışan bir sistem içerisinde, ken
disini layüsel görmesi mümkün değildir. 

Evvela, bu düşüncelerden mutlak vazgeç
memiz lazım. 

Yalnız, burada, bu yasa açısından bir 
teklifim olacak. Eğer, Sayın Sağlık Baka
nı ve Komisyon da bu teklife kanlıyorlar
sa, teklifimi bir soru ile getirmek is
tiyorum: 

Yanlış hatırımda kalmadıysa, Yüce 
Meclisimizde 448 üyemiz var. 

Değerli arkadaşlar, şimdi sadece bir 
dakikanızı istirham ederek şu kanunun 
başlığını'tekrar okumak istiyorum: "1928 
Tarih ve 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sa
natlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun". 

Hukukçu arkadaşlarımız dışında, 
kendisinin özel ilgisi dışında, şu yasanın, 
yani biraz sonra parmak kaldıracağımız 
yasanın adını Türkçe olarak bu Mecliste 
kaç üyemiz biliyor? Biraz sonra parmak 
kaldıracağız, neye parmak kaldıracağız? 

Dediler ki bize, "Bu yasayı değiştir
diniz, değiştirdiğiniz yasa neyi düzenliyor
du?" 

"1928 Tarihli Tababet ve Şuabatı Sa
natlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 
41 inci maddesini değiştiriyoruz; Tamâm. 

NEVZAT DURUKAN (Bolu) — 
Adını da değiştirelim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Değiştirelim, değiş
tirelim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tabiî, 
adını da değiştirelim. Efendim, Sayın Ko
misyon, Sayın Bakan ve arkadaşlarımız 
lütfetsinler, hazır elimize fırsat geçmişken, 
buradaki ibareleri, Türk vatandaşının an
layacağı bir hale getirelim. Tababet: Ta
bipler, hekimler. Hepimizin bildiği keli
meler; 'Şuabat" ise bugünkü anlamıyla 
' * Eczacılık'' demektir. 

O halde,, lütfedin, bunun ismini 
Türkçeleştirelim ve "1219 sayılı bu Kanu-
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nun adı şu hale getirilmiştir,, içeriği de 
böyle yapılmıştır" diyelim. İçeriğine kar
şı çıkan yok. Yani, bu Kanunun 41 inci 
maddesinde getirilen değişikliğe, bu Ka
nuna konulan ek maddelere, geçici mad
delere karşı çıkan yok; bu düzenleme ya
pılsın, bu düzenleme yerindedir. 

Tenzih ederim, hiçbir arkadaşımızın 
kültürünü ölçmek anlamında söylemiyo
rum; ama eminim, bu sıralan dolduran 
450 arkadaşımızın en az yarısı, bu Kanu
nun adının Türkçe anlamını çıkarmakta 
güçlük çekecektir; tabiî bu bir kusur değil. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Sayın Topçu, biz eskiye bağlıyız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, ona da bir itirazımız yok; biz de bağ
lıyız. Her milletin kökü mazidedir, ona bir 
itirazımız yok; ama kökü mazidedir diye, 
1928 yılında çıkmış olan ve ismini bugün
kü insanların anlamakta, çözmekte büyük 
zorluklar çektiği bir yasanın adını, sırf kö
ke bağlıyız diye değiştirmemezlik edeme
yiz; hepimiz kökümüze bağlıyız. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Fransızca bir kelime olsaydı bu kadar üze
rinde durmazdınız? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın 
Koyuncu, siz oradan söylüyorsunuz, ama 
ben cevap vermek istemiyorum. Benim 
ağzımdan ".Ekonomi" lafını çok nadirat-
tan duyarsınız, ben "İktisat" diyorum; 
çünkü "İktisat" Arapça, "Ekonomi" 
Fransızca bir kelimedir ve bana göre iki
sinin arasında bir fark yoktur; ikisi de 
Türkçe değildir. 

Kimse beni kökümden , mezardaki 
babamdan ayıramaz, dedemden ayıra
maz; sizi de ayıramaz. Ben o anlamda söy
lemiyorum. Bunun, söylediğiniz işle ala
kası yok, bunun köke bağblıkla alakası 
yok. Eğer bunun köke bağlılıkla alakası ol
saydı, o zaman, bugün kullandığımız ke

limelerin hepsini terk etmemiz lazımdı. 
(ANAP sıralanndan "Önerge verin" 
sesleri) 

Evet, lütfediniz... Benim teklifim bu
dur; bunu da hemen önerge haline getir
meye hazırım, arkadaşlarımız da katılır
sa memnun olurum. 

Sabırla dinlediğiniz için hepinize say
gılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Topçu, önergeni
zi bekliyoruz efendim. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Özev; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA KAZJM 
ÖZEV (Tokat) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; görüşülmekte olan yasa ta
sarısı hakkında Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin görüşlerini açıklamak üzere soz 
almış bulunuyorum. 

Sağlık ve yardımcı sağlık personeli
nin sorunlan çoktur. Bu sorunları, sade
ce ücretten kaynaklanan sorunlar olarak 
kabul etmemek lazımdır. Sağlık politika
sı ulusal bir politika olmalıdır; her gelen 
bakanın kendine göre bir sağlık politikası 
çizmesi bence doğru değildi?; ama, bugün 
-ANAP İktidarı da dahil- sağlık bakanla
rı birbirinden farklı politikalar uygula
maktadırlar. Sağlık personelinin sorunla
rına hep beraber çare aramak mecburiye
tindeyiz. Sağlık personeli, hâlâ, 1928 yı
lında çıkarılan Tababet ve Şuabatı Sanat
larının Tarzı İcrasına Dair Yasayla idare 
edilmektedir. Halbuki, bu yasanın günün 
koşullarına göre değiştirilmesi, insan sağ
lığı ile uğraşan insanlara güç katacaktır. 

1219 sayılı Yasanın 41 inci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kajuına 7 ek ve 3 
geçici madde eklenmesini, diş hekimleri
nin ve diş teknisyenlerinin durumunun 
düzeltilmesi açısından yararlı gör
mekteyiz. 
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Bu kanunun 5 inci maddesinde diş 
teknisyenliği ve okulları tarif edilmektedir. 
Ancak, bugüne kadar hiçbir okuldan me
zun olmadığı halde diş protez teknisyen
liği yapanlara ait herhangi bir açıklık ge
tirilmemiştir. Bir taraftan iyileştirici ted
birler getirilirken, bir taraftan da bazı ki
şileri mağdur etmemek lazımdır. 

Biz bu yasaya olumlu oy vereceğiz. 
Bu düşüncelerle hepinizi saygı ile se

lamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Tasarının tümü üzerindeki müzake

reler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

11.4.1928 Tarih ve 1219 Sayüı Tababet 
ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 
Dair Kanunun 41 inci Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna 7 Ek ve 3 Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 11.4.1928 Tarih ve 
1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatları
nın Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 41. — Kişisel çıkar amacı ol
masa bile diplomasız olarak diş hekimliği 
mesleğine ilişkin herhangi bir muayene ve
ya müdahele yapan, diş hekimliği klinik 
hizmetleri ile ilgili işyeri açan, diş hekim
liği veya diş protez teknisyenliği ile ilgili 
ağız veya çene yüz protezleri ile ortodon-
tik tedavi aygıtlarını imal eden veya imal 
ederek satan kimselerin, meslek icrası dur
durulur, işyerlerinde bulundurdukları diş 
hekimliği ile ilgili araç ve gereçleri müsa
dere olunur ve bir yıldan üç yıla kadar ha
pis cezasına hükmolunur. Bu suretle mes
lek icrası sonucunda Türk Ceza Kanunu 
itibariyle daha ağır cezayı müstelzim bir 
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fiil işlenmiş olduğu takdirde, o fiile mah
sus ceza verilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 11.4.1928 tarih ve 1219 
sayılı Tababet ve Şuabatı Sanadannın Tar
zı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki mad
deler eklenmiştir. 

BAŞKAN — Ek 4 üncü maddeyi 
okutuyorum: 

EK MADDE 4. — Diş protez teknis
yenliği, diş hekimi eliyle hastadan elde edi
len ölçü, model ve kayıtlar üzerinde, mes
lek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı 
kalarak ve diş hekiminin vereceği bilgilerle 
istekler dikkate alınarak, ağız protezleri, 
çene yüz protezleri, ortodontik aygıtlar 
yapmak ve gereğinde yapılmış protezler
le aygıtları onarmak işlemleri ile sınırlıdır. 

BAŞKAN — Ek 4 üncü madde üze
rinde söz isteyen?.. Yok. 

Ek 4 üncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ek 
4 üncü madde kabul edilmiştir. 

Ek 5 inci maddeyi okutuyorum: 

EK MADDE 5. — Türkiye Cumhu
riyeti dahilinde diş protez teknisyenliği un
vanını taşımak ve mesleğini icra edebil
mek için, Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve
ya denetiminde açılan sağlık meslek lise
leri diş protez teknisyenliği bölümünü bi
tirmek ve diploma almak ya da hareketli 
protezler, sabit protezler, çene yüz protez
leri, ortodonti aygıtları veya diş protez 
maddeleri üretimi dallarında yüksek eği
tim ve öğretim veren, Sağlık Bakanlığının 
sağlık meslek liseleri diş protez teknisyen
liği bölümü mezunlarını öğrenci olarak 
kabul eden üniversitelerin, en az iki yıllık 
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diş protez teknisyenliği ile ilgili meslek 
yüksekokullarında eğitim görmek ve me
zuniyet diploması almak gerekir. 

BAŞKAN — Ek 5 inci madde üze
rinde söz isteyen?.. Yok. 

Ek 5 inci maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ek 6 ncı maddeyi okutuyorum: 

EK MADDE 6. — Öğrenimlerini 
yurt dışında diş protez teknisyenliği ile il
gili devletçe tanınan bir okulda tamam
layarak Türkiye'ye dönüş yapanlar, denk
likleri Sağlık Bakanlığınca onaylandığı 
takdirde, eksikleri varsa Türkiye'deki diş 
protez teknisyenliği okullarında eksik kı
sım ve süreleri başart ile tamamladıktan 
sonra onaylanmak suretiyle mesleklerini 
icra edebilirler ve diş protez teknisyeni un
vanını kullanabilirler. 

BAŞKAN — Ek 6 ncı madde üzerin
de söz isteyen?.. Yok. 

Ek 6 ncı maddeyi oylarmıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ek 7 nci maddeyi okutuyorum: 

EK MADDE 7. — Diş protez teknis
yenleri; sahip olduktan diploma veya bel
gelerin hak kazandırdığı unvanlardan baş
kalarını kullanamazlar, hastalarla doğru
dan doğruya meslekî ilişkiye giremezler, 
laboratuvarlarında münhasıran diş klinik
lerinde kullanılması gereken araç ve ge
reçleri bulunduramazlar, Ek 4 üncü mad
denin belirlediği sınırlar dışında herhan
gi bir çalışma yapamazlar; tavsiyede bu
lunamazlar. 

BAŞKAN — Ek 7 nci madde üzerin
de söz isteyen?.. Yok. 

Ek 7 net maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ek 8 inci maddeyi okutuyorum: 

EK MADDE 8. — Diploması veya 
meslek belgesi olmaksızın diş protez tek
nisyenliği mesleğini icra edenlerle, ek 7 nci 
madde hükümlerine aykırı davranışta bu
lunan diş protez teknisyenleri hakkında, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. Ayrıca işyerlerinde meslek
leri ile ilgili olmadığı tespit edilen araç ve 
gereçler müsadere edilir. 

BAŞKAN — Ek 8 inci madde üze
rinde söz isteyen?.. Yok. 

Ek 8 inci maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ek 9 uncu maddeyi okutuyorum: 

EK MADDE 9. — Diş hekimleri, 
kendi klinik hastalarının protezlerini ya
pabilmek için diş protez laboratuvan aça
bilirler. Ancak bu laboratuvarlarda başka 
hekimlerin her türlü protez yapımı istek
lerini karşılama durumunda laboratuvar 
sorumlusu olarak en az bir diş protez tek
nisyenini istihdam etmek zorundadırlar. 
Diş protez teknisyeni çalıştırmaksızm ken
di klinikleri dışından protez başvuruları
nı bizzat çalışarak karşılamak istedikleri 
takdirde özel işyerinde mesleklerinin kli
nik hizmetlerini yürütemezler. Bu yasağa 
aykın şekilde mesleklerinin klinik hizmet
lerini yürütenler hakkında 3224 sayılı 
Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 
disiplin cezalan ile ilgili 44 üncü madde
sinin (c) bendindeki para cezası, tekrarı 
halinde (d) bendindeki oda bölgesinde bir 
aydan altı aya kadar serbest meslek uygu
lamasından alıkonma cezası uygulanır. 

BAŞKAN — Ek madde 9 üzerinde 
söz isteyen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek 10 uncu maddeyi okutuyorum: 
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EK MADDE 10. — Diş protez tek
nisyenleri veya diş hekimleri, diş protez la-
boratuvan açmak istedikleri takdirde, ma
hallin en büyük mülkî amirine başvurmak 
ve bu makamın belirteceği şanlara uymak 
zorundadırlar. Diş protez laboratuvarla-
nnın sahip olmaları gereken şartlar ile bu
lundurmaları gereken asgarî araç ve ge
reçlerin sayıları ve nitelikleri, Sağlık Ba
kanlığınca yayımlanacak bir yönetmelik
le belirtilir. Laboratuvarlann yönetmelik 
ve kanuna uygun çalışıp çalışmadıkları, il 
sağlık müdürlüklerince denetlenir. 

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

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek 11 inci.njadde ilavesini teklif eden 
bir önerge vardır, okutuyorum: 

Başkanlığa 

254 sıra sayılı Yasaya aşağıdaki ek 
maddenin eklenmesini saygıyla arz ve ta
lep ederiz. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Orhan Şcndağ 
Adana 

Vefa Tanır 
Konya 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Ek Madde 11. — 11.4.1928 Tarih ve 
1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatları
nın... (Gülüşmeler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Şimdiki nesil, gençler, 
kanunun ismini bile okuyamıyor. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Kâtip 
okuyamıyor. 

KÂTİP ÜYE NURHAN TEKİ-
NEL (Kastamonu) — Gel sen oku; yaz
mıyor ki. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ce
vap vermeyin. 

KÂTİP ÜYE NURHAN TEKİ-
NEL (Kastamonu) — Eksik yazmışlar be
yefendi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ora
ya cevap vermek vazifesiyle yükümlü de
ğilsiniz. 

KÂTİP ÜYE NURHAN TEKİ-
NEL (Kastamonu) — "Ek Madde 11. — 
11.4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı Tababet ve 
Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanunun adı, "Hekimlik ve Eczacılık 
Mesleklerinin Yapılmasına Dair Kanun" 
olarak değiştirilmiştir." (Gürültüler) 

Buyurun beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Kâtip üyemiz, 
zatı âliniz aşağıdaki suallere cevap vermek 
mecburiyetinde değilsiniz, Genel Kurula 
Başkan cevap verir; lütfen vazifenizi 
biliniz. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 
Başkan, izin verir misiniz?.. Okunan 
nedir? 

BAŞKAN,— Ek 11 inci madde ilave
siyle ilgili teklif. 

AHMET ERSİN (İzmir) — İyi; 
ama, önerge midir?.. 

BAŞKAN — Evet, önergedir. 
AHMET ERSİN (İzmir) — Öner

ge olduğunu söylemiyorsunuz. 
BAŞKAN — O zaman, deminki sö

zümü tekrarlayacağım; ben takip ediyo
rum, o halde siz takip etmiyorsunuz. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Rica 
ederim... Biz duymadık... 

BAŞKAN — İşte, demek ki, müza
kereleri takip etmiyorsunuz. 
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Efendim, Komisyon katılıyor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
prensipte, bu ismin, çok eski tarihlerde çı
karılmış bu yasada o tarihteki konuşma li
sanını ifade etmekle birlikte bugün için 
çok eski bir lisan olarak kaldığını kabul 
ediyoruz. 

Yalnız, bu kanunun diğer maddele
rinde ve sağlıkla ilgili -Hıfzıssıhha gibi- yi
ne o tarihlerde çıkmış olan kanunların bir 
sürü maddesinde bu terim aynen geçmek
tedir. Burada, prensip olarak, ismin de
ğişmesine katılmakla birlikte, öyle bir isim 
bulmak lazım ki, bir yanlışlığa sebebiyet 
vermesin. 

Arkadaşımızın önergesinde, hatırla
dığım kadarıyla, "Hekimlik ve eczacılık 
meslekleri" diyor. Kanununun adını bu
günkü Türkçeye tercüme ettiğimiz zaman, 
tıp şubelerinin yapılış tarzını içeren bir ka
nun olarak gözüküyor. Arkadaşımız, mad
de ilavesi teklifinde, "Hekimlik ve 
eczacılık" şeklinde değiştirmiş. Burada, 
ebelerle ilgili hükümler vardır, diş teknis-
yenlertyle ilgili hükümler vadır, sünnetçi
lerle ilgili hükümler vardır; dolayısıyla, ka

nunun tam adını kapsayacak bir isim bu 
kadar kısa süre içerisinde bulunamaz. Ko
misyonumuzda da bu konu müzakere 
edilmiştir ve zaman içerisinde, Bakanlık
ça diğer kanunlarda da bu ismi tam kar
şılayacak ve bugünkü Türkçemize uygun 
bir isim değişikliği yapılmasını prensip 
olarak Komisyonumuz kabul etmiş, Hü
kümet de, "Bu konuda bir çalışma 
yapacağını" ifade etmiştir. 

Dolayısıyla, önergeye katılamıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
YASAR TOPÇU (Sinop) — Öner

gem üzerinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Topçu. 
v FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — 

Kanunun ismi ne anlama geliyor, 
bilmiyor. 

(Kâtip Üye Kastamonu Milletvekili 
Nurhan Tekinel Başkanlık Divanını terk 
etti) 

BAŞKAN — Efendim, birleşime 10 
dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 22.03 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 22.13 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101 inci Birleşiminin Üçüncü Oturu
munu açıyorum. 

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

8. — 11. 4.1928 Tarih ve 1219 Saytlı Ta
babet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Da
ir Kanunun 41 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna 7 Ek ve 3 Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında 12.4.1989 Tarih ve 3530 Saydı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (1/561) (S. Sayısı : 254) 
(Devam) 

BAŞKAN —. Sayın Topçu, evvela, 
Başkanlık adına özür dilerim. Divan kâ
tipleri arasında ani bir değişiklik zarureti 
oldu. O sebeple, kürsüye davet etmeme 
rağmen ara verme durumunda kaldım; 
özür dilerim. 

Buyurun efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Biz de 
anlayamadık zaten Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın 
Topçu. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri: 
Verdiğimiz önerge üzerinde, Komisyon 
Başkanı arkadaşımızın teferruatlı, detay
lı açıklaması karşısında, önerge hakkında 
söz alma ihtiyacı hâsıl oldu. Tekrar huzu
runuzu işgal ettiğim için özür diliyorum. 

Biz, yapmış olduğumuz teklifte, bu 
kanunun adını kelime kelime tercüme 
etmedik. 

Esasen, bu kürsüye gelip, "bu kanu
nun adını arkadaşlarımızın birçoğu bil
mekte güçlük çeker" derken evvela ken
dimizin, kanunun adının ne anlama gel
diğini, orada kullanılan kelimelerin de ne 
anlama geldiğini, bilerek söylediğimizden 
Yüce Meclisin emin olması lazım. 

Bizim, "Tababet" kelimesini 
"Hekim" olarak değil, "Hekimlik" ola
rak değiştirip önergeye koymamızın, -
kanunun başlığındaki "Şuabat" kelime
sinin "Şube" demek olduğunu biz de 
biliyoruz- "Şuabat" kelimesini koymayı-
şımızın, nedeni, "Hekimlik" deyince, ha
kimliğin içerisinde, hekimliğin bütün dal
larının bulunduğunun idraki içinde, bilin
ci içinde olduğumuzdandır ve bu yasa içe
risinde, hekimliğe girmeyen; ama, sağlı
ğın öbür ana dalı olan ve bugün 
"Eczacılık" olarak bilinen işler de düzen
lendiğinden -yani, yasa metninden, yasa
nın içeriğinden haberdar oluşumuzdan-
dolayıdırki, "Hekim" demedik, "Hekim
lik ve Eczacılık Mesleklerinin Yapılması
na Dair" dedik. 

Sayın Balcılar,' 'mevcut kanunun içe
risinde ebelik var, önergenizdeki isim, ebe
liği ifade etmiyor'' şeklinde bir ifade kul
landılar. Bir kanunun isminin, içerisinde 
bulunan her şeyi ifade etmesi diye bir şey 
yok; mesele, anlaşılır olmasıdır. Ben, de
minki ara verme sırasında arkadaşlarıma 
söyledim, Medenî Yasanın içerisinde, Sa-
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dece Medenî Yasa ile ilgili hükümler mi 
var? Başka şeyler de var. Bir kanunun adı, 
illa, içerisinde bulunan her şeyi ifade ede
cek diye bir kayıt yok. Bu kanunun, en iyi 
anlaşılan adı, "Hekimlik ve Eczacılık 
Mesleklerinin Yapılmasına Dair" olduğu 
için, biz önergeyi bu şekilde verdik. 

Sonra, yine Komisyon Başkanı arka
daşımızın, "Hükümet bu yönde çalışma 
yapıyor" demesi veya Hıfzıssıhha örneğini 
vermesi... Hıfzıssıhha örneği doğrudur, 
"Hıfzıssıhha" isminin de düzeltilmesi la
zım; ama, Hıfzıssıhha Kanunu önümüze 
gelmiş değil ki... Hıfzıssıhha Kanunu önü
müze geldiği zaman, Yüce Meclis, bu de
ğişikliği örnek alarak, "Gelin, bunun da 
adını değiştirelim" diyecektir. Sağlık Ba
kanlığının eski adı hepimizce malum, 
"Sıhhat ve İçtima-i Muavenet Vekâleti" 
iken, -"Sosyal Yardım" ibaresi de 
kaldırıldığından- bugün sadece "Sağlık 
Bakanlığı" oldu. Demin Sayın Koyuncu'-
nun da söylediği gibi, kökümüze bağlıyız 
diye hâlâ, Sıhhat ve İçtima-i Muavenet 
Vekâleti mi diyelim? 

Onun için, yasalar önümüze geldik
çe, Meclisimiz, elbette ki, günlük konu
şulan Türkçe ile bu yasaların uyuşmayan 
isimlerinin ve o yasaların içindeki bazı ta
birlerin de düzeltilmesinde fayda umacak-
tır ve bu değişiklikleri yapacaktır. 

Sözlerim yanlış anlaşılmasın; çok sev
diğimiz bir kardeşimizdir; burada, Kâtip 
Üyemizin bile ismini okumakta güçlük 
çektiği bir kanunun ismi üzerinde, bu de
rece tartışmayı uzatmanın bir manası yok. 

Yaptığımız teklif doğrudur, bu kanu
nun ana ilkelerini, ana düzenleme konu
larını; yani, hekimliği ve eczacılığı ifade 
etmektedir. Bunun içerisinde ebelik ve diş 
teknisyenliği de varsa, olacaktır tabiî; bir 
kanunun içerisinde, illa o konuyla ilgili 
hususlar olacak diye bir kayıt da yok. Bu
nun aksine, birçok örneği ben size veri-
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rim; ama, gecenin bu saatinde başınızı ağ
rıtmak istemiyorum. 

Önergemizin kabulü doğrultusunda 
oy kullanmanızı istirham ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Topçu. 

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

Görüşülen ek maddeleri, 2 nci mad
de ile birlikte oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde 
kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — 11.4.1928 tarih ve 1219 
sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tar
zı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. 

BAŞKAN — Geçici Madde 14 oku
tuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte üniversite
lerin ön lisans diş protez teknikerliği okul
ları mezunları diş protez teknisyeni unva
nına sahip olurlar ve sağlık meslek lisele
ri diş protez teknisyenliği bölümünün de
vamı olan meslek yüksekokullarına bir yıl
lık hızlandırılmış eğitim için sınavsız gir
me hakkını kazanırlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te üniversitelerin ön lisans diş protez tek
nikerliği okullarında öğrenci olanlar da 
mezun oldukları tarihte diş protez teknis
yenliği unvanına sahip olurlar ve sağlık 
meslek liseleri diş protez teknisyenliği bö
lümünün devamı olan meslek yüksekokul
larına bir yıllık hızlandırılmış eğitim için 
sınavsız girme hakkını kazanırlar. 

Hızlandırılmış eğitimler için özel 
program yapılmış eğitim dönemlerinin il-
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gili yüksekokullarca, ilanından sonra ilk 
döneme başvurmamış olanlar hızlandırıl
mış eğitim haklarını kaybetmekle beraber 
bu dönemin başlangıcından itibaren iki yıl 
süre ile bu yüksekokullara sınavsız girme 
haklan saklı kalır. 

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

Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanu
nun yürürlük tarihinden önce sağlık mes
lek liseleri mezunları olup, Sağlık Bakan
lığının diş protez teknisyenliği kursların
dan mezun olanlar veya dengi okullardan 
birinin mezunu olup Sağlık Bakanlığının 
12 aylık diş protez teknisyenliği kursların
dan mezun olanlar, bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren diş protez teknisyen
liği unvanına sahip olurlar ve kendilerine 
Sağlık Bakanlığınca kanunun yayımı ta
rihinden itibaren en geç üç ay içinde bel
geleri verilir. Ayrıca diş protez teknisyeni 
olarak en az üç yıl meslek icra ettikten 
sonra ve bu üç yılın bitiminden itibaren 
en geç iki yıl içinde başvurmaları şartı ile 
diş protez teknisyenliği ile ilgili meslek 
yüksekokullarına ön kayıt ve yeterlik sına
vı ile girme hakkını kazanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen? 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) Sa
yın Başkan soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) -
Sayın Başkanım, şimdi, Türkiye'de birçok 
diş teknisyeni sanat icra ediyor. Örneğin, 
Kırıkhan'daki teknisyenler... Bunlar ver
gilerini de veriyorlar. Bunların durumu ne 
olacaktır? Komisyondan ve Hükümetten 

rica ediyorum; açıklama yapabilirler mi? 
BAŞKAN - Yani, "Müktesep hak 

olabilecek mi, olmayacak mı?" onu soru
yorsunuz. 

Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO

MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Efendim, bu konu 
geçici 3 üncü maddede düzenlenmiştir. Dci 
yıl içinde, Sağlık Bakanlığına müracaat et
meleri halinde ve bu iki yılın sonuna ka
dar da arkadaşlarımız yine mesleklerini 
hiç kimseye sormadan icra edebilmek ka
yıt ve şartıyla, Sağlık Bakanlığının açaca
ğı en az dört kurstan bir tanesinde başa
rılı oldukları takdirde, kendilerine, mek
tebinden mezun olmuş diş protez teknis
yenleri gibi belge verilecektir ve okuldan 
mezun olmuş diş protez teknisyenlerinin 
her türlü hakkına sahip olacaklardır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, benim de bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kamer 
Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bu kanunun Meclisteki müzake
resini dinleyen vatandaşlar yarın bir işye
ri açsalar, bu kanundan yararlanacaklar 
mı? Buna açıklık getirmek lazımdır. Böy
le müphem cevap vermeyi Komisyon Baş
kanına yakıştıramadım. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir ) — Geçici 2 nci mad
dede, "Bu Kanunun yürürlük tarihine 
kadar" ibaresi vardır. Kanunu okumamış 
olmanızı da ben size yakıştıramıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; anla
şılmıştır. 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanu
nun yayımı tarihine kadar mezuniyet bel
gesine sahip olmadan mesleklerini icra et
mekte olan diş teknisyenleri, bu Kanunun 
yayımlandığı tarihte en az iki yıldan beri 
bu mesleği yürüttüğünü Sağlık Bakanlı
ğına verecekleri BAĞ-KUR, SSK, vergi 
kaydı gibi resmî belgelerle kanıtlamak, 
Sağlık Bakanlığınca hazırlanacak bir yö
netmelikle; sınav komisyonu, yerleri ve 
Sekli belirtilmiş olan ehliyet sınavlarına, bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren en 
geç iki yıl içinde başvurmak ve basan ka
zanmak şartı ile diş protez teknisyeni un
vanını kazanırlar ve Bakanlıkça düzenle
necek meslek belgelerini alırlar. 

Yukarıda belirtilen sınavlara katıla
cak ilgililer sınavların gerektirdiği gider
leri kendileri karşılarlar. 

İki yıl içinde girecekleri en çok 4 sı
navda basanlı olamayanlar ile sınav için 
başvurmayanlar, iki yıllık sürenin bitimin
den sonra mesleklerini icra edemezler. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi, kabul edilen geçici 
maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü 
madde, kabul edilen geçici maddelerle bir
likte kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. \fok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

lasannın tümünü oylannıza oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir ve kanunlaşmış
tır; hayırlı olsun. 

9. —Konya Milletvekdi Mehmet Şimşek ve 
16 Arkadastnm, 2547 Saydı Yükseköğretim Ka
nununun 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 
inci Maddesinin 4 üncü Fıkrastmn Değiştirilmesi 
Hakkında Kanım Teklifi ve Milli Eğitim Komis
yonu Raporu (2/130) (S. Sayısı : 255) (1) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili 
Mehmet Şimşek ve 16 Arkadaşının, 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun 3455 
Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci Mad
desinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporunun müzakeresine ge
çiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Raporun okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Komisyon raporunun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki müzakere
lere geçiyoruz. 

Söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylannıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
2547 Say ıh Yükseköğretim Kanununun 
3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 
inci Maddesinin 4 üncü Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun 3455 sayılı Kanunla 

(1) 255 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değişik Geçici 8 inci maddesinin dördün
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu hükümlere göre profesörlüğe 
yükseltilecekler ile bu Kanunun yayımı ta
rihinden itibaren 30 Aralık 1989 tarihine 
kadar, doçentliğe yükseltilmiş olanlar ve 
2547 sayılı Kanun hükümlerine göre kad
ro şartı hariç profesörlüğe yükseltilmenin 
diğer şartlarını yerine getirecek olanlar, 
bulundukları, kadrolarda doçent ve pro
fesör unvanlarının sağladığı bütün hak ve 
yetkilerden yararlanırlar. Bu kişiler, ilgili 
birimlerdeki doçent ve profesör kadrola
rına öncelikle atanırlar." 

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

Önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 

1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Bedrettin Doğancan Akyürek 
İstanbul 

M. Necat Eldem 
İstanbul 

Recep Orhan Ergun 
Kayseri 

Hikmet Biçentürk 
İçel 

Madde 1. — 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun 3455 sayılı Kanunla 
değişik geçici 8 inci maddesinin dördün
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden ön
ce yukarıdaki hükümlere göre profesörlü
ğe yükseltilmiş olanlar ve bu Kanunun ya
yımı tarihinden itibaren 31.12.1989 tarihi
ne kadar, kadro şartı aranmaksızın pro
fesörlüğe yükseltilecek olanlar ile doçent 
unvanını kazanmış olanlar bulundukları 

kadrolarda doçent ve profesör unvanları
nın sağladığı bütün hak ve yetkilerden ya
rarlanırlar. Bu kişiler, ilgili birimlerdeki 
doçent ve profesör kadrolarına öncelikle 
atanırlar. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ KEMÂL KARHAN 
(İzmir) — Nisabımız yok, katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ 

AKYOL (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

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

1 inci maddeyi, kabul edilen önerge 
ile birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 1 inci ma döle ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tâ

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakan

lar kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tek
lif kabul edUmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı 
olsun. 
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10. — İthalatta Haksız Rekabetin Önlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları 

• Raporları (1/520) (S. Sayısı : 258) (1) 

BAŞKAN — İthalatta Haksız Reka
betin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının 
müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Komisyon raporunun tümü üzerin
deki müzakerelere geçiyoruz. 

Söz isteyen?.. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

adına, Sayın Hüsnü Okçuoğlu; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA HÜSNÜ 
OKÇUOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan 
değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan, 
ithalatta haksız rekabetin önlenmesiyle il
gili tasarı üzerinde partimizin görüşlerini 
sizlere anlatmak için huzurunuzda bulu
nuyorum. Hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ithalatta serbest 
olmak, ihracatta serbest olmak, gelişen 
ekonomik gelişmenin ve o ekonomik ge
lişme sonucunda ithalat ile ihracatı bir 
ekonomik yapının parçası olarak gördü
ğümüzde daha sağlıklı bir teşhis koymuş 
oluruz. Özellikle gelişmekte olan tüm 
dünya ülkeleri, ithalatta haksızlığı önle
mek ve aynı zamanda ihracatta da haksız 
rekabeti önlemek üzere örgütlenmişlerdir, 
bu anlamda da ortak normlar oluşturmuş" 
lardır. 

(1) 258 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Ülkemizdeki ithalat ve ihracat geliş
mesindeki büyümeler, özellikle 1980 son
rasında, -hükümet gerekçesinde de belir
tildiği gibi- bazı konularda ithalatta hak
sızlığı önlemek için tedbirlerin kaçınılmaz
lığını ortaya koymaktadır. Aslında, hadi
senin özünde, liberasyon sistemine geçi
lişte, yani serbest ithalata başlandığı an
dan itibaren ciddî sıkıntılar gelmiştir gün- . 
deme. Özellikle bu konuda -takdirlerinize 
sunanm- hayalî ithalatın olduğu çok gö
rülmüştür. Hatta ve hatta, bu konuda, 
özellikle gemi sanayii ile ilgili olarak Hü
kümetin vermiş olduğu teşvikler nedeniyle 
ithal edilen saclann, aslında gemiciler ve 
gemi sanayii ile ilgili olarak değil, tam ter
sine Perşembe Pazannda hamalların bile 
ithalatçı belgesi alarak hayalî ithalat yap
tıkları görülmüştür. Demek ki, haksız it
halatı önlemek, özellikle ithalat rejiminin 
sağlıklı kılınmasıyla mümkündür. Bizim 
gibi az gelişmiş ülkelerde bunu önleyebil
menin yolu, aynı şekilde, ihracatta da ay
nı amacı, aynı ilkeyi benimsemekle olur. 
Biz, Hükümetin, özellikle bu konuda geç 
kalmış olmasını olumsuz bir gelişme ola
rak görüyoruz. Neden şimdiye dek bu tip 
önlemler alınmamıştır? Neden, firmalar 
ekonomideki bu haksız, lüzumsuz rekabe
te maruz kalmışlardır? Ülke ekonomisine 
getirilen bu olumsuz dampingler ve süb
vansiyonlar konusunda tedbir alınamama-
sını, Hükümetin bir eksikliği olarak gör
mekteyiz. Bütün bunlara rağmen, böyle 
geç kalınmış olmakla birlikte, bu konuda 
bazı önlemlerin düşünülmüş olmasını se
vindirici ve olumlu görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, özellikle ithala
tın yapılmasındaki haksız rekabeti önle
meyi ilke edinen ülkeler, ihracatta da ay
nı ilkeyi benimsemişlerdir. Yani, ihracat
larında, dampinglere ve sübvansiyonlara 
ve haksız rekabete yol açacak ihracat teş
viklerini, primlerini ortadan kaldırmışlar
dır. Yani, Türkiye, eğer gerçekten ithalatta 
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haksız rekabeti önlemek istiyorsa, özellikle 
ihracatta da haksız rekabete yol açacak uy
gulamalardan kaçınması gerekmektedir. 
Aksi halde, ne uluslararası bazdaki Avru
pa Ekonomik Topluluğuyla ilişkilerde ve 
o ülkelerle olan ithalat ve ihracatta ve ne 
de GATT bünyesinde ciddî bir yaptırım 
yapabilme kanaatini biz onlarda hâsıl et
memiş olacağız. Malumunuzdur, geçmişte 
ihracat ile ilgili olarak yapılan sübvansi
yonlar, vergi iadeleri, teşvikler bir nevi 
haksız İhracatı, haksız rekabet koşulları
nı doğuran, öbür ülke açısından ithalat 
olan uygulamaları biz yapmışızdır. O an
lamda ithalatta haksız rekabeti önleyebil
menin temel koşulu, aynı mantık, aynı fel
sefe, aynı ilkeleri ihracatta da uygulaya
bilmektir. Bu konuda ciddî endişelerimiz 
vardır. 

Özellikle, tasarının incelenmesinde 
karşımıza çıkan bir temel yaklaşım gör
mekteyiz. Geçmişte de Gümrük Kanunu
nun ilgili maddelerinde, örneğin 70 inci 
maddesinde ve Gümrük Mevzuatının 21 
inci maddesiyle haksız rekabeti doğuracak 
ithalatı önlemek ile ilgili düşünceler oluş
muştur, yetkiler verilmiştir; ama burada 
ciddî bir eksiklik sonradan görülmüştür. 
O da, hangi yöntemlerle, hangi metotlar
la ve hangi bazdaki yaptırımlarla bu hak
sız rekabeti, bu haksız ithalatı doğuran ko
şulları ortadan kaldırabiliriz sorusuna ya
nıt bulunamamıştır ve onun için de pek 
uygulama şansı bulamamıştır. Şimdi bu 
eksiklik tespit edilmiş ve bir yasa tasansı 
getirilmiştir. Bu yasa tasarısının incelen
mesinde dikkatimizi çeken çok ciddî bir 
şey, bütünüyle, işin yönetmeliğe yüklen
miş olmasıdır. Zaten, maddelerin görüşül
mesi sırasında da görülecektir, bütünüy
le, Bakanlığın bünyesinde ve ithalat Ge
nel Müdürlüğünün içinde bir kurulun 
oluşturulması düşünülmekte ve bu kuru
lun oluşumu, çalışması ve yöntemiyle il
gili olarak da bir yönetmeliğin oluşturu-
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lacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl bir 
yönetmelik oluşturulacağı son derece en
dişe vericidir. Şu anlamda söylüyorum: İt
halatta haksız rekabeti önlemeyi esas alan 
böyle bir yönetmelik -ki, gereklidir- bir 
ciddî sıkıntı daha getirebilir; o da, özel
likle haksız ithalatın oluşumunda ihbarcı 
olan firmaların veya özel ve tüzel kurum
ların ihbarda ne derece haklı oldukları ola
yıdır. Çünkü, ithalatın yapılmış olması, it
halatın gelmiş olması ve onunla ilgili ola
rak yapılacak ihbarla bu mekanizmanın 
çalışmış olması, ithalatçı firmayı da ciddî 
bir şekilde sıkıntıya sokabilecektir. 

O anlamda ceza getirilirken, o an
lamda yaptırım getirilirken, yaptırım sa
hiplerinin de, bir haksızlığa, lüzumsuz bir 
kayba uğramamaları gerekmektedir. Bu 
anlamda, yasanın oluşumunu olumlu; 
ama yasanın bütünüyle yönetmeliğe yö
nelmiş olmasını ciddî bir boşluk olarak gö
rüyor, hepinize teşekkür ediyor, saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Okçuoğlu. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Şinasi Altıner; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA ŞİNASİ AL
TINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; ithalatta haksız rekabe
tin önlenmesi hakkında kanun tasarısının 
geneli üzerinde grubum adına söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, 
ülkemiz ticaretinde ithalatın büyüklüğü 
hem parasal değer itibariyle hem de küt
lesel ağırlık itibariyle, ihracattan daha bü
yüktür. Hükümetin, ithalatta haksız reka
betin önlenmesi amacıyla önümüze getir
diği kanun tasansı, geç bile kalmış bir ta
sarıdır ve içerik itibariyle de yetersizdir. 

Sayın milletvekilleri, uluslararası ti
carette, ülkeler ne denli liberal olurlarsa 
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olsunlar, kendi sanayilerini bir biçimde ko
ruma altına almaktadırlar. Amerika Bir
leşik Devletleri, 1930'h yıllarda antidam-
ping yasalarıyla haksız rekabeti önleyici 
hükümleri yürürlüğe koymuştur. Benzer 
şekilde, Avrupa Birliği, GATT ile bu işi 
yürütmektedir. Haksız rekabet, günümüz 
ticaretinde, uluslararası ticarette, daha zi
yade ihraç mallarına verilen sübvansiyon
larla olmaktadır. Bu da, ihracatçı devle
tin kendi ülkesinde sanayii teşvik etmek, 
korumak anlamındadır. Özellikle, sanayi
leşmiş Batı toplundan ithalatta haksız re
kabetten, kendi sanayilerini kotalarla, te
lafi edici vergilerle korumaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin ba
şında, bu yasa tasarısının içerik olarak ye
tersiz olduğunu vurgularken şunu kastet
mek istedim: Bu iş, bir kanun tasansm-
dan öteye, son derece ileri, bilgi, beceri, 
altyapı hazırlığı isteyen teknik bir konu ol
maktadır. Ülkemiz, ihracatta vergi iade
sinde, bu hususta epeyce tecrübeler 
geçirmiştir. Yakın bir geçmişte, vergi ia
desi alacağım diye 50 - 60 sentlik tekstil 
ürünü olan kadın çamaşırlarının dahi 8 -
10 dolarlık bir fiyatla ihraç edildiğini gös
teren gümrük çıkış beyannameleri, çıkış 
belgeleri düzenlenmiş ve bunlarla, Mer
kez Bankasından vergi iadeleri alınmıştır. 
Burada, kendi teknik servislerimizin, ül
kemiz ürünü olan 50 - 60 sentlik bir ma
lın fiyatı olarak 8-10 dolar yazıldığı hal
de, yaklaşık 10 kat olan farkı mukayese et
mekten aciz durumda olduklan meydana 
çıkmıştır. Eğer, bu, 10 kat fiyat farkını mu
kayese etmekten yoksun ise, başka ülke
nin bize ihraç ettiği bir malın, başka bir 
ifade tarzıyla, bizim ithal ettiğimiz bir ma
lın damping marjı dediğimiz kendi ülke
sinin fiyatıyla bize sattığı ihraç fiyatının 
mukayesesini nasıl yapabilecektir? Bu alt
yapıyla, bu, bugün için mümkün görül
memektedir. Bu yasa, bu haliyle ölü doğ
maya mahkûm gözükmektedir. Dolayısıy-
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la, bizce, yasa tasansı yetersizdir. Çözüm, 
daha ziyade çıkacak yönetmeliklere bıra
kılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bir diğer husus 
da, bu tasanda haksız rekabete konu olan 
malın, şikâyet esnasında soruşturmayı yü
rütecek olan kurulun hükümet ağırlıklı 
oluşudur. Bize göre, bu da önemli eksik
liklerden birisidir. Çünkü bir malın itha
linde, o malın haksız rekabetle satılması 
halinde, hükümetler her zaman rahatsız 
olmayabilirler, ama o malın aynını veya 
yaklaşık benzerini ülkede üreten bir sana
yici, bir üretici, büyük ölçüde rahatsızlık 
duyabilir, zarar görebilir. İşte onun için
dir ki, soruşturma safhasında, bu heyet
te, bağımsız ve ağırlıklı olarak, sanayici, 
üretici temsilcilerinden de seçilmiş yetki
lilerin bulunması gerekmektedir. 

Bizim ülkemiz, ilerlemiş Batı ülkele
rinden ithalat yapmakta, genel olarak da, 
bizden daha geri olan ülkelere ihracat yap
maktadır; tablo budur. Özellikle, dış tica
reti devletleştirilmiş Doğu Bloku ülkelerin
den yapılan ithalatta, sübvansiyon ve 
damping marjını tespit etmek için de bu 
tasanyı yetersiz bulmaktayız. 

Sözlerime burada son verirken, Yü
ce Heyetinizi, Grubum adına saygıyla se
lamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Tasannın tümü üzerindeki müzake

reler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylannıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun, ithalatta 

haksız rekabet hallerinden dampinge 
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ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın 
sebep olacağı haksız rekabete karşı bir üre
tim dalının korunması ve/veya piyasanın 
bozulmasının önlenmesi amacıyla yapıla
cak işlemlere, alınacak idarî, malî, ekono
mik ve diğer önlemlere, gerekli ilke ve uy
gulama kararlarını verecek bir Kurul oluş
turulmasına ve bunun görevlerine ilişkin 
usul ve esasları kapsar. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 2. — Bu Kanunda geçen 

deyimlerden; 
a) Damping : Bir ülkeden Türki

ye'ye ihraç edilen bir malın aynı veya ben
zer bir malın normal değerinin altında bir 
ihraç fiyatı ile Türkiye'ye sokulmasını, 

b) Sübvansiyon : Menşe veya ihra
catçı bir ülke tarafından firmalara; Tür
kiye'ye ihraç edilen bir malın imalinde, 
üretiminde, ihracatında ve taşınmasında, 
dolaylı veya dolaysız bir faydanın sağlan
masını, 

c) İhraç fiyatı : İhraç amacıyla sa
tılan mal için fiilen ödenmiş olan veya 
ödenmesi gereken fiyatı, 

d) Benzer mal: Dampinge ve/veya 
sübvansiyona konu malın tamamen ben
zeri olan bir malı böyle bir malın bulun
maması halinde söz konusu malın özellik
lerine benzer özelliklere sahip bir başka 
malı, 

e) Normal değer : 
1. İhracatçı veya menşe ülkede tü

ketime konu olan aynı veya benzer mal 
için normal ticarî işlemler sonucunda fii
len ödenmiş olan veya ödenmesi gereken 
karşılaştırılabilir fiyatı, 

2. Veya ihracatçı ülke veya menşe 
ülkenin iç piyasasında normal ticarî işlem
ler çerçevesinde aynı veya benzer malın sa
tışlarının olmaması yahut bu satışların uy
gun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli 
bulunmaması durumunda, aynı veya ben
zer malın üçüncü bir ülkeye ihracatında 
temsil niteliğini haiz karşılaştırılabilir 
fiyatı, 

3. Veya üretim maliyetine makul 
bir kâr marjının eklenmesiyle tespit edi
len fiyatı, 

f) Karşılaştırılabilir fiyat: Damping 
ve/veya sübvansiyona konu olan malın ih
raç fiyatı ile karşılaştırılabilecek aynı ve
ya benzer bir malın fiziksel özellikleri, satış 
miktarı ve şartları bakımından, aynı tica
rî aşamada, tercihan fabrika çıkış aşama
sında, mümkün olduğu kadar yakın tarih
ler dikkate alınarak tespit edilen fiyatı, 

g) Damping marjı : Normal değe
rin ihraç fiyatını aştığı miktarı, 

h) Sübvansiyon miktarı: Menşe ve
ya ihracatçı bir ülke tarafından firmala
ra; ihraç edilen malın imalinde, üretimin
de, ihracında ve taşınmasında, dolaylı veya 
dolaysız sağlanan faydaların tutarını, 

i) Zarar : Dampinge ve/veya süb
vansiyona konu olan ithalatın, damping 
yapılmasından ve/veya sübvansiyon veril
mesinden dolayı, bir üretim dalında mad
dî zarara yol açmasını veya maddî zarar 
tehdidi oluşturmasını veya piyasanın bo
zulmasına sebep olmasını veya bir üretim 
dalının kurulmasını fizikî olarak geciktir
mesini, 

j) Bakanlık : İthalat Genel Müdür
lüğünün bağlı olduğu Bakanlığı, 

k) Genel Müdürlük : İthalat Genel 
Müdürlüğünü, 

1) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti 
Değerlendirme Kurulunu, 

İfade eder, 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde 
söz isteyen?.. "Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Önlem alınmasını gerektiren haller 
MADDE 3. — Önlem alınmasını ge

rektiren haller, dampinge ve/veya sübvan
siyona konu olan ithalatın Türkiye'de bir 
üretim dalında maddî zarara yol açması 
veya maddî zarar tehdidi oluşturması ve
ya piyasa bozulmasına sebep olması veya 
yeni kurulacak bir üretim dalının fizikî ku
ruluşunu geciktirmesidir. 

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

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Şikâyet ve inceleme 
MADDE 4. — Genel Müdürlük şi

kâyet üzerine veya gerektiğinde re'sen 
damping ve/veya sübvansiyon incelemesi 
yapabilir veya yaptırabilir. 

Dampinge ve/veya sübvansiyon konu 
olan ithalattan maddî zarar gördüğünü 
veya maddî zarar tehdidi altında bulun
duğunu veya piyasanın bozulduğunu ve
ya bu tür ithalatın bir üretim dalının ku
rulmasını fizikî olarak geciktirdiğini iddia 
eden ilgili gerçek veya tüzelkişiler veya il
gili meslek kuruluşları Genel Müdürlüğe 
yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. 

Şikâyet ve incelemeye ilişkin usul ve 
esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Yönetme
likle tespit edilir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üze
rinde söz isteyen?.. Yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... 4 ün
cü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum... 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 
Başkan, polisler buraya niçin giriyor 
efendim? 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 
121 veya 122 nci maddesine göre, onlar va
zifelerini yaparlar, dışarıya çıkarlar. Sayın 
Başbakan Genel Kurul salonuna gelmiş
lerdir, çantasını getirmişlerdir ve dışarı 
çıkmışlardır, içtüzüğün kaçıncı maddesi 
olduğunu şu anda hatırlayamadım; ama 
o maddeyi hatırlayınca okuturum. 

AHMET ERSİN (İzmir) — İçeri gi
rebilir mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Gö
revliler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Görev
li değil efendim; çanta taşımak görev de
ğildir. 

BAŞKAN — Elbette görevlidir 
efendim. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Genel Müdürlüğün görevleri 
MADDE 5. — Genel Müdürlüğün 

bu Kanunla ilgili görevleri şunlardır: 
a) Şikâyet üzerine veya gerektiğin

de re'sen verilen bilgi ve belgeler veya 
mevcut diğer bilgilerin ışığı altında ön in
celemeyi yapmak, 

b) Soruşturma açılıp açılmayacağı 
hususunda Kurula teklif sunmak, 

c) Soruşturma açılması kararı alın
ması halinde, soruşturmayı yürütmek ve 
soruşturma sonucunu, alınabilecek ön
lemlerle ilgili önerisi ile birlikte Kurula 
sunmak, 

d) Kurulun sekreterlik hizmetleri
ni yürütmek ve Kurulca verilecek diğer 
görevleri yapmak. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum: 
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlen

dirme Kurulu ve görevleri 
MADDE 6. — Kurul, İthalat Genel 

Müdürünün veya görevlendireceği genel 
müdür yardımcısının başkanlığında, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığı, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz 
Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liğinin ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği
nin birer yetkili temsilcisi ile İthalat Ge
nel Müdürlüğünün ilgili daire başkanın
dan teşekkül eder. 

Kurul, gerekirse, üniversitelerden ve 
diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan tem
silciler davet edebilir. 

Kurulun görevleri şunlardır: 
a) Soruşturma açılıp açılmamasına 

veya açılmış bir soruşturmanın durdurul
masına karar vermek, 

b) Soruşturmanın herhangi bir saf
hasında yeterli delil olması halinde geçici 
önlem alınmasını Bakanlığa teklif etmek, 

c) Soruşturma sonuçlarını değer
lendirmek, bunun gerektireceği tedbirle
ri almak, damping marjı ve/veya sübvan
siyon miktarını belirlemek ve alınacak ni
hai kararları gerekçesiyle birlikte Genel 
Müdürlük aracılığıyla Bakanlığın onayı
na sunmak, 

d) Taahhütlerin yerine getirilme
mesi durumunda gerekli önlemleri almak. 

Kurulun çalışma usul ve esasları Ba
kanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle tespit 
edilir. 

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

Maddeyle ilgili verilmiş önerge var, 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı 

maddesinin, ikinci fıkrasının "Kurul, ge

rekirse, üniversitelerden ve diğer kurum 
ve kuruluşlardan bilgi alabilir" şeklinde 
değiştirilmesini arz ederiz. 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Aykon Doğan 
İsparta 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 
Fuat Kılcı 

İzmir 
Ali Eser 
Samsun 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ka
tılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Toplantı ekseriyeti olmadığı için katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor 
mu?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN AŞ
KIN (Bursa) — Hükümet katılıyor Sayın 
Başkan. 

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

6 ncı maddeyi, kabul edilen önergeyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Dampinge karşı vergi ve telafi edici vergi 

MADDE 7. — Yapılan soruşturma 
sonucunda kurul tarafından belirlenen ve 
Bakanlıkça onaylanan damping marjı ve
ya sübvansiyon miktarı kadar dampinge 
konu malın fiilî ithalinde dampinge karşı 
vergi, sübvansiyona konu malın fiilî itha
linde ise telafi edici vergi alınır. Bununla 
birlikte, dampinge ve/veya sübvansiyona 
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konu ithalat nedeni ile meydana gelen za
rarın telafisinin, tespit edilen damping 
marjı veya sübvansiyon miktarından da
ha az bir miktar veya oranda vergi konul
masıyla mümkün olabileceğinin belirlen
mesi halinde bu oran veya miktarda ver
gi uygulanır. 

Bu vergilerin, fiilî ithali evvelce ger
çekleştirilen mallar için, geriye dönük ola
rak uygulanmasına ilişkin esaslar Bakan
lar Kurulu karan ile tespit edilir. Ancak, 
geriye dönük uygulamanın süresi geçici 
önlemlerin alındığı tarihten itibaren 90 
günü geçemez. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde 
söz isteyen?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Soru 
soracağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkanım, burada "Tarhiyat yapma yet
kisi kuruma aittir" deniliyor. Yani, bura
da yapılacak tarhiyat, evvela ihbarnameyle 
mi ilgiliye tebliğ edilecektir, yoksa başka 
bir yolla mı bilgi verilecektir? Buradaki 90 
günlük süre geçtikten sonra, artık tarhi
yat yapma imkânı olmayacak mıdır? Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ko
misyon. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL ÂKKAYA (Samsun) 
— 90 günlük süre geçtikten sonra tekrar 
tarhiyat yapılmayacak tabiî. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Vergi 
neyle tebliğ edilecek? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— İhbarnameyle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Mükellef 
MADDE 8. — Dampinge karşı ver

gi veya telafi edici vergi mükellefi; dam
ping ve/veya sübvansiyona konu malı it
hal eden gerçek ve tüzelkişilerdir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde 
söz isteyen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Tahsil mercii 
MADDE 9. — Dampinge karşı ver

gi veya telafi edici vergi Gümrük İdarele
rince, ithalde alınan diğer vergilerden ay
rı olarak tahsil olunur veya teminata 
bağlanır. 

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

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Soruşturma 
MADDE 10. — Re'sen Meya şikâyet 

üzerine yapılan inceleme sonucunda 
dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan 
ithalatın bir zarar ika ettiği tespit edildiği 
takdirde, soruşturma açılır. 

Soruşturmanın usul ve esasları Ba
kanlıkça çıkarılacak Yönetmelik ile tespit 
edilir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
Taahhütler 
MADDE 11. — Soruşturma sırasın

da, ihracatçının fiyatlarını; zararı veya 
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damping marjını ve/veya sübvansiyon 
miktannı ortadan kaldırmaya yetecek bir 
düzeye çıkarmayı kabul ve taahhüt etme
si veya ihracatında bir miktar kısıtlama
sına riayet edileceğini beyan ve taahhüt et
mesi veya damping ve/veya sübvansiyona 
konu olan ithalatın zarar verici etkisinin 
kalmadığının tespit ve kararlaştırılması ve
ya şikâyet konusunun ortadan kalkması 
hallerinde, Kurul tarafından soruşturma 
durdurulabilir. 

Soruşturmanın durdurulması daha 
önce alınması kararlaştırılan geçici önlem
lerin kesin önleme dönüştürülmesini en
gellemez. 

Taahhütler ile ilgili esaslar Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. 

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

Maddeyi oylan niza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Geçici önlemler 
MADDE 12. — Şikâyet konusu itha

lata ilişkin soruşturma sırasında, ülke 
menfaatinin acil müdahaleyi ve/veya ge
çici önlemler alınmasını gerektirmesi hal
lerinde, Kurulca belirlenen damping marjı 
veya sübvansiyon miktarı katlar veya za
rarı ortadan kaldırmaya yetecek nisbette 
bir teminat alınması Bakanlık makamının 
onayı ile kararlaştırılabilir. 

Damping marjı ve sübvansiyon mik
tarı kadar veya zaran orytadan kaldırmaya 
yetecek nispette bir teminat alınmasının 
kararlaştırılması halinde, bu durum Res
mî Gazetede yayımlanmak suretiyle du
yurulur. 

Geçici önlemlerin geçerlilik süresi 
dört aydır. Bu süre gerektiğinde Bakanlık
ça iki ay daha uzatılabilir. 

Geçici önlemlerin uygulama esasları 
Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kesin önlemler 
MADDE 13. — Soruşturmanın ne-

ticelendirilmesinden sonra kesin önlem 
alınmasını gerektiren hallerin tespiti du
rumunda, Kurulca belirlenen ve Bakan
lıkça onaylanarak kesinleşen damping 
marjı veya sübvansiyon miktarı kadar ve
ya zaran ortadan kaldıracak nispette 
dampinge karşı vergi veya telafi edici ver
gi alınır. Daha önce teminat alınmış olma
sı halinde 14 üncü maddeye göre işlem 
yapılır. 

Alınan kesin önlemlerden dampinge 
karşı verginin veya telafi edici verginin 
oranının ve/veya miktarının geçerlilik sü
resi, bu vergilerin uygulamasının değişen 
şartlara göre gözden geçirilme esasları ile 
alınacak kesin önlemlerin uygulama esas-
lan Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit 
edilir. 

Soruşturmaya konu olan aynı veya 
benzer mal için hem sübvansiyon verilmiş 
olması hem de damping yapılmış olması 
halinde, dampinge karşı vergi ve telafi edi
ci vergi birlikte uygulanamaz. Bunlardan 
yalnızca nispeti yüksek olan uygulanır. 

Dampinge karşı vergi veya telafi edi
ci vergi konulmuş olması, ilgili malın fiilî 
ithilatını engellemez. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Geri ödeme 
MADDE 14. — Kesinleşen dampin

ge karşı vergi veya telafi edici vergi, daha 



T.B.M.M. B : 101 14 . 6 . 1989 O : S 

önce alman teminattan yüksek ise fark 
tahsil edilmez. Kesinleşen vergi, daha önce 
alınan teminattan düşük ise fark geri 
ödenir. 

Soruşturma sonucunda dampingin 
ve/veya sübvansiyonun bulunmadığına ka
rar verilmesi halinde geçici önlemler kal
dırılır ve alman teminatlar iade edilir. 

Satış akdi hükümlerine aykırı olma
sından dolayı iade veya imha edilmek is
tenen malın evvelce alınmış olan dampin
ge karşı vergisi veya telafi edici vergisi, 
gümrük mevzuatının bu konuda gümrük 
vergisinin geri verilmesine ilişkin hüküm
leri dahilinde iade edilir, 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
Diğer mevzuat 
MADDE 15. — Gümrük mevzuatı

nın, gümrük vergisinin tahsiline, takibine 
ve teminata bağlanmasına ilişkin bu Kanu
na. aykırı olmayan usul ve şekle müteallik 
hükümleri, dampinge karşı vergi veya tela
fi edici verginin tahsili, takibi ve temanita 
bağlanması işlemlerinde de uygulanır. 

ödenmeyen dampinge karşı vergi ve
ya telafi edici vergi 6183 »ayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre gümrük idarelerince ko
vuşturulur. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Kaldırılan ve uygulanmayacak hü

kümler 
MADDEİ 16. — 1615 sayılı Gümrük 

Kanununun 21 inci maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Bu Kanunun tatbikatında, Gümrük 
Kanunu ile diğer kanunların bu Kanuna 
aykırı olan hükümleri uygulanmaz. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
Bakanlar Kurulu kararlan ve yönet

melikler 
MADDE 17. — Bu Kanunun; 
a) 7, 12 ve 13 üncü maddelerinde 

öngörülen Bakanlar Kurulu Kararlan ile, 
b) 4, 6, 10 ye 11 inci maddelerinde 

belirtilen Yönetmelikler, Kanunun yayı
mı tarihinden itibaren 3 ay içinde çıkardır. 

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

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 18. — Bu Kanun yayımı 

tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Ka

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

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 19. — Bu Kanun hüküm

lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is-

teyne?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

Tasarının tümü açık oylamaya 
tabidir. 

Açık oylamanın, oy kupalarının sıra
lar arasında dolaştırılması suretiyle yapıl-
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masını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar, sıralar arasında dolaştı
rılsın! 

(Oylann toplanılmasına başlandı) 
11. — Edirne Mületveküi Erdal Kalkan ve 

37 Arkudasmn, 15.7,1950 Tarih ve 5682Sayüt 
Pasaport Kanununda Değişiklik Yapdmast Hak-
ktnda Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru (2/115) (S. Sayısı : 256) (1) 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Er
dal Kalkan ve 37 Arkadaşının, 15.7.1950 
Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporunun 
müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım. Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması kabul edilmemiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, ret raporu değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, rapor üzerin
de görüşme açıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, ret raporu olduğu için, okunması ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Oya sundum efendim. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 

— Okunmasını kabul ettik Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim ben, okunma-

masmın kabul edildiği yönünde bir neti
ceye vardım, itiraz eden 5 arkadaşımız 
ayağa kalkarsa yeniden oylama yaparız. 

(SHP ve ANAP sıralarından 5 mil
letvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Yeniden oyluyorum: 
Komisyon raporunun okunmasını kabul 

(1) 256 S. Saytlt Basmayazt tutanağa eklidir. 
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edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu
nun okunması kabul edilmiştir. 

Buyurun, okuyun : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 

37 Arkadaşının; "15.7.1950 Tarih ve 5682 
Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi" İçişle
ri Bakanlığı temsilcileri ve teklif sahibinin 
de katılmalarıyla Komusyonumuzca ince
lenip, görüşüldü. 

Teklif, 5682 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinde yer alan; memleketten ayrıl
malarında genel güvenlik bakımından 
mahzur bulunduğu tespit edilenlerle, yurt 
dışında kalmalarında genel güvenlik ba
kımından mahzur bulunanlara pasaport 
veya pasaport yerine geçen belge verilme
mesi veya süreleri dolan pasaportlarının 
yenilenmemesi hükmünün, yürürlükten 
kaldırılmasını öngörmektedir. 

Anayasınm 13 üncü maddesine göre; 
temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî 
egemenliğin, cumhuriyetin, millî güven
liğin, kamu düzeninin, genel asayişin, ka
mu yararının, genel ahlakın ve genel sağ
lığın korunması amacı ile Anayasanın sö
züne ve ruhuna uygun olarak kanunla sı-
nırlanabilmektedir. Anayasınm 23 üncü 
maddesinde ise seyahat hürriyetinin, suç 
soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve 
suç işlenmesini önlemek amacıyla kanun 
sınırlanabileceği, ayrıca yurt dışına çıkma 
hürriyetinin de kovuşturma sebebi ile sı
nırlanabileceği hükme bağlanmıştır. 

5682 sayılı Kanunun 22 nci madde
sinin 1 inci 5 inci fıkralarında belirtilen ge
nel güvenlik" kavramı, çeşitli sebeplerle 
memleketimizin genel güvenliği aleyhine 
faaliyet gösteren örgütlere bağlı bulanan
lar veya bu gibi faaliyetleri yönettiği tespit 
olunup adalete sevk edilmek için hakların-
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da yeterli delil ve belge elde edilemeyen
ler hakkında uygulanmaktadır. 

Kaldı ki/ Anayasanın 125 inci mad
desine göre de iaderinin her türlü eylem 
ve işlemlerine karşı yargı yolu açık tutul
muş ve bu hüküm gereğince içişleri Ba
kanlığına verilen yetki yargı denetimi ile 
sınırlandırılmıştır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle söz 
konusu teklif Komisyonumuzca olumlu 
değerlendirilememiş ve maddelerine geçil
meden reddedilmesine oy çokluğu ile ka
rar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına 
sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

içişleri Komisyonu Başkanvekili Ne
cat Tunçsiper (Balıkesir) ve Komisyon 
üyeleri. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına, Sayın Riza Yılmaz; 
buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA RIZA YILr 
MAZ (Ankara) <— Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Yüce Kurulu saygıyla se
lamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Edirne Milletvekilimiz Sayın Erdal 
Kalkan ve 37 arkadaşının, 5682 sayılı Pa
saport Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Teklifin Kabul edilmesi için, 
Grubumun görüşleri açıklayacağım; Gru
bum ve şahsım adına tüm kurulu Saygıy
la selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, yürürlükte bu
lunun 5682 sayılı Pasaport Kanunun 22 
nci maddesine göre, yurt dışına çıkmala
rı mahkemelerce yasaklananlara, memle
ketten ayrılmalarında genel güvenlik ba
kımından mahzur bulunduğu İçişleri Ba
kanlığınca'tespit edilenlere, vergi borcu ol
duğu pasaport vermeye yetkili makamla
ra bildirilenlere pasaport veya seyahat ve
sikası verilemeyeceği hususu hükme bağ
lanmıştır. 

Yasa koyucu, kimlerin genel güven
lik bakımından mahzurlu sayılabileceği
ni kurallara bağlamadığı gibi, "Genel 
güvenlik" kavramına herhangi bir ölçü de 
getirmemiştir. Sadece, kişilerin genel gü
venlik açısından zararlı bulunduğunu 
tespit yetkisi içişleri Bakanlığına verilmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, demokratik hu
kuk devletlerinde, kişilerin seyahat özgür
lükleri, yargıç kararları dışında, kısıtlana
maz. Olağanüstü hallerdeki kısıtlamalar, 
yasa ile belirlenmiş ve sınırlanmıştır. Bu 
kısıtlamalarda dahi, kanun koyucu, belirli 
ölçüler getirmekte olup, yöneticilerin yo
rumuna dayalı kavramlardan özenle ka
çınmaktadır. 

Yasa metnindeki "Genel güvenlik" 
kavramı , sön derece muğlak olup, yoru
ma müsaittir. Kısaca, pasaport vermeye 
yetkili rriakamın kişi hakkındaki değerlen
dirmesi esas alınmaktadır. 

Bu durum keyfîliğe neden olabilir ve 
yapılan uygulamada da keyfîliğe neden ol
duğu defalarca görülmüştür. Çünkü "Ge
nel güvenlik" kavramı, toplumların deği
şik evrelerinde değişik biçimlerde yorum
lanmakta olup, siyasal iktidarı elinde tu
tanların dünya görüşlerine göre daraltılıp 
genişletilebilir. 

Sayın milletvekilleri, özetlersek; seya
hat hürriyeti, kişinin temel haklarından 
olup, demokratik ve hukuk kurallarının 
uygulandığı ülkelerde ve ülkemizde ana
yasal güvence altına alınmıştır. 

Nitekim, Anayasamızın 23 üncü 
maddesinde, "Genel güvenlik" tanımına 
bu nedenle yer verilmemiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Pasaport Yasasının 22 nci maddesi, İçiş
leri Bakanlığı yetkililerine; kısaca, pasa
port şubesine, yoruma ve keyfîliğe dayalı 
geniş yetkiler verdiği için, bugüne kadar 
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yapılan uygulama sonucu, binlerce kişi, 
yazar, aydın, seyahat özgürlüğünden yok
sun bırakılmıştır. Ülkemizin uluslararası 
üne sahip birçok sanatçısı, bilim adamı, 
yazarı, politikacısı yurt dışına çıkma hak
kını kullanamamıştır. İstanbul Baro Baş
kanı merhum Orhan Apaydın, uluslara
rası üne sahip sanatçı merhum Ruhi Su, 
engellemeler nedeniyle, ancak İçişleri Ba
kanlığının teklifi ve Başbakanın onayıyla 
yurt dışına çıkabilmiş; fakat, tedavisi ko
nusunda çok önemli gecikmeler olduğu 
içir, yaşamlanna geri döndürülememişler, 
bunlar, bir nevi, ölüme mahkûm edilmeş-
lirdir. 

Üyesi bulunduğumuz NATO ülkele
rinin hiçbirisinde, yetkililere bu kadar ge
niş yetkiler verilmediği gibi, yargı karan 
olmadan da hiç kimse seyahat özgürlü
ğünde men edilemez. Bu nedenle hazır
lanan yasa teklifimizde, "Memleketten 
aynlmalannda genel güvenlik bakımından 
mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca 
tespit edilenlere" cümlesi ile "22 nci mad
denin birinci fıkrasından'' cümlesi, 22 nci 
maddenin birinci fıkrasından; "Yurt dı
şında kalmalarında genel güvenlik bakı
mından mahzur bulunduğu tespit 
edilenlerden" cümlesi, beşinci fıkradan çı-
kanlmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri.., 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bir daki
kanızı rica edeceğim. 

258 sıra sayılı kanun tasarısının açık 
oylamasında oyunu kullanmayan sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
Kupalar kaldırılsın! 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — devam ediniz Sayın 

Yılmaz. 
RIZA YILMAZ (Devamla) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri: işte tam bu 

arada, 22 nci madde görüşülürken, bun
dan bir süre önce, İçişleri Bakanına yö
nelttiğim yazılı soru önergesine verilen ce
vabı ve bizzat yaşadığım ojayı sizlere ak
tarmak istiyorum. 

İstanbul'da görev yapan lise öğretme
ni Hasan Basri Aydın, 8.8.1988 günü, /urt 
dışına* çıkmak için İçişleri Bakanlığına 
müraccat ederek pasaport istemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Hasan Basri Ay
dın bu müracaatından bir süre önce de 
yurt dışındaydı. 12 Eylülden sonra, Mü
nih'te çalışan eşi ve çocuklannm yanma 
işçi ailesi olara giden Hasan Basri Aydın, 
daha sonra, "Yurda dön" çağnsına uy
madığı için vatandaşlıktan çıkanlmıştı; 
ama, yine aynı Hasan Basri Aydın, hiç
bir zorlama olmadan, kendi arzusuyla 
yurda dönmüş ve bağımsız Türk yargı or-
ganlan karşısında aklanarak, vatandaşlık 
haklannı tekrar elde etmişti. Bu Hasan 
Basri Aydın, bu vatandaşımız, şu anda 
yurt dışında bulunan eşinin ve çocukları
nın yanma geri dönebilmek için, 8.8.1988 
günü, İçişleri Bakanlığına başvuruda bu
lunarak, pasaport istediğinde, İçişleri Ba
kanlığı, işte bu maddeyi, bu kanunun 22 
nci maddesini, resen İçişleri Bakanlığının 
takdiri ile kullanarak, Hasan Basri Ay-
dm'a pasaport vermemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün bu olay
da, Hasan Basri Aydın'a karşı uygulanan 
yöntemler, başka bir zamanda başka bir 
vatandaşımıza karşı da uygulanabilir. İda
reyi elinde tutanlara yoruma açık şekilde 
yetkiler verilirse, bu yetkileri hangi şekil
de kullanacaklarını önceden kestirmek 
mümkün değildir. 

Sevgili arkadaşlar, onun için, bu ka
nunun 22 nci maddesinden istediğimiz 
cümlelek çıkarıldığı takdirde, vatandaşla
rımızın yurt dışına çıkışlarının mahkeme 
karan olmadan kısıtlanması olanağı, şahsî 
veya idarî makamlarının takdir yetkisin
den kurtarılmış olacaktır. 
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İnanıyorum ki, Yüce Meclisimiz bu 
yetkiyi yasalarla sınırlamak isteyecek ve 
idarî yetki kullanarak kimsenin yurt dışı
na çıkışının engellenmesine izin vermeye
cektir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak 
böyle düşünüyor, Yüce Meclisin bu doğ
rultuda karar almasını temenni ediyor, he
pinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen arka
daşımız?.. Buyurunuz Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; arkadaşımız Erdal 
Kalkan tarafından 5682 Sayılı Pasaport 
Kanunun 22 nci maddesinde değişiklik ya
pılmasına ilişkin olarak verilen yasa tek-

" lifi, Anayasamızın, yerleşme ve seyahat 
hürriyetiyle ilgili 23 üncü maddesine ta
mamen uygun bir tekliflin Bakınız Ana
yasamızın 23 üncü maddesi, "Herkes, 
yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. 

Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini 
önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi 
sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi 
gerçekleştirme ve kamu mallarını 
korumak; 

Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve 
kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesi
ni önlemek; 

Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. 
Vatandaşın yurt dışın acıkma hürri

yeti, ülkenin ekonomik durumu, vatandaş
lık ödevi ya da ceza soruşturması veya ko
vuşturması sebebiyle sınırlanabilir" diyor. 

Şimdi, yürürlükte olan mevcut 5682 
sayılı Kanunun 22 nci maddesi idareye bir 
takdir hakkı veriyor, idareye tanınan bu 
takdir hakkı, yargı kararı niteliğinde bir 
takdir hakkıdır. Kişilerin temel hak ve 
hürriyetleri, yargı kararı olmadan sınırla
namaz. Demokratik ülkelerde yerleşmiş 
olan temel domakrasi kurallarından biri 

— 185 

14 . 6 . 1989 O : 3 

de budur. Bir idare, mahkeme kararı ol
madan kimseyi cezalandıramaz. Eğer, bir 
memlekette idare vatandaşı cezalandıra-
biliyorsa, o zaman, idare, mahkemenin ye
rine geçiyor demektir. Bu itibarla, idare
nin belirli kesimlerine, insanların temel 
hak ve özgürlükleri içinde yer alan seya
hat hürriyetini kısıtlama konusunda bir 
takdir hakkı tanımak ve insanların yurt dı
şına çıkışını engellemek, bugün, insanla
rın temel hak ve özgürlüklerinin temelden 
sarsılması demektir. 

Sayın başbakan da, zaman zaman 
"Celin, Anayasayı değiştirelim" diyor, 
"Artık, 12 Eylülün tortularını silelim" gibi 
laflar ediyorlar. İşte size tam bir fırsat; bu
yurun, insanlann temel hak ve özgürlük
leri içinde yer alan seyahat hürriyetini kı
sıtlayan bir kanun maddesini ortadan kal
dıralım ve bu suretle, önce bu konudaki 
samimiyetinize inanalım. Basında, televiz
yonda vatandaşın karşısına çıkıp da, "Ben 
demokratim, ben hak ve özgürlüklerden 
yanayım" gibi, böyle, çok cafcaflı laflar 
söylemek yerine,- bu cafcaflı sözlerin ge
reğini en iyi yerine getirme alanı işte 
Türkiye Büyük Millet Meclisidir- eğer in
sanlar söylenen bu sözlerde samimilerse, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, insan 
hak ve özgürlükleriyle bağdaşmayacak şe
kilde sınırlamalar getiren maddeleri değiş
tirme konusunda atılan adımlara destek 
olmaları lazım; ama sırf, basına, işte be
lirli kişilere veyahut da Avrupa'daki bir
takım insanalara sözde birtakım mesajlar 
göndermek amacına yönelik davranışlar 
içindelerse, elbette ki, bunun samimiyet 
derecesi bu kanunlar nedeniyle takınılan 
tavırlar sonucunda ortaya çıkacaktır. 

Geçmişte, özellikle 12 Eylül dönemin
de, yurt dışına çıkan insanlarımıza çağrı
lar yapıldı. Tabiî, insanlar, Türkiye'de in
san hak ve özgürlükleri büyük baskı altın
da oluğu, Türkiye'ye geldikleri zaman ha
yat güvenceleri kendilerine sağlanmadığı 
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için Türkiye'ye gelemediler ve bir kısmı, 
yurt dışında, iltica talebinde bulunmak zo
runda kaldılar. 

İşte, Komisyonun bu raporu redde
dilirse ve 5682 sayılı Kanunun 22 nci mad
desinde İçişleri Bakanlığına tanınan bu 
yetki kaldırılırsa, birçok insan belki Tür
kiye'ye gelecektir ve pasaport almak su
retiyle de yurt dışına çıkabilecektir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de yapı
lan güvenlik soruşturmasının mahiyetini 
biliyorsunuz. İşte, birtakım insanlar gidi
yor, o kişinin oturduğu mahallenin bakka
lına, icabında bekçisine soruyor : "Acaba 
bu insan nasıl bir insandır?" Eğer orada 
oturan vatandaşın bakkalla veya bekçiyle 
arası iyi değilse, yandı. Artık, "O, vatan 
hainidir, memleket düşmanıdır" gibi, bir
takım telkinler altında kalınıyor ve bu şe
kilde, hakkında bir sicil tutuluyor, "Yurt 
dışına çıkması sakıncalıdır" deniyor. Bir 
memlekette hukuk devleti kuralları işliyor
sa, o kişinin cezalandırılmasını gerektiren 
temel hukuk kurallarının tespitinde en yet-' 
kili merci mahkemelerdir. Ceza Kanunu
nun temel bir ilkesi vardır, "Kanunsuz suç 
olmaz" der. Bir insanın suçlu olup olma
dığının takdiri de mahkemelere ait oldu
ğuna göre, idare, hangi nedenlerle mahke
menin suç tayin etme görevini üzerine alı
yor? Onu anlamak istiyorum. Burada, bu
nu reddeden Komisyon ve Hükümet, çık
sın, bize açıklasın. "Yurt dışına çıkmasın
da güvenlik bakımından sakınca görülen 
kişilere pasaport verilmez..." Çok muğlak 
bir ifade. Acaba, bu insanın boyuna boşu
na mı bakıyorlar, doğum yerine mi bakı
yorlar, rengine mi bakıyorlar, ırkına mı ba
kıyorlar, mezhebine mi bakıyorlar? Yani, 
bu kişinin yurt dışına çıkması bunlardan 
dolayı mı sakıncalı, yoksa yaptığı eylemler
den dolayı mı sakıncalı? Eğer eylemine ba-
kılıyorsa, eyleminin suç olup olmadığını ta
yin etme mercii, Anayasamıza göre, mah
kemelerdir. 

Bu itibarla, tabiî, sizlerin yorgun ol
duğu bu saatte, Genel Kuruldan, sıkıntı 

içinde olan insanların problemlerine çö
züm getirecek yönde oy kullanmasını is
tiyorum ve Komisyonun net raporunun 
iadesini istiyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
10. — İthalatta Haksız Rekabetin Önlen

mesi Hakkında Kanun Tasarın ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/520) (S. Sayısı: 258) (Devam) 

BAŞKAN — İthalatta Haksız Reka
betin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısının açık oylamasına 225 milletvekili ka
tılmış; 208 kabul, 15 ret, 2 geçersiz oy kul
lanılmış, bu suretle tasarı kanunlaşmıştır; 
hayırlı olsun. 

11. — Edirne Milktveküi Erdal Kalkan ve 
37 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Saydı 
Pasaport Kanununda Değişiklik Yapûması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru (2/115) (S. Sayısı : 256) (Devam) 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Er
dal Kalkan ve 37 Arkadaşının kanun tek
lifinin reddine ilişkin Komisyon raporu
nun müzakeresi tamamlanmıştır. 

Komisyon raporu kabul edildiği tak-
, dirde, teklif reddedilmiş olacaktır; komis
yon raporu reddedildiği takdirde teklif Ko
misyona iade edilecektir. 

Komisyon raporunu oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Komisyon raporu kabul edilmiş ve teklif 
reddedilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek konu 
kalmamış bulunduğundan; gündemdeki 
kanun teklifleri ile, basılıp dağıtılan, ge
len- kâğıtlarda yayımlanan ve 15 Haziran 
1989 Perşembe gündemine girecek olan 
261, 262 ve 260 sıra sayılı Kanun Tasarı
larını görüşmek için, 15 Haziran 1989 Per
şembe günü saat 15.00'te toplanmak üze
re, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.32 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 

1. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'tn, 
Niğde ili Bor ilçesi Akmantar Kasabast Sağlık 
Ocağtnm sağlık merkezine dönüştürülmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakam Halil Şıvgtn'm yazdı cevabı (7/682) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı 
Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Doğan Baran 

Niğde 
Soru : Niğde İli, Bor İlçesi Akman-

lar Kasabası halkınca Kur'an Kursu ola
rak yaptırılan ancak, Sağlık Bakanlığına 
şartlı olarak hibe edilen ve halen Sağlık 
Ocağı olarak kullanılan 3 katlı kargir bi
nanın 10 yataklı sağlık merkezine dönüş
türülmesinin düşünülüp düşünülmediği? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
14.6.1989 

Sayı : HM 9239/851 
Türkiye Büyük MUlet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi.: 23.5.1989 gün ve Kanunlar ve 

Kararlar dairesi Bş. 7-682-2770-13295 sa
yılı yazı. 

Niğde Milletvekili Doğan Baran ta
rafından Bakanlığımızca cevaplandırılma
sı istenilen Niğde ili Bor İlçesi Akmanlar 
Kasabası Sağlık Ocağının sağlık merkezi
ne dönüştürülmesi konusundaki cevabı
mız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakanı 

Cevabımız : 
Niğde İli, Bor İlçesi Akmanlar Ka

sabasındaki Sağlık Ocağının; kasaba nü
fusunun az olması nedeniyle Sağlık Mer
kezine dönüştürülmesi şimdilik düşünül
memektedir. Esasen bir örneği yazımız 
ekinde yeralan 15.7.1987 tarihli 2600 sa
ydı onaydan da görüleceği gibi Akmanlar 
Kasabasında mahallen inşa edilen 3 katlı 
kargir binanın sağlık ocağı açılması kaydı 
ile bağışı yapılmış ve bu şart gerçekleşti
rilmiştir. 

Bakanlık Makamına 

Niğde Valiliğinden alman 3.7.1987 
gün ve 5155 sayılı yazısı ile eklerinde, Bor 
İlçesi Akmanlar Kasabasında mahallen in
şa edilen 1790 m2 arsa içindeki 3 katlı kar
gir binanın sağlık ocağı açılması kaydı ile 
Bakanlığımıza bağışlanacağı ifade edil
mektedir. 

Akmanlar Kasabasında sağlık ocağı 
açılması hususunu onayınıza arz ederim. 

2. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Er-
çetin'k, Sağlık hizmetlerinde kullundan enjektör
lerin ücretsiz olarak karşılanıp karşılanmayacağı
na ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Hali Şıvgtn'm 
yazdı cevabı (7/696) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun yazılı olarak sa
yın Sağlık bakanı tarafından yanıtlanma
sının sağlanmasını saygı ile arz ederim. 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve 
kurumlar (yataklı kurumlar, sağlık ocak
ları v.s.) da, tetkik ve tedavi için gerekli 
malzemelerin yokluğu nedeni ile başvuran 
vatandaşların başına gelenler üzüntü ve
rici olayların yaşanmasına sebep olmak-
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tadır. En yeni örnek son günlerde basının 
da belirttiği gibi Edirne'de, sağlık ocak
larına giden vatandaşlann iğne vurulmak 
ve aşı yaptırmak için karşılaştığı ve kapı
da yazılan "Aşı için enjektör getiriniz" ya
zısının ibret verici görüntüsü. 

Sorumu sormadan önce sağlık hiz
metlerinin durumuna kısaca değinmek is
tiyorum. 

1961 yılında çıkan sağlık hizmetleri
nin sosyalleştirme politikası 1987 yılında 
ANAP Iktidannca çıkarılan "sağlık hiz
metleri temel kanunu" ile değiştirildi. Te
mel denmesine rağmen, tüm sağlık hiz
metleri paralı hale getirildi. 

Artan nüfus, hastanelerin azlığı, millî 
gelirden sağlık hizmetlerine ayrılan paym % 
2,7 kadar inmesi, malzeme bedellerinin art
ması, enflasyon ile halkın yoksullaşması, 
hastaların ödeme gücünü yok etmiştir. 

Bu sağlık politikası ile, sağlık hizmet
lerinin düzelmeyeceği ortadadır. 

Şimdi soruyorum. 
Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin 

en küçük ihtiyacı olan, enjektör ihtiyacını 
ücretsiz olarak karşılayacak mı? Karşılaya-
caksa ne zaman? Karşılamayacaksa neden? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
14.6.1989 

Sayı: HM 9239/852 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi : 26.5.1989 gün ve Kanunlar ve 

Kararlar Dai. Bşk. 7-696-2812-13440 sa
yılı yazı. 

Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Er-
çetin tarafından Bakanlığıma yöneltilen 
enjektörlerin ücretsiz karşılanıp karşılan
mayacağına dair soru önergesinin cevabı 
ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakanı 
Cevabımız : 
Önergede bahsi geçen Edirne İlinde

ki "Aşı için enjektör getiriniz" yazısının 
1985 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren'in önderliğinde Türkiye genelinde 
başlatılan Aşı Kampanyasının ilk günle
rinde karşılaşılan bir kullanımlık steril en
jektör sıkıntısı dönemine ait olduğu tespit 
edilmiştir. 

Halen ilin, özellikle aşılama hizmet
lerinde kullandığı enjektörler tam ve ek
siksiz olarak merkezden temin edilmekte
dir. Bir ihmal nedeniyle asılı kalan yazı II 
Sağlık Müdürlüğüne verilen talimatla kal
dırılmıştır. 

Anayasamızın "Sosyal ve Ekonomik 
Haklar ve Ödevler'' başlığı altında yera-
lan, sağlık hizmetlerini de içeren 65 inci 
maddesinde Devletin sosyal ve ekonomik 
alandaki görevlerini malt kaynaklarının 
yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği hük
me bağlanmıştır. Bu hüküm çerçevesinde 
bir kullanımlık steril enjektörler Bakanlı
ğımızca 1985 yılından beri yıllık ihtiyaca 
göre özellikle aşılama hizmetlerinde kul
lanılan enjektörler tam olarak temin edil
mekte,- rutinocak hizmetlerinde kullanılan 
enjektörler ise bütçe imkânları dahilinde 
kısmen temin edilmektedir. 
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827 Sayılı Rıhtım Resmî Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 Sayı
lı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 3074 Sayılı Akar
yakıt Tüketim Vergisi Kanunu ve 79 Sayılı MÜH Korunma Suçlarının Affına, Mili! 
Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İh
dasına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile 7.11.1984 Ikrih
li ve 3074 Sayılı, 2.3.1984 Ikrihli ve 2985 Sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı 
ve 29.5.1986 Ikrihli ve 3294 Sayılı Kanunların Bası Maddelerinin Yürürlükten Kal

dırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

Kanunlaşmıştır. 
Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
246 
192 
54 

201 
3 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
İbrahim Öztürk 
ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yasar Eryılmaz 
AMASYA 
İsmet Özarslan 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Rifat Diker 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 

(Kabul Edenler) 

Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Hasan Çakır < 
Cengiz Tüncer 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik larımcıoğlu 
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BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
İbrahim Özel 
BURSA 
İlhan Askın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Oruç 
Fahir Sabuniş 
İsmet lavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu ' 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
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DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 

Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
AdU Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlv 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 

Ahmet Servet HacıpaşaoğluMehdin Işık 
Mustafa Şahin Mehmet Emin Seydagil 
Abdulmecit Yağan NEVŞEHİR 
Mehmet Yazar Ali Babaoğlu 
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NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
İhsan Nuri Topkaya 
Şjükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz' 
SAKARYA 
Ayhan Reyhan Sakalhoglu 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 

AFYON 
Abdullah Ulutürk 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğullan 
E§ref Erdem 
Tevfik Koçak 
Rıza Yılmaz 
ANTALYA 
Zekeriya Bahçeci 
ARTVİN 
Ayhan Arifagaoğlu 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
BİLECİK 
Tayfun Ün 
BİNGÖL 
İlhamı Binici 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
BURSA 
B. Mehmet Gazioğlu 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 

Mehmet Aydın 
SİİRT 
İdris Arıkan 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
M. Mûkerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TOKAT 
Mehmet Zeki Uzun 

(Reddedenler) 

DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Hikmet Çetin 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 
GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Rü§tü Kurt 
HATAY 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ekin Dikmen 
İSTANBUL 
Ali Haydar Erdoğan 
Hasan Fehmi Güneş 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ahmet Ersin 
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TRABZON 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Reşit Çelik 
Selahattin Mumcuoğlu * 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Ömer Faruk Macun 

Fuat Kılcı 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla Imamoğlu 
Ali Şahin 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
Mehmet Korkmaz 
MANİSA 
Sümer Oral 
NEVŞEHİR 
Cemal Seymen 
SAMSUN 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ekrem Kangal 



T.B.M.M. B : 101 14 . 6 . 1989 O : 3 

TOKAT 
Kâzım Özev 
TUNCELİ 
Kamer Genç 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
AFYON 
Baki Durmaz 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Beser Baydar 
Onu rai Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Hüseyin Barlas Doğu 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar 
ibrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 

(Oya Katılmayanlar) 

Deniz Baykal 
Abdullah Cengiz Dağyar 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İ. Önder Kırlı 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Ahmet Şamil Kazokoglu 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Fehmi Işıklar 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V. 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 

ZONGULDAK 
Şinasi Altmer 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

Salih Sümer 
EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
logay Gemalmaz 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
GÜMÜŞHANE 
M. Oltan Sungurlu (B.) 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
HATAY 

)Mehmet Dönen 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
İbrahim Gürdal 
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İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ. A.) 
M. Ali Eren 
Talat İçöz 
Mehmet Cavit Kavak 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
İZMİR 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Hıran Bayaztt 
Halil Çulhaoğlu 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. 
Erol Köse 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Alaettin Fırat 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
Gürbüz Yılmaz 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
Cemal Alışan 
İrfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİVAS 
Ömer Günbulut 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

v.) 
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TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 

ÇORUM : 1 

Muslih Görentaş 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 

(Jftk ÜydVcUr) 

DİYARBAKIR : 1 

Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfık Ertüzün 
Mustafa linaz Titiz 

SİİRT : 1 
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İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısına verilen oyla
rın sonucu 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgûn Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
M. Halit Dağlı 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
İbrahim Öztürk 
ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Ktzıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yasar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
İsmet Özarslan 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Hasan Çakır 

(Kabul Edenler) 

ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN. 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doguşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Turgut Yasar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
İbrahim Özel 
BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Askın 
Cavit Çağlar 

450 
22* 
208 

15 

2 
222 

3 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğullan 
İsmail Şengün * 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Nurettin Dilek 
ERZURUM 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yasar 
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GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Avni Akyol 
Yaşar Albayrak 
Mehmet Necat Eldem 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
Mustafa Hilmi Özen 
İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRŞEHİR 
Şevki Göğüşger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğl 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 

— 196 — 

Gürbüz Şakranlı 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaatin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
ihsan Nuri löpkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
Mehmet Aydın 
Ali Eser 
SİİRT 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
Yaşar Topçu 
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SİVAS 
Yılmaz Al tuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
M. Mûkerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TOKAT 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

ANKARA 
Rıza Yılmaz 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 

İSTANBUL 
Temel Gündoğdu 

ADANA 
Mehmet Çan 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Sclahattin Kılıç 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 

TRABZON 
Avni Akkan 
Mehmet Çakıroğlu 
İbrahim Cebi 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

(tkdtUenkr) 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
HAKKARİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Öner Miski 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 

(Geçersiz Oylar) 

(Oya Katümayanlar) 

Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğullan 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşku noğlu 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfık Koçak 
Hazım Kutay 
Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar 
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ihsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Sclahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Ömer Faruk Macun 
Koksal Toptan 

İSTANBUL 
Hüsnü Okçuoğlu 
İZMİR 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
TUNCELİ 
Kamer Genç 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 

İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Abdullah Cengiz Dagyar 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer (B.) 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
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Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İ. Önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Ilhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
B. Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
ÇANKIRI 
ilker Tuncay 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 

Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Hasan Celâl Güzel 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
M. Oltan Sungurlu (B.) 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 

V.)Turhan Hırfanoglu 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 

Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut (B.) 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ. A.) 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Hasan Fehmi Güneş 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı Önal 
ibrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner (B.) 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali lopuz 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çulhağlu 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
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Vedat Altun 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğh 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Erol Köse 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 

ÇORUM : 1 

Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlü 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Mümtaz Özkök 
Ersin laranoğlu 

SAMSUN 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Cemal Alışan 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt (İ.A). 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
SİNOP 
Özer Gürbüz 

SİVAS 

Ekrem Kangal 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım Özev 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
Muslih Görentaş 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Tevfik Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 

SİİRT : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

101 İNCİ BİRLEŞİM 

14 . 6 . 1989 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 2802 Sayıh Hâkimler ve Savcı
lar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Sav
cı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/537) (S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 
31.5.1989) 

2. — Bazı Kanunların Bakanlar Ku
ruluna Yetki Veren Hükümlerinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuru
luna Yetki Veren Hükümlerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ve Anayasa ve Adalet ko

misyonları raporları (1/446, 1/480) (S. Sa
yısı : 243) (Dağıtma tarihi: 31.5.1989) 

3. — İşyeri Açma ve Çalışma Ruh
satlarına Dair Kanun Hükmünde Karar
name ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/543) (S. Sayısı : 257) (Dağıtma tarihi: 
8.6.1989) 

4. — İçel Milletvekili Ali Er'in, 
18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî 
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet ve Anayasa komisyonla
rı raporları (2/185) (S. Sayısı : 259) (Da
ğıtma tarihi : 8.6.1989) 

5. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Saydı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 
3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 in
ci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının De
ğiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave 
Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sa
yısı : 228) (Dağıtma tarihi : 2.3.1989) 

6. — Konya Milletvekili Haydar Ko-
yuncu'nun, 21.6.1987 Tarih ve 3402 Sayı 
lı Kadastro Kanununun 26 ncı Maddesi 
nin 5 inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Ge 
cici Dört Madde Eklenmesine Dair Ka 
nun Teklifi ve Adelet Komisyonu Raporu 
(2/78) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi 
26.5.1989) 

x 7. — 827 Sayılı Rıhtım Resmî Ka 
nununun, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka 
nununun, 3065 Sayıh Katma Değer Vergisi 



Kanununun, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüke
tim Vergisi Kanununun, 79 Sayılı Millî 
Korunma Suçlarının Affına, Millî Korun
ma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesapları
nın Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhda
sına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması, 3074, 2985, 3238 ve 
3294 Sayılı Kanunlann Bazı Maddeleri
nin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/563) (S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi: 
1.6.1989) 

8. — Bitlis Milletvekili Faik Tarım-
cıoğlu'nun 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Adalet komisyonları raporları (2/83) (S. 
Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 1.6.1989) 

9. — 11.4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı 
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İc
rasına Dair Kanunun 41 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 7 Ek ve 3 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
12.4.1989 Tarih ve 3530 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül

mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Rapo
ru (1/561) (S. Sayısı : 254) (Dağıtma tari
hi : 1.6.1989) 

10. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 16 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 3455 Sayılı 
Kanunla Değişik Geçici 8 inci Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (2/130) (S. Sayısı : 255) 
(Dağıtma tarihi : 5.6.1989) 

x 11. — İthalatta Haksız Rekabetin 
Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/520) (S. 
Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 6.6.1989) 

12. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 37 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 
5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (2/115) (S. Sa
yısı : 256) (Dağıtma tarihi : 8.6.1989) 

( x ) Aç tk oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 252) 

827 Sayılı Rıhtım Resmi Kanununun, 5422 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun, 3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanununun, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüke
tim Vergisi Kanununun, 79 Sayılı Millî Korunma 
Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Ser
maye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı 
Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılması, 3074, 2985, 3238 ve 
3294 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Kaldı
rılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1 /563) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 2.5.1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 
07/101-2264/02703 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku
rulunca 1.5.1989 tarihinde ktararîaşhrılan «827 Sayın Rıhtım Resmi Kanununun, 5422 
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununun, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun, 
79 Sayılı MIK Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması, 3074, 2985, 3238 ve 3294 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Tasarının komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin 
teminini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Bu Kanun Tasarısı ile altı kanunda değişiklik yapılması öngörülmektedir. 
827 sayılı Rıhtım Resmi Kanununda yapılan değişiklik, ithalatta arzu edilmeyen 

nakliye sapmalarını önlemek ve hava meydanlarında, demiryollarında ve karayolların
da meydana gelen yıpranmaların onarımı ve bunların modernizasyonu için ilave kay-
mıaikıliaır temin ötmek aımıacıyüa Rıhtım Resmii uygulHaımiasiinun, hailen uyguılanımıalkta olduğu 
denizyolu ile yapılan ithalatın yanısıra, havayolu, karayolu ve demiryolu ile yapılan 
ithalata da yaygınlaştırılmasına ilişkindir. Bu resmin yaygınlaştırılması sonunda, deniz 
taşımacılığında yoğunlaşmış olan nispet de düşürülebilecektir. 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerden birisi, 1567 sayılı 
Kanuna göre ilgili mercilerden izin almak suretiyle Türkiye'de münhasıran portföy iş
letmeciliği faaliyetinde bulunan dar mükellefiyete tabi yatıırım fonlarının, Gelir ve Ku
rumlar Vergisi Kanunlarınım uygulanması 'bakımından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanuınıuına ıgör© kurulan «Menkuil1 Kıymettiler Yaftamı Fanilan» addolunacağına (Miskin
dir. 3u suretle dar mükellef yatırım fonları ile tam mükellef yatırım fonları arasında eşit
lik sağlanmaktadır, öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fık
rasının 9 numaralı bendindeki tevikifatın kapsamına menkul kıymetler yatırım fonla
rı da dahil edilmekte, aynı fıkranın 10 ve 11 numaralı bentlerinde belirtilen | tevikifa
tın kurumlardan da yapılması sağlanmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan 
değişikliklerden birisi de, alkol1 ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine iliş
kin ilan ve reklam giderlerinin yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gi
der olarak ıkabul edilmeyeceğine ilişkindir. Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan 
diğer değişiklik ise, uygulamadan doğan aksaklıkları ortadan kaldırmak amacıyla mü
kellef lerin bağlı oldukları vergi dairelerinin, kanunî ve iş merkezleri ile bağlı kalmak
sızın, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca beürlenebileceğine ilişkindir. 

Kurumlar Vergisi Kanunundaki değişikliğe paralel olanak Gelir Vergisi Kanunda 
yapılan bir değişiklik ile de alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine iliş
kin ilan ve reklam giderlerinin yarısının safi ticarî kazancın tespitinde gider olarak 
kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. 

Kanun Tasarısı ile ayrıca, Gelir idaresinin modernizasyonunu sağlamak için baş
latılan çalışmaların tamamlanabilmesi bakımından 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun Geçidi 5 inci maddesi ile kurulmuş olan Fon'un uygulanma süresinin uza
tılması öngörülmektedir. 

Bu Kanun Tasarısı ile getirilen en köklü değişikliklerden birisi de akaryakıt üze
rinden alınan vergi ve fonlarla ilgili işlemlerin azaltılması ve basitleştirilrnesine yöne
liktir. Bu amaçla, akaryakıt üzerinden muhtelif safhalarda alınan bazı fonlar kaldirıl-
mıaıkıba, ancak, kaildurıilıam 'bu foınlhır dolayısıyla lilgiii kurum ve kuırulliuışilaırıın ıg'eliirîerin-
de bir azalma olmaması için yeniden düzenlenen akaryakıt tüketim vergisi hâsılatın
dan pay verilmekte, akaryakıt tüketim vergisinin nispeti de kaldırılan fonların yükünü 
karşılayacak ölçüde yükseltilmektedir. 

Akaryakıt konusunda bu Kanun Tasarısı ile yapılan düzenlemeler, akaryakıtın 
serbest ticarete konu olması için gerekli zemini de hazırlamış olmaktadır, 

Türkiye Büyük Millet Mecîisi (S. Sayısı : 252) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

'Madde 1. — Bu madde ile rıhtım, resminin, denizyolu ile yapılan) ithalatın yanı-
sıra, havayolu, karayolu ve demiryolu ile yapılan ithalata da yaygınlaştırılmış olması 
dalayısıyılia «Rnhıtım Resmi. Kaınumı»nıu(n aidi «Ulaştırma Alıbyapiarı Resmi Kanunu» 
ve muhtelif kanunlarda yer alan «rıhtım resmi» ifadesi de «ulaştırma altyapıları Tes
irdi» olıaıraık değ'şüiıriimektedir. 

Madde 2. — Tasarının getiriliş amacına uygun olarak, Rıthım Resmi Kanununun 
1 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzen
leme ile denizyolu yanında, havayolu, karayolu ve demiryolu ile taşınmak suretiyle it
hal olunan bütün mallardan ulaştırma altyapıları resminin alınması öngörülmüştür. Ta
sarıda resmin nispeti, denizyolu ile yapılan ithalat için :% 4, havayolu, karayolu ve 
demiryolu ile yapılan ithalat için ise % 3 olarak belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu nis
petlerin, herbir taşıma türü itibariyle ayrı ayrı veya topluca, 2 puana kadar artırılması 
veya indirilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Tasarı ile ithalde alı
nan katma değer vergisi matrahının aynı zamanda ulaştırma altyapıları resminin de 
matrahı olduğu belirtilmiştir. Ancak, ithalde alınacak damga resminin ulaştırma alt
yapıları resminin matrahına dahil edilmeyeceği tabiîdir. 

İkinci fıkradaki değişiklik ise sadece, «Denizcilik Bankası» ifadesinin yerine, mev
cut teşkilatlanmaya uygun olarak, «Türkiye Denizcilik İşletmeleri» ifadesinin getiril
mesi ile ilgilidir. 

Üçüncü fıkradaki değişiklik ile de, maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teşekkül
ler dışındaki gerçek ve tüzelkişiler tarafından işletilen liman, rıhtım ve iskelelerden 
denizyolu ile yapılan ithalattan alınan ulaştırma altyapıları resmi ile havayolu, kara
yolu ve demiryolu ile taşınmak suretiyle Türkiye'ye ithal edilen mallar üzerinden ah: 

nacak ulaştırma altyapıları resminin tamamının Hazineye irat kaydedileceği öngörül
müştür. 

Ulaştırma altyapıları resminin havayolu, karayolu ve demiryolu ile yapılan itha
lata da yaygınlaştırılmasını öngören bu değişiklik ile bir yandan ithalatta arzu edilme
yen nakliye sapmalarının önlenmesi, diğer yandan iskele, liman ve rıhtımlar ile hava 
meydanlarında, demiryollarında ve karayollarında meydana gelen yıpranmaların ona
rımı ve bunların modernizasyonu için yeni kaynakların sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 3. — Bilindiği gibi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan 
Menkul Kıymetler Yatırım Fonları, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanununun 
uygulamasında sermaye şirketi olarak kabul edilmiştir. Diğer taraftan, 2499 sayılı Ser
maye Piyasası Kanununa göre kurulan Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarının portföy 
işletmeciliğinden doğan kazançları Kurumlar Vergisi Kanununun 8/12 nci maddesi ile 
vergiden istisna edilmiş bulunmaktadır. Ancak, kurumlar vergisinden istisna edilen bu 
kazançlar üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 94/8 inci maddesine göre tevkifat ya
pılması gerekmektedir. Şu kadar ki, 88/13644 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu ka
zançlar üzerinden yapılacak tevkifat nispeti «0» sıfır olarak belirlendiğinden, söz ko
nusu kazançlar üzerinden tevkifat yapılmamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 252) 
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Sermaye piyasasının gelişmesi ve yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesini sağla
mak amacıyla, Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesine eklenen bu fıkra hük
mü ile Türkiye'de münhasıran portföy işleten dar mükellef yatırım fonları, Kurumlar 
Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu uygulaması açısından 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanununa göre kurulan Menkul Kıymetler Yatırım Fonları addolunmakta
dır.; 

Buna göre, Türkiye'de münhasıran portföy işleten dar mükellef yatırım fonları 
da vergi kanunları bakımından tam mükellef yatırım fonlarının tabi olduğu esaslara 
tabi tutulacak ve bu kurumların portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar 
vergisinden istisna edilecektir. Ancak, bu kazançlar üzerinden tam mükellef yatırım 
fonlarının aynı mahiyetteki kazançlarının vergilendirilmesine paralel olarak, gerekti
ğinde Bakanlar Kurulu Kararına göre tevkifata tabi tutulabilecektir. 

Madde 4. — Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 numaralı ben
dine eklenen hükümle menkul kıymetler yatırım ortaklıkları ile menkul kıymetler ya
tırım fonlarının istisna kapsamına giren portföy işletmeciliği kazançlarından Gelir ve 
Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre tevkifat yapılabileceği konusuna açıklık kazandı
rılmaktadır. öte yandan bu kurumlara yapılacak ödemelerden anılan kanunlara göre 
tevkif edilen vergilerin sadece Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fık
rasının 8 numaralı bendine göre yapılan tevkifattan mahsup edilmesi öngörülmekte
dir. Dolayısıyla mahsup edilemeyen söz konusu vergiler mükellefin diğer vergi borç
larına mahsup edilemeyeceği gibi iade de edilmeyecektir. Başka bir ifade ile menkul 
kıymetler yatırım ortaklıkları ve menkul kıymetler yatırım fonlarına yapılan ödeme
lerden tevkif edilen söz konusu vergiler nihaî yergi olacaktır. 

Madde 5. — Her türlü alkollü içkiler, tütün ve tütün mamullerinin ilan ve rek
lamlarına ait giderlerin % 50'sinin kurumlar vergisi matrahından indirilmeyeceği ön
görülmektedir. Çeşitli basın ve yayın organları, duvar ve el ilanı, ışıklı ve ışıksız lev
ha v.b. ile yapılan içki ve sigaraya ait ilan ve reklam giderlerinin yarısı kurumlar ver
gisi matrahının tespitinde gider olarak indirilemeyecektir. Böylece içki ve sigara rek
lamlarının azalması, bunun da sağlığa zararlı içki ve sigara tüketimini düşürmesi bek
lenmektedir. 

Bakanlar Kurulu gelişen şartlara göre bu oram sıfıra kadar indirebilecek veya !% 
100'e kadar artırabilecektir. 

Madde 6. — Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 21 inci maddesi uya
rınca, kurumlar vergisi beyannamesi kurumun bağlı olduğu, bir başka ifadeyle kanunî 
veya iş merkezinin bulunduğu vergi dairesine verilmektedir. 

Tasarının söz konusu maddesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına, kurumun, ka
nunî veya iş merkezi ile bağlı kalınmaksızın, bağlı olacağı vergi dairesini belirleme 
yetkisi tanınmaktadır. 

Böylece, belli alanlarda faaliyet gösteren kurumların aynı vergi dairelerinde top
lanması sağlanacak ve ihtisaslaşmanın avanıtajliarından yararlanılmış olacaktır. Yapılan 
değişiklik ayrıca, Maliye ve Gümrük Bakanlığına, kurumların faaliyetlerinin yoğunlaştığı 
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yerlerdeki vergi dairelerine bağlanmaları böylece kurumların faaliyetlerinin vergi dai
releri tarafından yakından takip edilebilmesi konusunda da yetki tanınmaktadır. 

Madde 7. — Her türlü alkollü içkiler, tütün ve tütün mamullerinin ilan ve reklam 
giderlerinin % 50'sinin gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirilemeyecek
tir. Böylece çeşitli basın ve yayın organları, duvar ve el ilanı, ışıklı ve ışıksız levha 
v.b. ile yapılan içki ve sigaraya ait ilan ve reklam giderlerinin sadece yarısı gelir ver
gisi matrahının tespitinde gider olarak indirilebilecektir. Bu durumun, içki ve sigara 
reklamlarının azalmasına ve bunun sonucu olarak sağüğa zararlı içki ve sigara tüke
timinin düşmesine yol açacağı beklenmektedir. 

Bakanlar Kurulu, gelişen şartlara göre bu oranı sıfıra kadar indirebilecek veya 
% 100'e kadar artırabilecektir. 

Madde 8. — Bilindiği gibi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan 
Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, menkul kıymet portföyü işletmek üzere ku
rulan anonim ortaklıklardır. AynL Kanun hükümleri uyarınca halktan katılma belge
leri karşılığı toplanacak paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması esas
larına göre menkul kıymet portföyü işletme amacıyla kurulan mal varlığına «Men
kul Kıymet Yatırım Fonu» adı verilmektedir. 'Bankalar dışında hiçbir kişi ve kuruluş 
veya malvarlığı tarafından «Menkul Kıymet Yatırım Fonu» kurulamamaktadır. 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan Menkul Kıymetler Yatırım 
Fonları, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanununun uygulanmasında sermaye 
şirketi olarak kabul edilmiştir. Diğer taraftan, 2499 sayılı sermaye Piyasası Kanu
nuna göre kurulan Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarının portföy işletmeciliğinden 
doğan kazançları Kurumlar Vergisi Kanununun 8/12'nci maddesi ile vergiden istisna 
edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 9 
numaralı bendine göre, ödenen tahvil faizleri üzerinden tam mükellef kurumlar da 
dahil olmak üzere vergi tevkifatı yapılmaktadır. Ancak, mevcut yasal düzenlemeye 
göre, Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarına yapılan ödemelerden tevkif at yapılmamak
tadır. Menkul kıymetleri doğrudan alan kişilere yapılan ödemelerden tevkif at yapı
lırken, Menkul Kıymet Yatırım Fonlarına yapılan ödemelerden tevkifat yapılması, 
bu Fonlar ile doğrudan menkul kıymet alan kişi ve kurumlar arasında farklılık ya
ratmaktadır. 

Bu nedenle, bu konuda ortaya çıkan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla 
Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarına yapılan irat niteliğindeki ödemeler üzerinden 
de tevkifat yapılması esası getirilmektedir. 

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının mevcut 
10 ve 11 numaralı bentlerine eklenen parentez içi hükümlere göre, gerçek kişilerin ya
nında tam mükellef kurumlara ödenen mevduat faizleri ile faıizsiz olarak kredi verenlere 
ödenen kâr payları, kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel fi-
nans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından 
da gelir vergisi tevkifatı yapılması esası getirilmektedir. 
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Bu suretle, tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerden de tevkifat yapılacak
tır. Ancak, tam mükellef kurumlara ödenen iratlar üzerinden tevkif edilen bu vergi
ler öncelikle bu kurumların geçici vergilerine mahsup edilecek; mahsup edilmeyen 
bir tutarın kalması halinde bu tutar ödeyecekleri kurumlar vergisinden mahsup edile
cektir. 

Madde 9. — Tasarının bu maddesi ile katma değer vergisi uygulamasının tam 
olarak işlerlik ikazanması ve Gelir idaresinin modernizasyonunun sağlanması için 
başlatılan çalışmaların tamamlanmasına imkân tanınmak bakımından Katma Değer 
Vergisi Kanununun Geçici 5 inci maddesi ile kurulmuş olunan Fon'un uygulanma 
süresinin 6 yıldan 10 yıla çıkarılması öngörülmektedir. 

Madde 10. — Tasarının bu maddesi ile getirilen düzenleme, rafineri şirketlerinde 
akaryakıt tüketim vergisi matrahının belirlenmesinde tereddütleri ortadan kaldırmaya 
yöneliktir. Rafineri şirketlerinde akaryakıt tüketim vergisinin matrahının, rafineri şir
ketlerince satışı yapılan ve akaryakıt tüketim vergisinin konusuna giren petrol ürün
lerinin gümrüklü rafineri satış fiyatları olduğu belirtilmektedir. Rafineri şirketleri, 
kendi tüketimleri için kullandıkları akaryakıtın emsal satış bedelini de verginin mat
rahına dahil edeceklerdir. 

Madde 11. — Bu maddenin birinci fıkrası ile akaryakıtın satışında Toplu Konut 
Fonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Danışmayı Teşvik 
Fonu ve Akarya'kıt Fiyat İstikrar Fonu için yapılan kesintilerin kaldırılması dolayı
sıyla söz konusu fonların gelirlerinde meydana gelen kayıpların karşılanması bakımın
dan, verginin nispeti yeniden belirlenmekte, sosyal ve ekonomik mülahazalar dolayı
sıyla ürünler itibariyle farklı nispetler tespit edilmektedir. 

İkinci fıkrada ise, ürünler itibariyle ayrı ayrı veya topluca olmak üzere, verginin 
nispetlerini 15 puana 'kadar artırma veya indirme konusunda Bakanlar Kurulu yetkili 
kılınmaktadır. Böylece, değişik petrol ürünlerinin farklı vergi yükleri ile piyasaya sü
rülmesi imkân dahiline girmektedir. 

Madde 12. — Akaryakıt tüketim vergisinin ödenmesini güvence altına almak ama
cıyla petrol ürünü ithalatçıları için, gerektiğinde,, banka teminat mektubu alınabilmesi 
imkânı getirilmektedir. Ham petrol ithalinde ise, akaryakıt tüketim vergisinin öden
mesinden, ithalatı gerçekleştiren gerçek veya tüzelkişilerin birlikte, rafine işlemini ya
pan rafineri şirketi müteselsilen sorumlu tutulmaktadır. 

Madde 13. — Bu madde ille vergi nispetindeki iartıış, Toplu Konut Fonu, Savun
ma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile 
Akaryakıt Fiyat ts'tikraır Fonu arasında paylaştırılmak suretiyle akaryakıt tüketim ver
gisi hâsılatının dağılımı yeniden düzenlenmektedir. Düzenlemeye göre, akaryakıt tü
ketim vergisi hâsılatından daha önce pay almakta olan yerlerin geÜMerinde henhangi 
bir azalma olmamasına özen gösterilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında, akaryakıt tüketim vergisi hâsılatının, hâsılattan pay alan 
muhtelif yerler arasında değişik nispetlere göre yeniden 'belirlenmesi konusunda Ba
kanlar Kurulu yetkili (kılınmaktadır. 
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Madde 14. — Bu madde ile akaryakıt fiyatlarının tespiti hususunda Hükümete 
yetki veren ve akaryakıt fiyatlarının tespitinde oluşan farkların Akaryakıt Fiyat İstik
rar Fonu hesabına alınması konusundaki 79 sayılı Kanunun 5 inci maddesi değiştiri
lerek hampetrol ve petrol ürünlerinin fiyatlarının serbestçe oluşumuna imkân veril-
miştir., Ancak, gerektiğinde, uluslararası piyasalardaki gelişmeler göz önünde bulundu
rularak hampetrol ve petrol ürünlerinin alım, satım ve dağıtımı ile ilgili esasların tes
piti hususunda Balkanlar Kuruluna yetki tanınmıştır. 

Madde 15. — Bu Kanunla akaryakıt tüketim vergisi hâsılatından pay alan ilgili 
kuruluşlar ile fonlara ödemelerin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca doğrudan yapü-
ması düzenlenmiş 'olduğundan, petrol ürünlerinin satışından kesinti yapılması hakkımda 
hükümler içeren. 2.3.1984 tarih ve 2985 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası
nın (b) bendi; 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkra
sının (g) bendi ile 13 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası; 29.5.1986 tarih ve 3294 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin (birinci fıkrasının ı(g) bendi ile 3074 sayılı Kanuna, 3418 
sayılı Kanunun 40 inci maddesiyle eklenen geçici 1 inci madde yürürlükten kaldırıl-
rnaıktadır. 

Geçici Madde — 'Bu madde ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye'ye gel
miş ölüp da fiilî ithalatı henüz gerçekleşmemiş malların, ulaştırma altyapıları resminin 
yeni hükümlere göre alınacağı ıbelirtitaek suretiyle doğabdlecelk tereddütlere açıklık 
getirilmiştir. 

Madde 16. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 17. — Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 29 . 5 . 1989 

Esas No. : 1/563 
Karar No. : 81 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 2.5.1989 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 3.5.1989 tarihinde Ko
misyonumuza havale edilen «827 sayılı Rıhtım Resmi Kanununun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 3074 sayılı Akar
yakıt Tüketim Vergisi Kanununun, 79 sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî 
Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesüne ve Bazı Hükümler İh
dasına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması, 3074, 2985, 3238 ve 
3294 sayilı Kanunların Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı» 
Komisyonumuzun! 25.5.1989 tarihli 76 nci birleşiminde Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmasıyla görüşüldü. 
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Tasan ile; 827 sayılı «Rıhtım Resmi Kanunu» nda yapılan değişikliklerle; eski
den sadece denizyolu ile yapılan ithalattan alınan rı'htraı resminin havayolu, karayolu 
ve demiryolu ile yapılan ithalattan da alınması öngörülmekte ve bu nedenle «Rıhtım 
Resmi Kanunu» nun adı «Ulaştırma Altyapıları Resmi Kanunu» olarak değişmekte
dir. Bu resmin yaygınlaştırılması sonunda, elde edilecek yeni kaynak ile hava mey
danlarında, demiryollarında ve karayollarında meydana gelen yıpranmaların onarımı 
ve modernizasyonları sağlanacaktır. Diğer yandan deniz taşımacılığında yoğunlaşmış 
olan vergi nisbeti de düşürülmektedir. 

Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerde; 1567 sayılı Kanuna göre 
ilgili mercilerden izin almak suretiyle Türkiye'de münhasıran portföy işletmeciliği 
faaliyetinde bulunan dar mükellefiyete tabi yatırım fonları menkul kıymetler yatırım 
fonları addolunmakta ve bu surette dar mükellef yatırım fonları ile tam mükellef .ya
tırım fonları arasında eşitlik sağlanmaktadır. Ayrıca alkol ve alkollü içkiler ile tütün 
ve tütün mamullerine ilişkin ilan ve reklam giderlerinin yarısının, Kurumlar Vergisi 
matrahının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği hükmü getirilmiştir. Diğer 
yandan mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerinin tespitinin Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı tarafından yapılması ile mükelleflere kolaylık sağlanmıştır. 

Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere paralel alarak Gelir Vergisi 
Kanununda yapılan değişiklikle de; safi ticarî kazancın tespitinde alkol ve alkollü iç
kiler ile tütün ve tütün mamullerine ilişkin ilan ve reklam giderlerinin yarısının gider 
olarak kabul edilebileceği hükmü getirilmiştir. 

Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi ile kurulmuş olan Fonun 
uygulama süresi 6 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi Kammunda yapılan değişikliklerle; akaryakıt üzerin
den alınan vergi ve fonlarla ilgili işlemler azaltılmış ve basitleştirilmiştir. Bazı fonlar 
kaldırılmakta, ancak, kaldırılan fonlar dahil, Akaryakıt Tüketim Vergisinden pay alan 
kuruluş ve fonların gelinlerinde azalma olmaması için Akaryakıt Tüketim Vergisi nis
peti yükseltilmektedir. 

79 sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve 
Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunda yapılan de
ğişiklikle de hampetrol ve petrol ürünleri fiyatlarının serbestçe oluşumuna imkân ve
rilmiştir. Ancak, bu ürünlerin alım, satım ve dağıtımı ile ilgili esasların tespiti husu
sunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır, 

Yukarıdaki gerekçe doğrultusunda hazırlanan tasarının tümü Komisyonumuzca 
da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Çerçeve 3 üncü madde ile, 3.6.1949 Tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu

nunun 2 nci maddesine eklenen fıkranın başına «20.2.1930 Tarihli ve» ibaresi eklen
miş ve çerçeve 3 üncü madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
3.6.1949 Tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin 
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ikinci fıkrasına eklenen ve «gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan ve 
söz konunsu gayrimenkul sermaye iratları üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
maddesine göre vergi tevkifatına tabi tutulan kooperatiflerin vergi tevkifatı yapılmış 
bu gayrimenkul sermaye iratlarını beyan etmemeleri esasını düzenleyen bir hüküm» 
yeni çerçeve 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 6 ve 7 nci maddeleri! 7 ve 8 inci maddeler olaıak aynen kabul 
edilmiştir. 

Çerçeve 8 inci madde ile 31.12,1960 Tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 6 ncı bendine kooperatiflere ait gayrimenkul-
lerin kiralanması karşılığında kooperatiflere yapılacak kira ödemelerinden tevkifat 
yapılmasını sağlayan bir (c) alt bendi eklenmiş ve çerçeve 8 inci madde 9 uncu madde 
olarak yapılan bu değişiklide kabul edilmiştıı. 

Tasarının 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici maddesi geçici 1 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlüğe ilişkin 16 ncı maddenin (a) bendinde yer alan «3, 5 ve 7 nci madde
leri», ibaresindeki 7 rakamı, tasarıya 6 ncı madde olarak yeni bir maddenin eklenmesi 
nedeniyle, 8 olarak düzeltilmiş, <b) bendinde yer alan «10, 11 ve 12 nci maddeleri», 
ibaresi de «11, 12 ve 13 üncü maddeleri», olarak değiştirilmiş ve 17 nci madde ola
rak yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Yürütmeye ilişkin 17 nci madde 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının başlığı kanun tekniğine uygunluk açısından «827 sayılı Rıhtım Vergisi 

Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu 
ve 79 sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve 
Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler ihdasına Dair Kanunun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılması ile 7.11.1984 Tarihli ve 3074 saydı, 2.3.1984 Tarihli 
ve 2985 sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 sayılı ve 29.5.1986 Tarihli ve 3294 sayılı Ka
nunların Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı» şek
linde düzeltilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü 
Kemal Akkaya İsmail §engün 

Samsun Denizli 

Kâtip Üye 
Kadir Demir Mehmet Deliceoğlu 

Konya Adıyaman 

Nihat T ürker Muzaffer Atılgan 
Afyon Ankara 
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Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

İmzada bulunamadı. 

Ömer Okan Çağhr 
Aydın 

î. Önder Kırlı 
Balıkesir 

İmzada bulunamadı. 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolü 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

imzada bulunamadı. 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

İmzada bulunamadı. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

İmzada bulunamadı. 

Sümer Oral 
Manisa 

İmzada bulunamadı. 

Mahmut Öztürfc 
Niğde 

İmzada bulunamadı. 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

İmzada bulunamadı. 

Hazım Kutay 
Ankara 

Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdüflkadikı Ateş 
Gaziantep 

İmzada bulunamadı. 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

İmzada bulunamadı. 

Biırgen Keleş 
İzmir 

İmzada bulunamadı. 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

İmzada bulunamadı. 

Şakir Şeker 
Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 252) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

827 Sayılı Rıhtım Resmi Kanununun, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 3074 
Ssyılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun, 79 Saydı Millî Korunma Suçlanmn 
Affn:a, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı 
Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması, 3074, 

2985, 3238 ve 3294 Saydı Kanunların Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

BİRÎNGt BÖLÜM 

827 Sayılı Rıhtım Resmi Kanununda Yapılan Değişiklikler 

MADDE 1. — 26.1.1967 tarihli ve 827 ısayılı «Rıhtım Resmi Kanunu»nun adı 
«Uhştırma Altyapıları Resmi Kanunu», muhtelif kanunlarda yer alan «rıhtım resmi» 
ifadüsi de «ulaştırma altyapıları resmü» olarak değiştirilmiiştfir. 

MADDE 2. — 26.1.1967 tarihli ve 827 sayılı Rıhtım Resmi Kanununun 1 inci 
maddesiinin birinci ve üçüncü fı'kraları sırasıyla aşağıdaik'i şekilde, ilkinci fıkrasında 
yer alan «Denizdl'ifc Bankası» ifadesi de «Türkiye Denizcilik İşletmeleri olarak değiş
tirilmiştir. 

«Yabancı memleketlerden Türkiye'ye havayolu, denizyolu, karayolu ve demir
yolu ile taşınmak suretiyle ithal olunan bütün mallar, ulaştırma' altyapıları resminde 
tabidir. Resmin nispeti, denizyolu (ile yapılan ithalatta % 4, kara, hava ve demiryolu 
ile yapılan ithalatta ise % 3'tür. Bakanlar Kurulu bu nispetleri, herbir taşıma türü 
itibariyle ayrı ayrı veya topluca, 2 puana kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir. 
İthalde alınan Katma Değer Vergisinin matrahı, aynı zamanda ulaştırma altyapıları 
resminin de matrahıdır. 

Yukarıda belirtilen teşekküller dışındaki gerçek veya tüzelkişiler tarafından işle
tilen liman, rıhtım ve iskelelerden denizyolu ile yapılan ithalattan alınan ulaştırma alt
yapıları resımü ile havayolu, karayolu ve demiryolu ile yapılan ithalattan alınan ulaş
tırma altyapıları resminin tamamı Hazineye aiittir.» 

İKÎNCÎ BÖLÜM 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 

MADDE 3. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiiştir. 

«1567 sayılı Kanuna göre ilgili mercilerden izin almak suretiyle Türkiye'de mün
hasıran portföy işletmeciliği faaliyetimde bulunan dar mükellefiyete tabi yatırım fon
ları, bu Kanunun ve Gelir Vergisü Kanununun uygulanmasında 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanununa göre kurulan Menkul Kıymetler Yatırım Fonları addolunur.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 252) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

827 Sayılı Rıhtım Resmi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 Sayıh 
Gelir Vergisi Kanunu, 3065 Sayıh Katma Değer Vergisi Kanunu, 3074 Sayıh Akar
yakıt Tüketim Vergisi Kanunu ve 79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affma, Millî 
Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İh
dasına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile 7.11.1984 Tarihli 
ve 3074 Sayıh, 2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayıh, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayıh ve 
29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayıh Kanunların Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırıl

ması Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

827 Sayılı Rıhtım Resmi Kanununda Yapılan Değişiklikler 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 

MADDE 3. — 3.6.1949 Tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 
nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanuna göre ilgili mercilerden izin almak suretiy
le Türkiye'de münhasıran portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunan dar mükellefiyete 
tabi yatırım fonları, bu Kanunun ve Gelir Vergisi Kanununun uygulanmasında 2499 
sayıh Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan Menkul Kıymetler Yatırım Fonları 
addolunur.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 252) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 3.6.1949 tarihli ve 5422' sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci 
maddesinin 12 numaralı bendine aşağıdaki hükümler eklenmiştir. 

«Bu kazanç istisnasının, bu Kanunun 24 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu
nun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur. Bu 
kurumlara yapılan ödemelerden Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü ve Gelir Ver-
gJİısî Kanununun 94 üncü maddelerinle göre tevkif edilen ve ödenen vergiler sadece Ge
lir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 numaralı 'bendine göre 
yapılan vergi tevk'ifatınıdan mahsup edilir. M'alhsup edilemeyen vergiler hiçbir şekilde 
iade edilmez.» ' 

MADDE 5. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci 
maddesine, aşağıdaki 11 numaralı bent efclenmlişıtir. 

«11. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait-ilan ve 
reklam gidlerlerinin % 50*si (Balkanlar Kurulu, bu oranı % 100'e kadar artırmaya, 
sıfıra kadar indirmeye yetkiidlu1.)» 

MADDE 6. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar VergM Kanununun 21 inci 
maddesine aşağıdaki hüküm eklenmiştir, 

«Şu kadar ki, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükelleflerin bağlı oldukları vergi 
dairelerini, kanunî veya iş merkezlerine bağlı kalmaksızın belirlemeye yetkilidlir.» 

ÜÇÜNCÜ BIÖLIÜIM 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 

MADDE 7. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci 
maddesine, 5 numaralı bentten sonra gelmek üzere, aşağıdaki 6 numaralı bent eklen
miştir. 

«6. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan 
ve reklam giderlerinin >% 50'ısi (Bakanlar Kurulu, bu oranı % 100'e kadar artırmaya, 
sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.)» 

MADDE 8. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
maddesinin (A) fıkrasının 9 numaralı bendinin birinci paragrafında yer alan parantez 
içi hüküm aş'ağıdaki şekilde değiştirilmiş, 10 numaralı bendinde yer alan «mevduat 
faizlerinden» ibaresinden sonra ve 11 numaralı bendinin sonuna gelmek üzere sırasıyla 
aşağıdaki parantez içi hükümler eklenmüşitir. 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi j(S. Sayısı : 252) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 20 
nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

«Ancak kooperatiflerin gelirlerinin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine 
göre tevkifata tabi tutulan gayrimenkul kira gelirlerinden ibaret bulunması halinde bu 
kira gelirleri için beyanname verilmez.» 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 

MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesi 8 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
maddesinin (A) fıkrasının 6 numaralı bendine aşağıdaki (c) alt bendi eklenmiş, 9 nu
maralı bendinin birinci paragrafında yer alan parantez içi hüküm aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, 10 numaralı bendinde yer alan «mevduat faizlerinden» ibaresinden sonra 
ve 11 numaralı bendinin sonuna gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki parantez içi hüküm
ler eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 252) 
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(Hükümetlin Teklif Ettiği Metin) 

«(Tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)» 
«(Tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)» 

k «(Tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)» 

DÖRDÜNCÜ BÖLOMj 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklik 

MADDE 9. — 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 
3336 sayılı Kanunla değişik geçici 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan «6 yıl 
süreyle» ibaresi «10 yıl süreyle» olarak değiştirilmiştir. 

BE^tMCt BÖLÜM 

3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikljer 

MADDE 10. — 7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nununun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Rafineri şirketleri dçin verginin matrahı, kendi tüketimleri için kullandıkları da 
dahil olmak üzere., verginin konusuna giren petrol ürünlerinin gümrüklü rafineri satış 
fiyatlarıdır.» 

MADDE 11. — 7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Nispet : 
Madde 4. — Vergimin nispeti; 
a) Süper ve normal benzin dile gazyağı ve motorin için % 70, 
b) Kalorifer yakıtı ve fuel - oil çeşitleri ile likit petrol gazı için % 40'tır. 
Bakanlar Kurulu,, bu nispetleri, verginin konusuna giren ürünler itibariyle ayrı 

ayrı veya topluca, 15 puana kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.» 

MADDE 12. — 7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nununun 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer madde eklen
miştir. 

«Mükerrer Madde 5. — Akaryakıt tüketim vergisine tabi petrol ürünlerini ithal 
eden gerçek veya tüzelkişiler, ileride ödeyecekleri akaryakıt tüketim vergisi için, 
gerektiğinde, esasları ve ürünler itibariyle tutarları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
belirlenecek banka teminat mektubunu ilgili gümrük idaresine vermedikleri sürece güm
rükleme yapılmaz. Bu şekilde verilecek teminat mektubunun tutarı, ithal edilen ürü
nün gümrüklü değerinin bir katından fazla olamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 252) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan 
kira ödemelerinden,» 

«(Tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)» 
«(Tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)» 
«(Tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)» 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklik 

MADDE 10 — Tasarının 9 uncu maddesi 10 uncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 

MADDE 11. — Tasarının 10 uncu maddesi 11 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 11 inci maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 12 nci maddesi 13 üncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 252) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Gerçek veya tüzelkişiler tarafından ithal edilen hampetrolün Türkiye'deki rafine
rilere fason olarak rafine ettirilmesi sonucu £İde edilen petrol ürünlerinin satışı dola
yısıyla doğacak akaryakıt tüketim vergisinin ödenmesinden, hampetrol ithalini gerçek
leştirenlerle birlikte, ilgili rafineni şirketi müteselsilen sorumludur,' 

MADDE 13. — 7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergi Tahsilatının Dağılımı : 

Madde 6. — Vergi dairelerine yatırılan akaryakıt tüketim vergisi hâsılatı aşağı
daki nispetlere göre ayrılarak, tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içinde, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde ilgili hesaplara yatırılır. 

a) Toplu Konut Fonuna 
b) Kamu Ortaklığı Fonuna 
c) Belediyeler Fonuna 
d) Belediyelere 
e) Karayolları Genel Müdürlüğüne 
f) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
g) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
h) Türk Sporunu Teşvik Fonuna 
ı) Savunma Sanayii Destekleme Fonuna 
i) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 
j) Vakıflar Genel Müdürlüğü 
k) Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığındaki Hesaba 
Akaryakıt tüketim vergisi hâsılatından belediyelere ayrılan payın tahsisi, esas

ları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca müştereken 
hazırlanacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. Karayolları Genel Müdür
lüğü ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü payı altyapı hizmetlerinde; Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü payı ise, gençlere ve çocuklara hitabeden spor tesislerinin ku
rulmasında kullanılır. 

Balkanlar Kurulu, akaryakıt tüketim vergisi hâsılatının dağılımını, yukarıda be
lirtilen yerler arasında, değişik nispetlere göre yeniden belirlemeye yetkilidir.» 

ALTINCI ©ÖLÜM 

79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilât, Sermaye ve 
Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunda Yapılan 

Değişiklik 

MADDE 14. — 10.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, 
Mülî Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hüküm
ler İhdasına Dair Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

20 
22 

1,20 
1,20 
3 
3 
0,50 
0,20 

10 
2 
0,50 

13 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. — Tasarının 13 üncü maddesi 14 üncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir* 

ALTINCI BÖLÜM 

79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanununda Yapılan 

Değişiklik 

MADDE 15. — Tasarının 14 üncü maddesi 15 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 252) 
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«Madde 5. — a) İthalatçılar, rafineri ve dağıtım şirketleri ile akaryakıt bayileri, 
hampetrol ve petrol ürünlerinin fiyatlarını tespitte serbesttirler. 

b) Balkanlar Kurulu, uluslararası piyasalardaki gelişmeleri de dikkate alarak 
gerektiğinde, hampetrolün ve petrol ürünlerinin alım, satım ve dağıtımı ile ilgili esas
ları belirlemeye yetkilidir. 

c) Akaryakıt fiyatlarında istikrarın sağlanması amacı ile Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı emrinde T.C. Ziraat Bankasında «Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu» 
teşkil edilmiştir. 

Bu Fona yatırılacak paralarla buradan yapılacak ödemelerin şekli ve esasları 
Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. 

YEDİNCİ ©ÖLÜM 
Kaldırılan Kanun Hükümleri 

MADDE 15. — a) 2.3.1984 tarih ve 2985 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendi; 

b) 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
(g) bendi ile 13 üncü maddesinin 3 numaralı fıkrası; 

c) 29.5.1986 tarih ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(g) bendi; 

d) 7.11.1984 (tarih ve 3074 sayılı Kanunun, 341ı8 sayılı Kanunun 40 inci maddesi 
ile eklenen Geçici 1 inci maddesi 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 1615 sayılı Güm
rük Kanunu hükümlerine göre henüz fiilî ithali yapılmamış eşyaların ulaştırma alt
yapıları resmi yeni hükümlere göre alınır. 

Yürürlük 

MADDE 16. — Bu Kanunun; 
a) 3, 5 ve 7 nci maddeleri, 1.1.1989 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı teri 

hinde, 
b) 10, 11 ve 12 nci maddeleri, yayımını takip eden aybaşında, 
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
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YEDİNCt BÖLÜM 
Kaldırılan Kanun Hükümleri 

MADDE 16. — Tasarının 15 inci maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici Maddesi Geçici 1 inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 17 — Bu Kanunun; 
a) 3, 5 ve 8 inci maddeleri, 1.1.1989 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta

rihinde, 
b) 11,12 ve 13 üncü maddeleri, yayımını takip eden aybaşında, 
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
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Yürütme 

MADDE 17. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Balkanı 
G. Taner 

Devlet Balkanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
İ. Özarslan 

Devlet; Bakanı 
E. Konukman-

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

tçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
C. Altınkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet; Bakanı 
K. İnan 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Balkanı 
t. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
ts Ss Giray 

Dışişlerfi Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
İ. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 252) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürütme 

MADDE 18. — Tasarının 17 nci maddesi 18 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 252) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 

ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /537) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 16 . 2 . 1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 
07/101-1 /452/01576 

TÜRKİYE İBÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Ana
yasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Cumhuryet Savcılığı bütünlük arz eden bir müessese olup bugüne kadar Cum
huriyet Savcısı ve yardımcısı unvanları ile görev ifa etmişlerdir. Ancak, görevin bü
tünlüğü ve hizmet bakımından farklılık arz etmesi bu unvan ayırımının gereksiz odu-
ğu ve zaman zaman da meslekdaşlar arasında hoşnutsuzluğa sebebiyet verdiği mü-
şa'hade edilmiştir. Nitekim daha önce de hâkim ve hâkim yardımcılığı unvanları için 
de aynı gerekçeler ileri sürülmüş ve hâkim yardımcılığı unvanları kaldırılmış bulunmak
tadır. Bu sebeple başta 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu olmak üzere kanun
larda geçen Cumhuriyet Savcı Yardımcısı unvanları kaldırılmış, her il veya ilçede d 
yerin adıyla anılan Cumhuriyet Başsavcısı ile o yer Cumhuriyet Savcısı unvanları ge
tirilmiştir. 

Keza 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanunda, geçen (yazılı sınav) (sözlü sınav) olarak değiştirilmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 2802 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendinin 
1 nolu alt bendinde genel gerekçede ifade edildiği şekilde değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile 2802 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fık
rasında genel gerekçede belirtildiği şekilde düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile 2802 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fık
rasının (a) bendinde genel gerekçede belirtilen doğrultuda düzenleme yapılmıştır. 

Madde 4. — Bu madde ile 2802 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin son fıkrasın
da genel gerekçede belirtildiği şekilde değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 5. — Bu madde ile 2802 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fık
rasında geçen savcı veya yardımcıları tabirleri yeni unvanlara göre değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Madde ile 2802 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin (a) bendinin 
ikinci fıkrasında genel gerekçede ifade edildiği şekilde unvan değişiklikleri yapılmıştır. 

Madde 7. — Hâkim ve savcı adaylarının eğitim süreleri sonunda yapılmakta 
olan yazılı sınav, daha pratik olması bakımından sözlü sınav olarak değiştirilmiştir. 

Geçici Madde — Bu maddeyle 2802 sayılı Kanun ile diğer kanunlardaki unvan
lar değiştirilmökte ve bu unvan değişiklikleri sebebiyle yeniden atanmalarının gerek
mediği ve kaldırılan unvanlarla ilgili başyardımcılık görevlerini ifa edenlerin ilgisine 
göre o yer Cumhuriyet Savcısı veya Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görevlerine 
devam edeceği ifade edilmiştir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 25 . 5 . 1989 
Esas No. : 1/537 
Karar No. : 51 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLE! MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla 
Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçil
mesi kabul edilmiş ve Kararnamenin kanunlaşacak olması nedeni ile «Kanun Hük
münde Kararname» ibareleri «Kanun» şeklinde değiştirilmek suretiyle aynen kabul 
edilmiştir. 

Anayasanın Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini düzenleyen 91 inci 
maddesinin dördüncü fıkrası «Kanun Hükmünde Kararnamenin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında yetkinin son bulduğu 
veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.» hükmünü getirmiştir. 

Türkiye Büyük Mıiilet Meclisi (S. Sayısı : 248) 
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12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9,4.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12.10.1988 tarihli 
ve 3479 sayılı yetki kanunlarının süresi devam etmektedir. 

Anayasamızın bu amir hükmü karşısında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanu
nu ile 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunlar için süre bitimine kadar Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmünde Ka
rarname çıkarabileceğini kabul eden Komisyonumuz, Kararnameye bu doğrultuda bir 
Geçici Madde eklemiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Anlkara 

Kâtip 
Gökhan Maras 

Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Anlkara 
özlü sınava muhalifim. 

Üye 
Muhittin Karaman 

Gümüşhane 

Üye 
Aytekin Kotil 

istanbul 

' 

Başfk'anvekili 
ihsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Naim Geylani 

Halkkâri 

Üye 
Yılmaz Al tuğ 

Sivas 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
Yazılı sınavın sözlüye 

dönüştürülmesine muhalifim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 248) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları 
Eğitim Merkezi Kuruluşı vei Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Hükmünde Kararname 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday-., 
lan Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılması; 
12.3.1986 Tarihli ve 3268 Sayılı, 9.4.1987 Tarihli ve 3347 Sayılı, 12.10.1988 Tarihli ve 
3479 Sayılı Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 12.2.1989 ta
rihinde kararlaştırılmıştır. 

MADD'E 1. — 2802 Sayılı Hâkimler' ve Savcılar Kanununun 3 üncü maddesinin 
(b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

«1. Adlî yargıda : İl ve ilçe Cumhuriyet başsavcılarını, Cumhuriyet savcılarını, 
Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda idarî görev
lerde çalışan savcıları,» 

MADDE 2. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(«Yargıtay, bütün adalet mahkemeleri üzerinde, Danıştay, bütün idarî mahkeme
ler üzerinde yargı denetimi ve gözetimi; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay 
Cumhuriyet savcıları üzerinde, Danıştay Başsavcısı, Danıştay savcıları üzerinde, ağır 
ceza Cumhuriyet başsavcıları, merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile bağlı ilçe Cum
huriyet başsavcıları ve Cumhuriyet savcıları üzerinde, gözetim ve denetim hakkına 
sahiptir.» 

MADDE 3. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 23 üncü maddesi
nin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Ağırceza Cumhuriyet başsavcıları, merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile bağlı 
ilçe Cumhuriyet başsavcıları ve Cumhuriyet savcıları;» 

MADDE 4. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 62 nci maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Adalet Komisyonu başkanları, görev yaptıkları yargı çevresi içindeki hâkimle
rin, ağırceza Cumhuriyet başsavcıları ise merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile bağlı 
ilçe Cumhuriyet başsavcı ve Cumhuriyet savcılarının; öğrendikleri disiplin cezasını 
gerektiren eylemlerini Adalet Bakanlığına bildirirler,» 

MADDE 5. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 94 üncü maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ağırcezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması genel hükümlere 
göre yapılır. Hazırlık soruşturması yetkili Cumhuriyet savcıları tarafından bizzat yü
rütülür.» 

MADDE 6. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 113 üncü maddesi
nin (a) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 248) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları 
Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkmda Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkmda Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabuıl edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 248) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

«Başkanın yokluğunda komisyona asıl üye başkanlık eder. Asıl üyenin komisyo
na başkanlık etmesi veya yokluğunda yedek üye, Cumhuriyet başsavcısının yokluğunda 
ise kendisine vekâlet eden Cumhuriyet savcısı komisyona katılır.» 

MADDE 7. — 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin bir ve ikinci fıkraları ile 11 inci 
maddesinde yer alan «yazılı sınav» ibareleri «sözlü sınav» olarak değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile bu Kanuna 
ekli (1) sayılı cetvel ile diğer kanunlarda yer alan Cumhuriyet savcılığı unvanı, il ve 
ilçe Cumhuriyet başsavcılığı; Cumhuriyet savcı yardımcılığı unvanı, Cumhuriyet savcı
lığı; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcılığı unvanı, Yargıtay Cumhuriyet savcı
lığı; Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcılığı unvanı, Devlet Güvenlik mah
kemesi Cumhuriyet başsavcılığı; Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcı -yar
dımcılığı unvanı, Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcılığı olarak değiştirilmiş 
ve Cumhuriyet savcı başyardımcıilığı ,'le Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı başyardımcı-
lığı unvanları kaldımlmıştır. Unvanları değişenler ile kaldırılanların yeniden atanmaları 
gerekmez. Cumhuriyet Savcı Başyardımcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı başyar
dımcısı alarak görev yapmakta olanlar ilgisine göre il veya ilçe Cumhuriyet savcısı ve 
Yargıtay Cumhuriyet savcısı olarak görevlerine devam ederler. 

MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 248) 
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(Adalet Komisyonunun (Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesi Ge
çici 1 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 12.3.1986 Tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 Tarihli ve 3347 
sayılı, 12.10.1988 Tarihli ve 3479 sayılı kanunlar ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun 
Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 
3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
kanunlar için adı geçen yetki kanunları ile verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Milet Meclisi (S. Sayısı : 248) 
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(Hükümetlin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devılet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

İçişleri 'Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve-Tabiî Kaynatalar Bakanı 
F. Kurt 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
§. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 

Tülrkiye Büyük Millet Meclisi (Ş. Sayısı : 248) 
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(Adıalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Mıillet Meclisi (S. Sayısı : 248) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T . B . M . M . (S. Sayısı : 257) 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu 

Raporu (1 /543) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 28.2.1989 
071101-11440101879 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname» bu 
günkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanm 91 inci maddesi uyarınca Uişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde mevcut mevzuat gereği değişik isimler altında çeşitli bakanlık ve ku
ruluşlardan işyeri açılması için ayrı ayrı alınması gereken 20 civarındaki izin belgesi, iş
yeri veya işletme açmak suretiyle yurt ekonomisine katkıda-bulunmak isteyen yatırım
cıyı büyük bir sıkıntıya sokmakta, bu durum ise, (kalkınmanın gereği olan yatırımlar 
için teşvik tedbirleri getirilen ülkemizde mevzuat bakımından çelişkili bir durum yarat
maktadır. 

Diğer taraftan, bürokratik engellerin yarattığı caydırıcılık, bir yandan yatırımları 
engellerken, bir yandan da gereksiz bir zaman kaybına sebep olmaktadır. 

Bunu önlemek amacıyla; sanayi, tarım ve diğer işyerlerinin açılmasına ilişkin izin
lerle ilgili işlemlerin tek bir bürokratik kademede çözümlenmesi öngörülmek suretiyle, 
kırtasiyecilik en aza indirilmektedir. 

Buna göre, belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan yerlerde işyeri aç
mak isteyenler, sadece valilik ve kaymakamlıklara; belediye hudutları ve mücavir alan 
içinde kalan yerlerde işyeri açmak isteyenler ise sadece belediyelere başvuracaklar; va
lilik ve belediyeler, bu başvuru üzerine o işyeriyle ilgili bütün işlemleri bizzat yerine 
getirip vatandaşa gerekli izni vereceklerdir. 

Bu suretle, işyeri açmak isteyen vatandaş bir çok merci yerine tek bir yere başvu
racak ve işyeriyle ilgili bütün işlemler bu yerde sonuçlandırılmış olacaktır, 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede, Kanun Hükmünde Kararnamenin amacının; sanayi, 
tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeler için geçerli olan işyeri açma ve çalışma 
ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması olduğu belirtilmekte
dir. 

Madde 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin uygulanmayacağı 
yerlerin sayıldığı bu madde ile; 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 268 ilâ 275 
inci maddeleri kapsamına giren 1 inci sınıf gayrisıhhi müesseseler, nerede açılırsa açıl
sın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışan işlerle oksijen LPG do
lum ve depolan, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, 
akaryakıt istasyonları ve benzeri yerler ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsa
mına giren turizm işletmelerinin bu Kanun Hükmünde Kararname dışında mütalaa 
edilecekleri öngörülmektedir. 

Madde 3. — İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını vermeye yetkili olan mercilerin 
belirtildiği bu maddede, belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan tüm işyerleri 
ve işletmeler için valilikler ve kaymakamlıkların, belediye hudutları ile mücavir alan için
de kalan tüm işyerleri ve işletmeler için belediyelerin salahiyetli oldukları açıklanmak
tadır. 

Belediye hudutları ve mücavir alan içinde kalan işyeri ve işletmelerden Büyükşe
hir Belediyesi olan yerlerde ise; 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için Bü
yükşehir Belediye Başkanlığı, sıhhi ve sair işletmeler için ise Büyükşehir Belediyesi 
içinde kalan diğer belediye başkanlıklarının salahiyetli oldukları, ayrıca açıklanımak-
tadır. 

Madde 4 . - 3 üncü maddede belirtilen mercilerin, iznin verilmesi için yapılacak 
beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar vermemek, çevre kirliliğine yol açmamak, 
yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, 
kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranmamak sök
ünde öngörülen genel kriterlere göre düzenlenecek yönetmeliği esas alacakları hükme 
bağlanmaktadır. 

Madde 5. — İşyeri veya işletme açmak isteyenin; işin özelliğine göre 4 üncü mad
dede belirtilen yönetmelikteki kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra baş
vuru formunu doldurarak 3 üncü maddede belirtilen mercie ibraz edecekleri açıklan
maktadır. Örnek vermek gerekirse, pasta satış yeri veya kahvehane açmak isteyenler; 
işyerlerini, bu işler için yönetmelikte ayrı ayrı öngörülen kriter ve şartlara uydurmak 
durumundadırlar. 

Bu başvurunun yönetmelikteki kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti 
halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatının dü
zenlenerek ilgiliye verileceği ve ilgilinin bu belgeye dayanarak işyeri açabileceği ön
görülen bu maddede, işyeri açrna ve çalışma ruhsatının bütün işyerleri için tek tip ola
rak düzenleneceği ve beyana göre tanzim edilen ruhsatın müktesep hak doğurmayacağı 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 6. — İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen işyerlerinin, 3 üncü maddede 
belirtilen merciler tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ruhsatın veriliş ta-
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rihini izleyen bir ay içinde kontrol ettirilecekleri belirtilen bu maddede, süresi içinde 
kontrol ettirilmemesi halinde, ilgilinin, çahşma ruhsatı almış sayılacağı ve kontrol gö
revini süresinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında da ayrıca yasal hüküm
ler uygulanacağı öngörülmektedir. 

Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, bu Kanun Hük
münde Kararname ile öngörülen yönetmelikteki kriterlere aykırı beyan veya durumun 
tespiti halinde, verilmiş olan ruhsatın, ilgili mevzuattaki hükümler çerçevesinde iptal 
edilerek işyerinin kapatılacağı ve ilgililer hakkında ayrıca işlem yapılacağı belirtilen bu 
maddede, işyerlerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile maliye vergi levhası ve fiyat 
tarifesi dışında herhangi bir levhanm asılamayacağı esası benimsenmektedir. 

Madde 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yönetmeliğin içişleri 
Bakanlığınca en geç bir ay içinde hazırlanarak Başbakanın onayını takiben Resmî Ga-
zete'de yayımlanacağı öngörülmektedir. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılması öngörülen 
yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmün
de Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı belir
tilmektedir. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih
ten önce işyeri açmak için ilgili mercie başvurmuş olanlardan isteyenlerin, bu Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanabilecekleri hükme bağlanmaktadır. 

Madde 8. — Yürürlük ile ilgilidir. 
Madde 9. — Yürütme ile ilgilidir. 

tçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/543 1.6. 1989 
Karar No. : 34 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza gönderilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşül
müştür. 

Sanayi, tarım ve diğer işyerlerinin açılmasına ilişkin izinlerle ilgili işlemlerin tel 
bir bürokratik kademede çözümlenmesini öngören Kararname Komisyonumuzca ût 
olumlu bulunmuştur. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin yasalaşması nedenliyle adı yeniden düzenlen 
mistir. 
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Kanun Hükmünde Kartarnamenıin 1 inci, 2 nci, Geçici 2 nci, 8 inci ve 9 uncu 
maddelerinde geçen Kanun Hükmünde Kararname ibareleri Karamam enin Kanun Ta
sarısına dönüşmüş olması nedeniyle gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Mülkî idare amirinin memleketin genel asayişini, güvenliğini sağlama yükümlü
lüğü göz önünde bulundurularak Kararnamenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına bir 
ibare eklenmiş ve madde yapılan bu değüşiklikıl'e kabul edilmiştir. 

Kararnamenin 7 nci ve Geçici 1 inci maddeleriyle öngörülen yönetmelik, 9 Mart 
1989 gün ve 20103 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden anı
lan maddelere gerek kalmamıştır. Bu nedenle söz konusu maddeler Kararname met
ninden çıkarılmış ve maddelerin teselsülü buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Anayasanın Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren 91 inci mad
desi «Kanun Hükmünde Kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclis• tarafından süre 
bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimime ka
dar devam ettiği de belrtiililr» hükmü getirmiştir. 

Anayasanın bu amir hükmü karşısında Komisyonumuz tasarıya bu doğrultuda 
bir geçici madde eklemiştıir, 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkanvekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Ersin Koçak 

Adana 

Üye 
ibrahim Tez 

Ankara 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğiu 

Çankırı 

Üye 
Ali Rıza Yılmaz 

içel 

Üye 
Mehmet Adnan Ekmen 

Mardin 
6 ncı maddeye muhalifim. 

Kâtip 
Hasan Çakır 

Antalya 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvirı , 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
Mahmut Almak 

Kars 
6 ncı maddeye muhalifim. 

Üye 
Necati Akıncı 

Şanlıurfa 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi işlerinin yeniden düzenlenmesi; 20.10.1988 
tarihli ve 3481 sayılı Kanunun verdiği yetlkıiye dayanılaralk, Bakanlar Kurulunca 24.1.1989 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, sanayii, tarım ve di
ğer işyerleri ile her türlü işletmelere, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi 
işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmaısıdıır. 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri; 
a) 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 268 - 275 inci maddeleri kapsa

mına giren 1 inci sınıf gayrisihhî müesseselere, 
b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle ça

lışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, peraken
de satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere, 

c) 2634 sayılı Turizmi Teşivik Kanunu kapsamına giren turizm işletmelerine, 
Uygulanmaz. 

MADDE 3. — İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını vermeye aşağıdaki merciler 
yetkilidir : 

a) Belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan tüm işyerleri ve işletmelere 
valilikler ve kaymakamlıklar, 

b) Belediye hudutları ile mücavir alan içinde kalan tüm işyerleri ve işletmelere 
belediyeler, 

c) Belediye hudutları ve mücavir alan içlinde kalan işyeri ve işletmelerden bü-
yükşehir belediyesi olan yerlerde,* 

ca) 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihhî müesseseler için büyükşehir belediye baş
kanlığı, 

cb) Sıhhî ve sair işletmeler için ise büyükşehir belediyesi içinde kalan diğer 
belediye başkanlıkları. 

MADDE 4. — 3 üncü maddede belirtilen merciler, iznin verilmesi için yapıla
cak beyan ve incelemelerde aşağıda öngörülen genel kriterlere göre düzenlenecek yö
netmeliği esas alırlar. 

a) İnsan sağlığına zarar vermemek, 
ıb) Çevre kirliliğine yol açmamak, 
c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayol

ları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davran
mamak. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü 
işletmelere, işyeri, açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve 
IkolayJ aştınlmasıdır, 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümleri; 
a) 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 268 - 275 inci maddeleri kapsa

mına giren 1 inci sınıf gayrisıhhî müesseselere, 
b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalı

şılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende 
satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere, 

c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm üşletmelenine, 
Uygulanmaz. 

MADDE 3. — Tasarımın 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — işyeri veya işletme açmak isteyen; işin özelliğine göre 4 üncü mad
dede belirtilen yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledik
ten sonra başvuru formunu doldurarak 3 üncü maddede belirtilen mercie ilbraz eder
ler. • 

Bu başvurunun yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğu
nun tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruh
satı düzenlenerek ilgiliye verilir, ilgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir. 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bütün işyerleri için tek tip olarak düzenlenir. 

Beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz. 

MADDE 6. — işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, 3 üncü maddede 
belirtilen merciler tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ruhsatın veriliş ta
rihini izleyen bir ay içinde kontrol ettirilirler. Bu süre içinde kontrol ettirilmemesi 
halinde, ilgili, çalışma ruhsatı almış sayılır ve kontrol görevini süresinde yerine getir
meyen kamu görevlileri hakkında yasal1 hükümler uygulanır. 

Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, 4 üncü maddede 
belirtilen yönetmelikte öngörülen kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde; 
verilmiş olan ruhsat, ilgili mevzuattaki hükümler çerçevesinde iptal edilerek işyeri ka
patılır ve ilgililer hakkında ayrıca işlem yapılır. 

işyerlerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile maliye vergi levhası ve fiyat tari
fesi dışında herhangi bir levha aşılamaz. 

MADDE 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yönetmelik, İçiş
leri Bakanlığınca en geç bir ay içinde hazırlanarak Başbakanın onayını takiben Res
mî Gazetede yayımlanır. 

GEÇÎCİ MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılması öngö
rülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanun 
Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun, Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce işyeri açmak için ilgili mercie başvurmuş olanlardan isteyenler, bu Ka
nun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanabilirler. 

MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 
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(içişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen işyerleri, 3 üncü maddede 
belirtilen merciler tarafından ilgili kamu kurum ve kuaüuşlarına ruhsatın veriliş ta
rihini izleyen bir ay içinde kontrol ettirilirler. Bu süre içinde ikontrol ettirilmemesi ha
linde, ilgili, çalışma ruhsatı almış sayılır ve kontrol görevini süresinde yerine getirme
yen kamu görevlileri hakkında yasal hükümler uygulanır. 

Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, 4 üncü maddede 
belirtilen yönetmelikte öngörül'en kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde; 
verilmiş olan ruhsat, ilgii mevzuattaki hükümler çerçevesinde yetkili mercii veya mül
kî idare amirince iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ayrıca işlem ya
pılır. 

İşyerlerinde işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile maliye vergisi levhası ve fiyat tarifesi 
dışında herhangi bir levha aşılamaz. 

GEÇlCl MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işyeri aç
mak için ilgili mercie 'başvurmuş olanlardan isteyenler, bu Kanun hükümlerinden ya
rarlanabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 20.10.1988 tarihli ve 3481 sayılı Yetki Kanunu ile Bakan
lar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, bu Kanun kap
samına giren konular için adı geçen Yetki Kanunu ile verilen süre bitimine kadar ge
çerlidir. 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
T,. Özal 

Devlet Bakanı 
K.: Oksay 

'Devlet Bakanı 
Kt İnan 

Devlet Balkanı 
Yf B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

içişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A., K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
İ. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren 

Deviöt Bakanı 
A. Tenekeci 

'Deviöt Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakam 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık we Sosyal Yardım Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. V. 
E. Pakdemirli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul1 Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

'• ı m • ' 
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Donem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 259) 

İçel Milletvekili Ali Er'in 18.1.1984 Tarihli ve 2972 
Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları 
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 

Adalet ve Anayasa Komisyonları Raporları 
(2 /185) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Halkkında Kanuna Bir Eik Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifim ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

17.5.1989 
Ali Er 

İçel 

G E R E K Ç E 

2839 sayılı 'Milletvekili Seçimi Kanununun 63 üncü maddesi, milletvekili genel ve 
ara seçimlerinde meşru mazeretleri olmaksızın seçime katılmayanların on bin lira para 
cezasıyla cezalandırılmalarını hükme bağlamıştır. 

Vatandaşların azamî derecede oylamaya katıHmalarıını; 'bu suretle demokratik tem
sil gücünün daha yüksek bir oranda gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olan bu mü
eyyideye, Mahallî İdareler Seçimleri Haklkındalki 2972 sayılı Kanunda yer verilme
miştir. 

Mahallî İdareler Seçimleri Kanunundaki bu noksanlığı gidermek ye iki seçim Ika-
nunu arasında paralelliği temin etmek için ekli kanun teklifi hazırlanmıştır. 
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Adalet Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 25 . 5 . 1989 
Esas No. : 2/185 
Karar No. : 54 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçel Milletvekili Ali Er'in; 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Ma
halle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna Bir Elk Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi Adalet ve İçişleri bakanlıkları temsilcileri ile teklif sa
hibinin de (katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun gö
rülerek maddelerine geçilmesi kalbul edilmiştir. 

7.12.1988 tarih ve 3506 sayılı Kanunla nispî ve tazmini nitelikteki para cezalan 
hariç adlî, idarî ve disiplin para cezalarında artışlar esasen 'katsayı esasına bağlandı
ğından teklifin birinci maddesindeki para cezası otuz bin lira olarak belirlenmiştir. 

Teklifin 2 nci ve üçüncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Anayasa Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

'Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Sözcü 
I. Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Muhittin Karaman 

Gümüşhane . 

Üye 
Sadettin Ağacık 

Kastamonu 

Başkanvekili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

IKâtip 
Gökhan Maraş 

Kırşehir 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Aytekin Kotil 

İstanbul 
Muhalifim 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 259) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 2/185 
Karar No. : 17 

6.6. 1989 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 25.5.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İçel Milletvekili 
Ali Er'in, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları 
ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi Komisyonumuzun 6.6.1989 tarihli toplantısında, Adalet ve İçişleri bakan
lıkları temsilcileri ile teklif sahibinin de katılmasıyla incelenmiş, gerekçesi uygun gö
rülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir., 

Teklifi daha önce görüşen Adalet Komisyonunun, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 3270 Sayılı Kanunla değişik 63 üncü maddesine paralel olarak teklifin 
1 inci maddesinde yaptığı değişiklik, Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve madde 
bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz, teklifin bir an önce kanunlaşmasında yarar gördüğünden Genel 

Kurulda öncelikle görüşülmesinin istenmesine de karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu
nur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Sözcü 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Üye 
M. Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Talat Içöz 
İstanbul 

Üye 
Ahmet Avcı 

Uşak 

Üye 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 

Başfcanvefcilıi 
M. Zeki Uzun 

Tokat 

Kâtip 
Ali Pınarbaşı 

Konya 

Üye 
Bahattin Çaloğlu 

Artvin 

Üye 
Bahri Karakeçili 

Şanlıurfa 

Üye 
Muslih Görentaş 

Vaö 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 259J 
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İÇEL MİLLETVEKİLİ ALİ ER'İN TEKLİFİ 

18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile MahaUe Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiş
tir. 

EK MADDE 1. — Seçmen kütüğünde kaydı ve sandık listesinde oy kullanma 
yeterliği bulunduğu halde, Mahallî İdareler genel ve ara seçimlerine meşru mazeret
leri olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ikiyüz gösterge ra
kamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak miktar
da para cezasıyla cezalandırılır. Bu karar kesindir. 

Yürürlük 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 259) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî 
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Teklifi 

18.1.1984 Tarihli ve 2972 Saydı Mahalli 
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka

nun Teklifi 

MADDE 1. — 18.1.1984 tarihli ve 
2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle 
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
hakkında kanuna aşağıdaki ek madde ek
lenmiştir. 

«EK MADDE 1, — Seçmen kütüğün
de kaydı ve sandık listesinde oy kullanma 
yeterliliği bulunduğu halde, mahallî ida
reler genel ve ara seçimlerine meşru ma
zeretleri olmaksızın katılmayanlar ilçe se
çim kurulu başkanı tarafından otuzbin 
lira para cezasıyla cezalandırılır. Bu ka
rar kesindir». 

MADDE 1. — Adalet Komisyonunun 
1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 259) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 253) 

Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun 1632 Sayılı 
Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 

ve Adalet Komisyonları Raporları ( 2 /83 ) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
teklif metni ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim, 
Faik Tarımcıoğlu 

Bitlis 

G E R E K Ç E 

1. 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanunu, kıtasından firar edenler veya mazeretsiz 
olarak izin müddetini 6 günden fazla geçirenlere kademeli olarak hapis cezası tertip 
etmektedir. Firar ve izin tecavüzü suçlarında ayrıca firar veya izin tecavüzünde bu
lunduğu tarihe kadarki yapmış olduğu askerliğin sayılmayarak, «yeni baştan askerlik» 
feri cezası uygulanmaktadır. 

2. Bu katı ve çağdaş olmayan ceza sistemi, kendiliğinden «kronik firariler» do
ğurmuş; bu sistemle kıtalar, iflah olmaz bir şekilde, marazi, yaşlı, çok defa diğer suç
larla irtibatlı, disiplin kabul etmez «hasta» tiplerle uğraşır olmuştur. «Nasıl olsa bu 
askerlik bitmez» anlayışı ile mükerrer firarlarla askerî makamlar yıllardır meşgul ola
gelmişlerdir. Bu tipler gayet doğal olarak askerî disiplini de bozmaktadırlar. 

3. Askerlik bir ceza olarak uygulanamaz. Günümüzün telakkilerine uymayan bu 
ceza sistemi, kanayan yara olarak elan devam etmektedir. Artık bunu değiştirmek za
manı gelmiş ve hatta geçmektedir. 

4. Nitekim, bir kaç çeşit askerlik uygulaması olduğu gibi; bedelli askerlik de 
yasallaşmış bulunmaktadır. Böyle bir durumda «yeni baştan askerlik» feri cezası büs
bütün adaletsiz, mantıksız ve icapsız kalmakta, savunulması mümkün bulunmamakta
dır. Askerî Ceza Kanununun tadil tasarısında işbu feri ceza kaldırılmış bulunmakta 
ise de, acil ve çok önemli konunun bir an Önce düzeltilmesi bir zaruret haline gel
miştir. 

5. Kanun teklifinde, «yeni baştan askerlik» feri cezası kaldırılmakla birlikte, 
6 ay hapis cezası olarak firar ve izin tecavüzüne verilen ceza bir misli artırılarak 
1 yıla çıkarılmaktadır. Bunun için Askerî Ceza Kanununun 38 inci maddesi ile 70/6 
fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 66 ve 67 nci maddesi de değişikliğe uğramış, bir 
geçici madde ilave edilmiştir. 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 1.3. 1989 

Esas No. : 2/83 
Karar No. : 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun «1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 1,3.1989 ta
rihli 13 üncü birleşiminde ilgili Millî Savunma ve Adalet bakanlıkları temsilcileri ile 
teklif sahibinin iştirakiyle görüşüldü. 

Teklifin gerekçesinde dje kısaca arz ve izah edildiği üzere; firar veya izin tecavüzü 
üzerine verilen yeni baştan askerlik yapma feri cezasının kaldırılması, ancak verilecek 
cezanın altı aydan bir yıla çıkarılması hükme bağlanmaktadır. 

Biz Türkler için kutsal bir vatan görevi olarak kabul ettiğimiz askerliğin bir ceza 
olarak uygulanamayacağı görüşüne katılan Komisyonumuz yaptığı müzakereler sonu
cu teklifin tümünü prensip olarak kabul ederek maddelerin görüşmesine geçmiştir. 

Teklifin 1, 2, 3, Geçici Madde 4 ve 5 inci maddeleri uygun görülerek aynen ka
bul edilmiştir. 

İşbu raporumuz havalesi gereği Adalet Komisyonuna tevdi buyrulmalk üzere Yük
sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan BaşkanveMli 
Recep O. Ergun Gürbüz Yılmaz 

Kayseri Ordu 

Sözcü Kâtip 
Burhan Cahit Gündüz Mehmet Gürbüz Şakranh 

tzmıiiî Manisa 

Üyq Üye 
Rifat Diker İsmet Tavgaç 

Ankara Bursa 

Üye Üye 
İsmail Dayı Ramiz Sevinç 

Balıkesir îzmıir 

Üya Üye 
Hasan Zengin Hasan Pertev Aşçıoğlu 

Manisa Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi • (S. Sayısı : 253) 



Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 25 . 5 . 1989 
Esas No. : 2/83 
Karar No. : 53 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun; 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi Adalet ve Millî Savunma bakanlık
ları temsilcileri ile teklif sahibinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip gö
rüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bilindiği üzere, 7.12.1988 tarihli ve 3506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile Türk 
Ceza Kanununun 119 uncu maddesi değiştirilmiş ve hürriyeti bağlayıcı cezayı gerek
tiren ve yukarı haddi üç ayı aşmayan suçlar bakımından Türk Ceza Kanununun ön 
ödemeye ilişkin hükümlerinin uygulanmasına imkân getirilmiştir. Yalnız bu düzenleme 
ile hürriyeti bağlayıcı ceza sınırı bir aydan üç aya yükseltilirken, sırf askerî suçlar ba
kımından bir kayıt getirilmemiş olması, bu kategoriye dahil bazı suçları işleyen as
kerî şahısların, Türk Ceza Kanununun ön ödemeye ilişkin hükümlerinden yararlanma
larına sebebiyet vermiştir. Nitekim firar eden ve Askerî Ceza Kanununun 66 ncı ve 
67 nci maddelerinde öngörülen mehiller içinde yakalanan bir askerî şahıs, 3506 sayılı 
Kanunla yapılan değişiklik neticesi 'bugün istediği takdirde ön ödeme hükümlerinden 
yararlanabilmektedir. Halbuki sırf askerî suçlar disiplini esaslı şekilde bozan ve bu 
niteliği ile gerek 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununda, gerek 647 sayılı Cezaların İn
fazı Hakkında Kanunda farklı esaslara tabi tutulan suçlar olup, bu suçlar nedeni ile 
verilen cezalar; ertelenememekte, paraya ve tedbirlere çevrilememelktedir. Bu nedenle 
3506 sayılı Kanunla yapılan değişiklik, sırf askerî suçlar bakımından meri mevzuatta 
yerleşmiş olanı esası zeideleyen bir sonuç yaratmış olduğundan bu mahzuru gidermek 
amacıyla teklife sırf askerî suçlarda Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi hü
kümlerinin uygulanmayacağını hükme bağlayan çerçeve 1 inci madde ilave edilmiştir. 

Teklifin çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 1632 sayılı Kanunun 
66 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki hapis cezasının asgarî haddi «bir yıldan» «altı 
aya» indirilmiş, (a) bendinde yer alan «altı gün veya daha fazla» ibaresi «altı günden» 
şeklinde değiştirilmiş ve çerçeve 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. -

Teklifin 2 nci maddesi 3 üncü, 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak, geçici mad
desi aynen, 4 üncü maddesi 5 inci, 5 inci maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 253) 
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Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

AnkaıraJ 
2 nci maddede yapılan değişikliğe 
girenleri artıracağı için karşıyım. 

Kâtip 
Gökhan M araş 

Kırşehir 
2 nci maddeyi değiştiren önergeye 

muhalifim. 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ainkara 

Üye 
Muhittin Karaman 

Gümüşhane 

Üye 
Aytekin Kotil 

istanbul 

2 nci 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 

Başkanvekili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 
maddede yapılan değişikliğe 

muhalifim 

Bu Rapor Sözcüsü 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 253) 
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BİTLİS MİLLETVEKİLİ FAİK TARIMCIOĞLU'NUN TEKLİFİ 

1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 1632 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 66. — 1. Aşağıda yazılı askerî şahıslar bir yıldan üç yıla kadar hapso-
lunur : 

a) Kıtasından veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz olarak 
altı gün veya daha fazla uzaklaşanlar, 

b) Kıtasından veya görevini yapmakta olduğu yerden izin, istirahat veya hava 
değişimi alarak ayrılanlardan, dönmeye mecbur bulundukları günden itibaren altı gün 
içerisinde özürsüz olarak gelmeyenler, 

2. Aşağıda yazılı hallerde hapis cezası iki yıldan aşağı olamaz. 
a) Suçlu silah, mühimmat ve bunların teçhizat veya nakil vasıtalarından ve hay

vanlardan birini veya ordu hizmetine tahsis edilen herhangi bir şeyi beraberinde gö
türmüş ise; 

b) Suçlu hizmet yaparken kaçmış ise; 
c) Suçlu mükerrir ise; 
3. Seferberlikte bu maddede yazılı mehiller yarıya indirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 253) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Teklifi 

1632 Saydı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 1. — 1632 sayılı Kanunun 
49 uncu maddesine aşağıdaki fıkra ek

lenmiştir. 
«C — Sırf askerî suçlarda Türk Ce

za Kanununun 119 uncu maddesi hü
kümleri uygulanmaz.» 

MADDE 2. — 1632 Sayılı Kanunun 
66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 66. — 1) Aşağıda yazılı as
kerî şahıslar altı aydan üç yıla kadar 
hapsolunur: 

a) Kıt'asından veya görevi icabı 
bulunmak zorunda olduğu yerden izin
siz olarak altı günden fazla uzaklaşanlar, 

b) Kıt'asından veya görevini yap
makta olduğu yerden izin, istirahat veya 
hava değişimi alarak ayrılanlardan, dön
meye mecbur bulundukları günden iti
baren altı gün içerisinde özürsüz olarak 
gelmeyenler, 

2) Aşağıda yazılı hallerde hapis ce
zası iki yıldan aşağı olamaz. 

a) Suçlu silah, mühimmat ve bun
ların teçhizat veya nakil vasıtalarından ve 
hayvanlardan birini veya ordu hizmetine 
tahsis edilen herhangi bir şeyi berabe
rinde götürmüş ise; 

b) Suçlu hizmet yaparken kaçmış 
ise; 

c) Suçlu mükerrir ise; 

3) Seferberlikte bu maddede yazı
lı mehiller yarıya indirilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 253) 
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(Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun Teklifi) 

MADDE 2. — 1632 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Aşağıda yazılı askerî şahıslar, yabancı memlekete kaçmış sayılarak üç yıldan beş 
yıla kadar hapsolunurlar.» 

MADDE 3. — 1632 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (c) bendinin 2 numa
ralı alt bendi, 38 inci maddesi ve 70ı inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır. 

GEÇtCt MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan 
yeni baştan askerlik cezaları yerine getirilmez. Yerine getirilmiş olan1 yeni baştan as
kerlik cezalan hükümsüz sayılaraik askerlik süreleri yeniden hesaplamr Muvazzaflık 
süresini doldurmuş olanlar derhal terhis edilirler. 

Ancak terhise müstehak olunan tarihten sonra işlenmiş bulunan suçlardan dola
yı takibat yapılır, verilmiş olan cezalar çektirilir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Tür'kiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 253) 



(Millî Savunma Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 2t — Teklifin 2 nci madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Teklifin Geçi
ci Maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Adalet Komıisyanunura Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 3. — Teklifin 2 nci madde
si 3 üncü madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 3 üncü mad
desi 4 üncü madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Teklifin Geçi
ci Maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 4 üncü mad
desi 5 inci madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştri. 

MADDE 6. — Teklifin 5 inci maddesi 
6 ncı madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 253) 
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11.4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 7 Ek ve 
3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 12 4.1989 Ta
rik ve 3530 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1 /561) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 

Ankara 19 . 4 . 1989 
Kan. Kar. : 39-18/A-l-89-165 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1.4.1989 tarih ve 192-01253 sayılı yazınız. 

1. İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen 11.4.1928 Tarih ve 1219 Saydı Taba
bet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun 41 inci Maddesinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna 7 Ek ve 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun incelen
miş bulunmaktadır. 

Andan Kanun ile kişisel çıkar amacı olmasa bile diplomasız olarak diş hekimliği 
mesleğine ilişkin faaliyet gösterenler ve diş hekimliği klinik hizmetleri ile ilgili işyeri 
açanlar, araç ve gereç ima] edenler ile diş teknisyenlerinin eğitim - öğretim durumla
rının ve yapmaları yasak olan işlemlerinin düzenlendiği anlaşılmaktadır. 

2. Kanunun değiştirilen 41 inci maddesiyle diplomasız olarak diş hekimliğine iliş
kin herhangi bir muayene ve müdahale yapanlann, diş hekimliği klinik hizmetleri ile 
ilgili işyeri açanların veya protez teknisyenliği ile ilgili protez ve tedavi aygıtlarım imal 
veya imal ederek satanların bir yıldan Uç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları 
öngörülmektedir. 

Bu maddeye paralel olarak düzenlenen, Ek 7 nci maddede de protez teknisyen
lerinden sahip oldukları diploma veya belgelerin hak kazandırdığı unvanlardan başka
sını kullanmanın yasak olduğu belirtilmekte ve Ek 8 inci maddede ise diploması veya 
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meslek belgesi olmaksızın diş protez teknisyenliği mesleğini icra edenler ile Ek 7 nci 
maddeye aykırı hareket edenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası hük-
molunduğu vurgulanmaktadır. 

3. Bu hükümlere karşılık Ek 9 uncu maddeyle diş hekimlerinden, diş protez tek
nisyeni çalıştırmaksızın kendi klinikleri dışından protez başvurularını bizzat çalışarak 
karşılayan diş hekimlerinin gerek kamu kesiminde gerekse özel işyerinde mesleklerinin 
klinik hizmetlerini yürütemeyecekleri ve yürüttükleri takdirde bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezasıyla cezalandırılacakları açıklanmaktadır. 

4. Anılan Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi 144 Sıra Sayısı incelendiğinde, 
Ek 9 uncu maddenin ceza hükmü olmaksızın «Diş protez teknisyeni çalıştırmaksızın 
kendi klinikleri dışından protez başvurulanm bizzat çalışarak karşılamak istedikleri 
takdirde, ister kamu kesiminde, isterse özel işyerinde olsun mesleklerinin klinik hiz
metlerini yürütemezler.» şeklinde teklif edildiği anlaşılmaktadır. 

Maddenin gerekçesinde de, diş hekimlerinin dışa dönük gelir temini amacı ile pro
tez teknisyenlerine ait görevleri yerine getirmeleri halinde asıl meslekî hizmetlerini gö
remeyecekleri noktasından hsueketle başka hekimlerin her türlü protez yapımı istek
lerini karşılamaları durumunda, laboratuvar sorumlusu olarak en az bir diş protez tek
nisyenini istihdam etmek zorunda olduklarım vurgulamak için maddenin düzenlendiği 
belirtilmektedir. 

Bu bakımdan teklifte dışarıya dönük protez çalışmaları yapan diş hekimlerinin 
ayrıca kamu veya özel iş yerinde mesleklerini icra etmeleri önlenmek istenmiş, ancak 
hürriyeti bağlayıcı bir cezaya gerek görülmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen değişiklik sonucu asıl mesleğini yü
rüten diş hekimleri, ayrıca dışa dönük protez çalışmaları yapmaları halinde bif yıldan 
üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadırlar. Hiç bir meslek kesiminde, ken
di mesleğini icra etmekten dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza tayinine ilişkin bir hüküm 
yer almamaktadır. 

Bu Kanunla haklarında bir yıldan Uç yıla kadar ceza tayini öngörülenler; diplo
masız diş hekimliği yapanlar veya işyeri açan veya diş protez teknisyenliği ile ilgili te
davi aygıtlarım imal eden veya imal ederek satan kimselerle, diploması veya meslek 
belgesi olmaksızın diş protez teknisyenliği mesleğini icra edenler ve sahip oldukları 
diploma veya belgelerin hak kazandırdığı unvanlardan başkalarını kullanan diş protez 
teknisyenleridir. 

Görüldüğü üzere yukarıda sayılan kimselerle, yasal olarak mesleğini ve kliniğine 
ilişkin diş protez işlemlerini icra etme hakkına sahip olan diş hekimlerinin, diş protez 
teknisyeni istihdam etmeden dışa dönük protez çalışmaları ile birlikte kendi mesleğini 
icra etmesinden dolayı cezalandırılması aynı nitelikte olmayıp, tamamen ayn ayrı ko
nulardır. Bu bakımdan andan kanunla, haklarında düzenleme yapılan kişilerin tümü
nü ceza hukuku yönünden bir potada eritmek mümkün görülmemektedir. 

Kaldı ki, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatın İcrasına Dair Kanunun 42 nci madde
sinde «Bu Kanunun ahkamına tevfikan icrai sanata selahiyetli olmayan veya her ne 
suretle olursa olsun icrai sanattan memnu bulunan bir tabip veya diş tabibi veyahut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 254) 
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dişçi, dişçilik sanatını icra ederse 10 liradan 100 liraya kadar hafif cezaî nakdî ile 
mahkum edilir» hükmü yer almakta, aynca 44 üncü maddede de, 29 uncu maddede 
hududu gösterilen icrai sanat salahiyetini tecavüz eden veya 33, 35, 36, 39, 40 ncı 
maddeler ahkamına riayet etmeyen diş tabipleri ve dişçilerin beş liradan elli liraya 
kadar hafif cezaî nakdî ile cezalandırılmaları öngörülmektedir. Her ne kadar bu para 
cezalan 7.12.1988 tarihli ve 3506 sayılı Kanunla 180 misline çıkarılmış ise de anılan 
maddede hürriyeti bağlayıcı cezaya yer verilmediği görülmektedir. Bu maddeler dahi, 
Ek 9 uncu maddenin, 1219 sayılı Kanunun diş hekimleri ile ilgili ceza hükümlerine 
aykırı düştüğünü ve çeliştiğini ortaya koymaktadır. 

Ceza Hukukunun temel ilkesi, suç oluşturan eylem Üe tayin edilen ceza arasında 
kamu vicdanım rahatlatacak ve cezadan elde edilmek istenen gayeyi sağlayacak den
geli ve adil bir cezanın saptanmasıdır. 

Bu genel kural ve espri içerisinde 1219 saydı Kanunun içeriği ile ceza mevzuatı
na tamamen aykırı olan Ek 9 uncu maddenin kabulü mümkün görülmemektedir. 

Yasal olarak yürütmekle görevli olduğu bir hizmeti yerine getiren diş hekimini, 
aynca kendisi yönünden de, kesin yasak olmayan bir faaliyeti, sınırlarını aşarak ye
rine getirmesi halinde hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırmak yerine, eylemini mes
lekî disiplin cezası tayini ile değerlendirmenin en uygun çözüm yolu olduğu düşünül
mektedir. Herhalde bu düşünce ile maddenin teklif edildiği şekliyle ceza hükmüne yer 
verilmemiştir. 

5. Yukanda açıklanan nedenler karşısında 12.4.1989 tarihli ve 3530 saydı 
11.4.1928 Tarih ve 1219 Saydı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanunun 41 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Yedi Ek ve Üç Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa 
daha görüşülmek üzere ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/561 26 . 5 . 1989 
Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSl BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 20.4.1989 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «11.4.1928 
Tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabat» Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun 
41 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Yedi Ek ve Üç Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında 12.4.1989 Tarih ve 1530 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Mad
desi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Gen Gönderme Tez-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 254) 
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keresi» Komisyonumuzun 25.5.1989 tarifeli 14 üncü Birleşiminde Sağlık Bakanlığı, tek
lif sahibi, Diş Hekimleri Birliği ve Ankara Odası ile Ankara Dılş Teknisyenleri Derneği 
temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Kanunun çerçeve 2 nci maddesine • bağlı Ek 9 uncu maddesi hariç diğer madde
leri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ek 9 uncu maddeden ise, iade gerekçesine uygun olarak hürriyeti bağlayıcı ceza 
hükmü çıkarılmış, bu cezanın yerine 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu
nun disiplin cezaları ile ilgili 44 üncü maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan di
siplin cezalarına yer verilmiştir. Ayrıca madde metninde yer alan «ister kamu kesi
minde» ibaresi çıkartılarak, özellikle kamu hastanelerinde çalışan diş hekiminin tek-
nisyensiz meslek icrası mümkün görülmediğinden madde metninden çıkartılmıştır. Ka
muda çalışan diş hekimılerinin muayenehane açtıkları takdirde odaya kayıt mecburi
yeti de olduğundan aynı disiplin cezaları kendilerine de uygulanacaktır. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
arz olunur, 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 

Üye 
Yaşar Eryılmaz 

Ağrı 

Üye 
Nizamettin özdoğan 

Elazığ 

Üye 
Ali Uyar 

Hatay 

Üye 
Kerem Güneş 

Kars 

Üye 
Kâzım özev 

Tokat 
imzada bulunamadı. 

Üye 
İbrahim Cebi 

Trabzon 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Hamdi Özsoy 

Afyon 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 

Üye 
Mehmet Akdemir 

Gaziantep 

Üye 
1. Hakkı Öncd 

İstanbul 

Üye 
Ömer Günbulut 

Sivas 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 254) 
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ANAYASANIN 89 UNCU MADDESt GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA 
BÎR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 

11.4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair 
Kanunun 41 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 7 Ek ve 3 Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No, : 3530 Kabul Tarihi : 12 . 4 . 1989 

MADDE 1. — 11.4.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 41. — Kişisel çıkar amacı olmasa bile diplomasız olarak diş hekimiği 
mesleğine ilişkin herhangi bir muayene veya müdahale yapan, diş hekimliği klinik 
hizmetleri ile ilgili işyeri açan, diş hekimliği veya diş protez, teknisyenliği ile ilgili ağız 
veya çene yüz protezleri ile ortodontik tedavi aygıtlarını imal eden veya imal ede
rek satan kimselerin, meslek icrası durdurulur, işyerlerinde bulundurdukları diş he
kimliği ile ilgili araç ve gereçleri müsadere olunur ve bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. Bu suretle meslek icrası sonucunda Türk Ceza Kanunu itiba
riyle daha ağır cezayı müstelzim bir fiil işlenmiş olduğu takdirde, o fiile mahsus ceza 
veriilr. 

MADDE 2. — 11.4.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 4. — Diş protez teknisyenliği, diş hekimi eliyle hastadan elde edi
len ölçü, model ve kayıtlar üzerinde, meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı ka
larak ve diş hekiminin vereceği bilgilerle istekler dikkate alınarak, ağız protezleri, 
çene yüz protezleri, ortodontik aygıtlar yapmak ve gereğinde yapılmış protezlerle 
aygıtları onarmak işlemleri ile sınırlıdır. 

EK MADDE 5. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde diş protez teknisyenliği unva
nını taşımak ve mesleğini icra edebilmek için, Sağlık Bakanlığı bünyesinde veya de
netiminde açılan sağlık meslek liseleri diş protez teknisyenliği bölümünü bitirmek ve 
diploma almak yada hareketli protezler, sabit protezler, çene yüz protezleri, ortodon
ti aygıtları veya diş protez maddeleri üretimi dallarında yüksek eğitim ve öğretim 
veren, Sağlık Bakanlığının sağlık meslek liseleri diş protez teknisyenliği bölümü me
zunlarını öğrenci, olarak kabul eden üniversitelerin, en az iki yıllık diş protez teknis
yenliği ile ilgili meslek yüksekokullarında eğitim görmek ve mezuniyet diploması al
mak gerekir. 

EK MADDE 6. — Öğrenimlerini yurt dışında diş protez teknisyenliği ile ilgili 
devletçe tanınan bir okulda tamamlayarak Türkiye'ye dönüş yapanlar, denklikleri 
Sağlık Bakanlığınca onaylandığı takdirde, eksikleri varsa Türkiye'deki diş protez tek
nisyenliği okullarında eksik kısım ve süreleri başarı ile tamamladıktan sonra onaylan
mak suretiyle mesleklerini icra edebilirler ve diş protez teknisyeni unvanını kullana
bilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 254) 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

11.4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanunun 41 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Yedi Ek ve Üç Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kanunun 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 'kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — 11.4.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 4. — Kanunun Ek 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 5. — Kanunun Bk 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 6. — Kanunun Bk 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 254) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek) 
Üzere Geri Gönderilen Kanun) 

EK MADDE 7. — Diş protez teknisyenleri; sahip oldukları diploma veya bel
gelerin hak kazandırdığı unvanlardan başkalarını kullanamazlar, hastalarla doğrudan 
doğruya meslekî ilişkiye giremezler, laboratuvarlarında münhasıran diş kliniklerinde 
kullanılması gereken araç ve gereçleri bulunduramazlar, Ek 4 üncü maddenin belirle
diği sınırlar dışında herhangi bir çalışma yapamazlar, tavsiyede bulunamazlar. 

EK MADDE 8. — Diploması veya meslek belgesi olmaksızın diş protez teknis
yenliği mesleğini icra edenlerle, Ek 7 nci madde hükümlerine aykırı davranışta bulu
nan diş protez teknisyenleri hakkında, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur. Ayrıca işyerlerinde meslekleri ile ilgili olmadığı tespit edilen araç ve gereç
ler müsadere edilir. 

EK MADDE 9. — Diş hekimleri, kendi klinik hastalarının protezlerini yapabil
mek için diş protez laboratuvarı açabilirler. Anoak bu laboratuvarda başka hekimle
rin her türlü protez yapımı isteklerini karşılama durumunda laboratuvar sorumlusu 
olarak en az bir diş protez teknisyenini istihdam etmek zorundadırlar. Diş protez tek
nisyeni çalıştırmaksızın kendi klinikleri dışından protez başvurularını bizzat çalışarak 
karşılamak istedikleri takdirde, ister kamu kesiminde isterse özel işyerinde olsun mes
leklerinin klinik hizmetlerini yürütemezler. Yürüttükleri takdirde ek madde 8'de uygu
lanan esaslar dahilinde 1 yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

EK MADDE 10. — Diş protez teknisyenleri veya diş hekimleri, diş protez labo
ratuvarı açmak istedikleri takdirde, mahallin en büyük mülkî amirine başvurmak ve 
bu makamın belirteceği şartlara uymak zorundadırlar. Diş protez laboratuvarlarının 
sahip olmaları gereken şartlar ile bulundurmaları gereken asgarî araç ve gereçlerin 
sayıları ve nitelikleri, Sağlık Bakanlığınca yayımlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 
Laboratuvarların yönetmelik ve kanuna uygun çalışıp çalışmadıkları, il sağlık mü
dürlüklerince denetlenir. 

MADDE 3. — 11.4.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üniversitelerin ön 
lisans diş protez teknikerliği okulları mezunları diş protez teknisyeni unvanına sa
hip olurlar ve sağlık meslek liseleri diş protez teknisyenliği bölümünün devamı olan 
meslek yüksekokullarına bir yıllık hızlandırılmış eğitim için sınavsız girme hakkını 
kazanırlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üniversitelerin ön lisans diş protez tekni
kerliği okullarında öğrenci olanlar da mezun oldukları tarihte diş protez teknisyen
liği unvanına sahip olurlar ve sağlık meslek liseleri diş protez teknisyenliği bölümü-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 254) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

EK MADDE 7. — Kanunun Ek 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 8. — Kanunun Ek 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 'kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 9. — Diş hekimleri, kendi klinik hastalarının protezlerini yapabil
mek için diş protez lâboratuvarı açabilirler. Ancak bu laboratuvarlarda başka hekim
lerin her türlü protez yapımı isteklerini karşılama dorumunda lâbora'tuvar sorumlusu 
olarak en az bir diş protez teknisyenini istihdam etmek zorundadırlar. Diş protez tek
nisyeni çaılıştırmaksrzın kendi klinikleri dışından protez başvurularını 'bizzat çalışarak 
karşılamak istedikleri takdirde özel işyerinde mesleklerinin klinik hizmetlerini yürüte
mezler. Bu yasağa aykırı şekilde mesleklerinin klinik hizmetlerini yürütenler hakkın
da 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun disiplin cezaları ile ilgili 44 üncü 
maddesinin (c) 'bendindeki para cezası, tekrarı halinde (d) 'bendindeki oda bölgesinde 
bir aydan altı aya kadar serbest meslek uygulamasından ahkonma cezası uygulanır. 

EK MADDE 10. — Kânunun Ek 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3, — 11.4.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı terasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanunun Geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Mecksıi (S. Sayısı : 254) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek) 
Üzere Geri Gönderilen Kanun) 

nün devamı olan meslek yüksekokullarına feir yıllık hızlandırılmış eğitim için sınavsız 
girme hakkını kazanırlar. 

Hızlandırılmış eğitimler için özel program yapılmış eğitim dönemlerinin ilgili yük-
sekokullarca ilanından sonra ilk döneme başvurmamış olanlar hızlandırılmış eğitim 
haklarını kaybetmekle beraber bu dönemin başlangıcından itibaren1 iki yıl süre ile bu 
yüksekokullara sınavsız girme halkları saklı Ikalır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sağlık meslek li
seleri mezunları olup, Sağlılk. Bakanlığının diş protez teknisyenliği kurslarından mezun 
olanlar veya dengi okullardan birinin mezunu olup Sağlık Bakanlığının 12 aylık diş 
protez teiknisyenliği kurslarından mezun olanlar, bu Kanunun yayımı tarihinden itiba
ren diş protez teiknisyenliği unvanına sahip olurlar ve kendilerine Sağlık Bakanlığınca 
kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde belgeleri verilir. Ayrıca diş 
protez teknisyeni olarak en az üç yıl meslek icra ettikten sonra ve bu üç yılın bitimin
den itibaren en geç iki yıl içinde başvurmaları şartı ile diş protez teknisyenliği ile ilgili 
meslek yüksekokullarına ön kayıt ve yeterlik sınavı ile girme hakkını kazanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar mezuniyet belgesine 
sahip olmadan mesleklerini icra etmekte olan diş teknisyenleri, bu Kanunun yayım
landığı tarihte en az iki yıldan beri bu mesleği yürüttüğünü Sağlık Bakanlığına vere
cekleri BAĞ - KUR, SSK, vergi kaydi gibi resmî belgelerle kanıtlamak, Sağlık Bakan
lığınca hazırlanacak bir yönetmelikle; sınav komisyonu yerleri ve şekli belirtilmiş olan 
ehliyet sınavlarına, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde baş
vurmak ve başarı kazanmak şartı ile diş protez teknisyeni unvanını kazanırlar ve Ba
kanlıkça düzenlenecek meslek belgelerini alırlar. 

Yukarıda belirtilen sınavlara katılacak ilgililer sınavların gerektirdiği giderleri ken
dileri karşılarlar. 

iki yıl içinde girecekleri en çok 4 sınavda başarılı olamayanlar ile sınav için baş
vurmayanlar, iki yıllık sürenin bitiminden sonra mesleklerini icra edemezler. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 254) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kamil Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2X — Kanunun Geçici 2 ooi maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kanunun Geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

-» m>9* 

Türkiye Büyük Millet MecM (S. Sayısı : 254) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 255) 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 16 Arkada
şının, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3455 
Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci Maddesinin 
4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2 /130) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3455 sayılı Kanunla değişik Geçici 8 inci 
maddesinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifimiz ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mehmet Şimşek 
Konya 

A. Şakır Ergin 
Yozgat 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Hamdi Özsoy 
Afyon 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Nizamettin Özdoğan 
Elâzığ 

Muzaffer Atılgan 
Ankara 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Ali Ptnarbaşı 
Konya 

Nevzat Aksu ^ 
Çorum 

Cezmi Erat 
Ağrı 

Ü. Gökalp Güney 
Gümüşhane 

Ömer Günbulut 
Sivas 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Rıfat Diker 
Ankara 

Haydar Özalp 
Niğde 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 
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G E R E . K . O E 

Bilindiği gibi 2547 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin 3455 sayılı Kanunla 
değiştirilmesinde Öngörülen temel gerekçe, akadenı'ik kariyerin 'kadro sınırlaması sebe
biyle engellenmemesi ve bilimsel çalışma ve uzmanlığın daha güvenli bir ortamda ge
lişmesini sağlayıcı şartların yaratılması 'görüşü idi. Bu te'mel yaklaşımın ışığında düzen
lenen geçici 8 inci maddenin dördüncü fıkrası hükmü, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Ka
nununun doçentlik sınavına ait sürelerine ve tayin ettiği zamanlamasına ait uygula
malarına ters düşmektedir. 2547 sayılı Kanuna göre yapılan uygulamada doçentliğe 
yükselme sınavları Iher yılın ekim ve Ikısmen kasım ayları içerisinde yapılmaktadır. Uy
gulamadaki bu durum, geçici değişik 8 inci maddenin 4 üncü fıkrası hükmünü genel
lik ve eşitlik ilkesinden uzaklaştıran bir durum yaratmıştır. 

Gerçekten kanunun yürürlük tarihi olan 7 Haziran 1988 ayına göre, bu tarihten 
itibaren bir yıl içerisiridei 2547 sayılı Kanun hükmüne göre kadro şartı hariç profesör
lüğe yükseltilmenin diğer şartlarını yerine getirecek olanlar bulundukları kadrolarda 
profesörlük unvanınım sağladığı bütün halk ve yetkilerden yararlanırlar hüikmü, do
çentliğe yükseltilme zamanı olan ekim - kasım ayları dikkate alınmadığı için, uygula
mada önemli 'haksızlıkların doğmasına yol açmış, eşitlik ve genellik kuralını zedele
miştir. Söz konusu 4 üncü fıkra hükmünün yürürlük şekliyle uygulanması yüzünden, 
3 aylık bir süre eksikliği sebebiyle, üniversiteler genelinde yaklaşık 200 - 250 civa
rında öğretim üyesinin mağduriyeti durumu ortaya çıkmıştır. 

Bu öğretim üyeleri Yüksek Öğretim Kanununun gereği olarak doçentlik sınavları
na ancak ekim ayında 'girebildikleri içlin, profesör olabilmeleri için gerekli olan 5 yıl
lık sürenin ancak 1989 yılı ekim - kasım aylarında tamamlanması mümkündür. Haziran 
1988'de çıkarılarak, yayım tarihinden itibaren 1 yıl içerisindeki süreyi kapsayan 'kanuna 
göre Haziran 1989'a kadar profesörlük sürelerini tamamlayanlar bu haktan faydalana
caklardır. Falkat Yükselk Öğretim Kanununun doçentlik sınavlarının tarihine yönelik 
düzenlemesine göre 1989 yılı içerisinde süresi dolacak hiçbir öğretim üyesi ekim - ka
sım aylarından önce fbu şartı yerine getiremeyecektir. Böylece 3455 sayılı Kanunun, sı
nav tarihleriyle ilgili bu temel özelliği dikkate almamış olması sebebiyle ülkemizde bi
limim geleceği 'konusunda büyülk görevleri yüklenmiş ve halpn bu fonksiyonlarını sür
dürmekte olan 200'den fazla doçente 3 aylık bir süre eksikliği sebebiyle profesör olma 
yolları (kapatılmış bulunmaktadır 

Ayrıca 'bu değişiklikle 1989 yılı içerisinde ı(Eıkim - Kasım) doçent olacak birçok 
genç bilim adamının 3 ay gibi bir süre yüzünden doçentlik haklarından mahrum ol
maması da sağlanmış olacaktırı; 

Bütün bu gerekçelerle 2547 sayılı Kanunun 3455 sayılı Kanunla 'değişik geçici 8 
inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önemli bir 
haksızlığın giderilmesini sağlayarak eşitlik ve genellik kuralına daha çok yaklaşılma
sını temin edecektir. Teklifimiz bu amaçla hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 255) 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Milli Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 2/130 1.6. 1989 
Karar No. : 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 16 arkadaşının; 2547 Sayılı Yüksek Öğre
tim Kanununun 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci Maddesinin 4 üncü Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 1.6.1989 tarihli bir
leşiminde Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görü-
şüldü. 

Teklif ile 30 Aralık 1989 tarihine kadar Doçentliğe yükseltilmiş olanların bulun
dukları kadrolarda Doçent unvanının sağladığı bütün hak ve yetkilerden yararlandı--
rılmaları amaçlanmaktadır. 

Diğer taraftan, üniversitelerimizde doçentliğe yükseltilme imtihanları senede bir 
defa ve Kasım ayında yapılmaktadır. Doçentlikte en az 5 yıl bekleme süresi doldu
rulmadan profesörlüğe yükselmek için müracaat edilememektedir. 

Oysa; mevcut Kanunda müracaat süresi 7 Haziran 1989 da dolmaktadır. 5 yıl
lık bekleme sürelerini Kasım - 1989 tarihinde dolduracak olan doçentlerin de mağdu
riyetlerinin önlenmesi için bu süre, bu teklif ile 30 Aralık 1989 tarihine kadar uzatıl
maktadır. 

Yukarıda açıklanan fikirlerin doğrultusunda söz konusu teklif, komisyonumuzca 
da uygun bulunarak benimsenmiş ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesiyle, yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri 
Komisyonumuzca da aynen ve oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz; teklifin ilgili maddesi süreyle bağlı tutulduğundan bahisle, İçtü
züğün 53 üncü maddesi gereğince Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini temenni ola
rak kararlaştırmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 255) 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere, Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkanveki'li! 
Kemal Karhan 

İzmir 

Kâtip 
Mehmet Şimşek 

Konya 

Üye 
Mustafa Kızuoğlu 

Afyon 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 

Üye 
M. T ahir Şaşmaz 

Elazığ 

Üye 
Temel Gündoğdu 

istanbul 

Üye 
A. Erdem Bayazvt 
Kahramanmaraş 

Üye 
M. Bülent Çaparoğlu 

Malatya 

A. 

Üye 
Ö. Faruk Macun 

Zonguldak 

Sözcü 
Servet Hacıpaşaoğlu 

Kayseri 

Üye 
Baki Durmaz 

Afyon 

Üye 
Kenan Süzer 

Tokat 

Üye 
M. Fuat Erce t in 

Edirne 

Üye 
, Nuri Gökalp 

istanbul 

Üye 
Türkân Akyol 

izmir 

Üye 
Bülent Atasayan 

Kocaeli 

Üye 
H. Aydın Ar vasi 

Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 255) 
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KONYA MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞİMŞEK ve 16 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2547 Sayılı Yüksek öğretim Kahununun 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3455 sayılı Kanunla Deği
şik Geçici 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu hükümlere göre profesörlüğe yükseltilecekler ile bu Kanunun yayımı tarihin
den itibaren 30 Aralık 1989 tarihine kadar, doçentliğe yükseltlmıiş olanlar ve 2547 sa
yılı Kanun hükümlerine göre kadro şartı hariç profesörlüğe yükseltilmenin diğer şart
larını yerine getirecek olanlar, bulundukları kadrolarda doçent ve profesör unvanları
nın sağladığı bütün hak ve yetkilerden yararlanırlar. Bu kişiler, ilgili birimlerdeki do
çent ve profesör kadrolarına öncelikle atanırlar.» 

Yürürlük 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 255) 



MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİÖÎ 'METİN 

2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun 3455 Saydı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

tir. 

Yürürlük 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş-

Yürütme 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

-»•—««•» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 255) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 258) 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /520) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 29 . 11 . 1988 

Sayı : K.K. Gn. Md. 
071101-2176104758 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.11.1988 tarihinde kararlaştırılan «İtha
latta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Uluslararası ticarî ilişkilere bakıldığında, ithalatın bir çok yönden denetim veya 
gözetim altında yürütüldüğü sınırlamalara, ve bazan müsaiadeye tabi tutulduğu ve bu 
yüzden de dampinge ve sübvansiyona karşı ayrıca özel önlemler almaya ihtiyaç du
yulmadığı görülmektedir. 

Türkiye'de de 1980 yılma kadar, itbJalataıtırı kotalarla miktar sınırlamalarına tabi 
tutulduğu, yüksek gümrük vergileri oranları ile yerli sanayi için koruma temin edil
diği ve ayrıca ithalatta ön fiyat kontrolünün uygulandığı bilinmektedir. Bu dönemde 
dampinge veya sübvansiyona konu malların ithali ekonomimizi olumsuz yönde etkile
yecek boyutlara ulaşmamış ve bu uygulamalara karşı tedbir düşünülmemiştir. 

1980 yılından itibaren ve özellikle 1984 yılı «başından beri, Türk sanayiini dış re
kabete hazırlamak ve ihraç gücünü artırmak, hammadde tedarikini kolaylaştırmak, 
üretilen malların kalitelerini yükseltmek amacıyla ithalatta liberasyon hareketine girişil
miştir. Bu politikalar halen sürdürülmekte olup geçtiğimiz dört yılda bunun olumlu 
sonuçları alınmaya başlanmıştır. 

Ancak, ithalatta liberasyona geçişle birlikte, damping ve sübvansiyon uygulamala
rının önemli bir sorun olarak ortaya çıktığı gözlenmiştir. Miktar sınırlanmalarının kal
dırıldığı, tarife içi ve dışı engellerin asgarî seviyeye indirildiği bir ortamda, fiyatlarını 
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genelde ekonomi dışı saiklerle belirleyen başta, bazı Doğu Bloku ülkeleri ve yeni pa
zarlar arayan Uzak Doğu ülkeleri olmak üzeıe, bir çok ülke kalitesiz, standart dışı ve 
eski teknoloji ile üretilmiş ürünlerini çok düşük fiyatlarla ülkemiz pazarlarına sok
ma girişiminde bulunmaya başlamışlardır. 

Dış ticarette haksız rekabet hallerinin en önemlilerinden sayılan dampinge veya 
sübvansiyona konu ithalatın sanayimize ve millî ekonomimize zarar vermemesi ve 
bu konuda gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla yeni bir mevzuat oluşturulması 
bu tasarının hazırlanmasındaki temel hedefi oluşturmuştur. 

Türkiye'de genelde haksız rekabet niteliğinde olan bu durumun önlenebilmesi 
için yürürlüğe konulmuş bazı hükümlere rastlanılmaktadır. Nitekim, Gümrük Kanu
nunun 70 inci Maddesi aramızdaki ticarî anlaşmalara riayet etmeyen ülkelerin mal
larına karşı sınırlamalar getirmekte ve farklı tarifeler uygulamaya Bakanlar Kurulunu 
yetkili kılmakta, Gümrük Kanununun 21 inci Maddesi de ihracatlarında gizli ve açık 
olarak prim, damping veya benzeri tedbirleri uygulayan memleketlerin mallarına karşı 
bu tedbirleri etkisiz kılacak önlemleri alma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki ver
mektedir. 

Yukarıda sözü edilen bu iki temel hüküm dışında İthalât Rejimi Kararında da 
Gümrük Kanununun 21 inci Maddesine atıfta bulunulmakta ve damping ile sübvan
siyona karşı bazı önlemlerin alınabileceği hükme bağlanmaktadır. Ancak, bu hüküm
ler özellikle alınacak tedbirlerin neler olduğunu belirtmediğinden ve bu tedbirlerin uy
gulama esaslarını belirlemediğinden etkili bir şekilde uygulanamamaktadır. 

Esasen yeni bir mevzuatın hazırlanması ihtiyacı da bu durumdan kaynaklanmak
tadır. 

Tasarının hazırlanmasında; 
— • Uygulanan ekonomi politikalarına ve özellikle liberal ithalat politikalarına 

ters düşmeyecek bir mevzuatın oluşturulması, 
— üyesi bulunduğumuz GATT'ın ve tam üyesi olmaya hazırlandığımız AT'nun 

bu konudaki mevzuatlarına ters düşmeyecek ve imkân ölçüsünde bu mevzuatlara, da 
uygun hükümlere yer verilmesi, 

— Dış rekabete açmaya çalıştığımız Türk sanayiinin ithalâtta damping veya 
sübvansiyon gibi haksız rekabet hallerine karşı korunması, 

— Gerekli ilke ve uygulama kararlarının ekonomik ve idarî yapımıza uygun ol
ması gözönünde bulundurularak; mevzuatın, haksız rekabet hallerinden dampinge ve/ve
ya sübvansiyona konu olan ithalatın unsurlarını, bunların tespitini, soruşturmanın 
açılması, yürütülmesi ve sona ermesi gibi hususları ve soruşturma sonucunda alınabi
lecek önlemleri belirlemesi amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 258) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Son yıllarda ülkemizde izlenen serbest dış ticaret politikalarıyla birlikte çeşitli 
haksız rekabet halleriyle karşı karşıya kalınmıştır. Bu hallerden özellikle dampinge 
ve/veya sübvansiyona konu ithalatın ekonomide veya bir üretim dalında ve piyasada 
sebep olacağı zararın önüne geçilmesi, bu konuda gerekli mevzuatın hazırlanmasını 
zorunlu hale getirmiştir. Mevzuatımızın AET ve GATT mevzuatlarına uygun hale 
getirilmesi de bu mevzuatın hazırlanmasını gerektiren diğer hallerdir. 

Damping ve sübvansiyon kelimeleri yabancı kökenli olduğundan, Kanun ismi
nin «İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun» şeklinde düzenlenmesi 
yoluna gidilmiştir. 

Madde 1. — Kanunun amaç ve kapsamını içeren 1 inci Maddede, ithalatta hak
sız rekabet hallerinden dampinge ve/veya sübvansiyona konu ithalâtın ekonomide, bir 
üretim dalında, piyasada sebep olacağı zarara karşı önlem alınmasına dair faaliyet
lere ve buna ilişkin alınabilecek idarî, malî ve ekonomik önlemlere ilişkin usûl ve esas
ların bu Kanunda yer aldığı belirtilmektedir. 

Madde 2. — Bu Maddede, Kanun metninde geçen deyimlerle ilgili tanımlar genel 
ve kısa açıklamalar şeklinde yapılmıştır. 

Bu tanımların düzenlenmesinde mevzuatımızdaki benzer tanımlar ile GATT ve 
AET mevzuatlarında'ki hükümler gözönünde bulundurulmuştur. 

Maddede, Kanunun uygulanmasıyla ilgili kuruluşların kısaltılmış adlarına yer ve
rilmiştir. 

Madde 3. — Türkiye'ye ithal edilen bir malın dampinge ve/veya sübvansiyona 
konu olması başlı başına önlem alınması için yeterli değildir. Önlem alınabilmesi için 
bu tür ithalatın ülkede bir üretim dalında maddî zarara yol açması, maddî zarar veya 
tehdidi oluşturması veya piyasanın bozulmasına sebep olması veya yeni kurulacak 
bir üretim dalının fizikî kuruluşunu geciktirmesi gerekmektedir. 

Madde 4. — İnceleme; bir şikâyet başvurusu üzerine veya gerektiğinde resen İtha
lât Genel Müdürlüğü tarafından başlatılacaktır. Şikâyet olmasa dahi delillerin yeterli 
olması halinde İthalat Genel Müdürlüğüne kendiliğinden harekete geçme imkânı tanı
narak, yerli sanayinin haksız rekabete konu olan ithalâta karşı zamanında koruna
bilmesi amaçlanmıştır. Başvuruda (bulunacaklar dampinge ve/veya sübvansiyona konu-
ithalâttan Maddede belirtilen hallerde zarar gören aynı veya 'benzer malı yurt içinde 
üreten gerçek ve tüzelkişilerdir. 

İlgili üretici gerçek ve tüzelkişiler veya bunların temsilcileri de başvuruda bulu
narak damping ve/veya sübvansiyon soruşturması isteyebileceklerdir. Böylelikle bu 
tür ithalâttan zarar görenlerin tamamına başvuruda bulunma imkânı tanınmıştır. 

Madde 5. — Bu Madde ile, damping ve/veya sübvansiyon araştırması yapacak 
birimin, ithalatla ilgili tüm düzenlemeleri yapmak ve gerekli tedbirleri ve hususları 
araştırmakla yükümlü ithalat Genel Müdürlüğü olması uygun görülmektedir. 
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Maddede başvuru üzerime veya gerektiğinde re'sen ön incelemenin yapılması, 
soruşturmanın açılıp açılmamasına ve durdurulmasına karar verilmesi, soruşturmanın 
herhangi bir safhasında yeterli delillerin olması halinde geçici önlem alınması ve so
ruşturma sonuçlarını değerlendirerek damping marjı ve sübvansiyon miktarını belir
leyerek nihaî karanların alınmasıniı gerekçesi ile biftiikte ilgili Bakanlık makamının 
onayına sunulması, taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde gerekli önlemlerin alınma
sının sağlanması hususlarında ithalat Genel Müdürlüğüne görevler verilmek suretiyle 
yeni bir birimin kurulması için gereken zamandan ve masraftan tasarruf edilmesi 
amaçlanmıştır. 

'Madde 6. — Kanun damping ve/veya sübvansiyon hallerinin verdiği zaranı ortadan 
kaldırmayı amaçladığından, soruşturma sonucunda belirlenen damping marjı veya 
sübvansiyon miktarı kadar, dampinge ve/veya sübvansiyona konu malın fiilî ithalin
de dampinge karşı vergi veya fark giderici verginin alınacağı kanunun bu maddesinde 
belirtilmektedir. 

Söz konusu ithalatta, alınacak dampinge karşı vergi veya fark giderici vergilerin 
matrahının da damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar olduğu yine bu Mad
dede belirtilerek konulacak, verginin sınırları çizilmiştir. 

Ayrıca, uluslararası uygulamaya paraleli olarak ve Kanunun amacı yönünde, fiilî 
ithali daha önce yapılmış bulunan ve ekonomide ve bir üretim dalında zarar verdiği be
lirlenen dampinge ve/veya sübvansiyonla Ikonu ithalatla ilgili soruşturma sırasında alın
mış ise, alınan geçici önlemlerin başlatıldığı tarihten itibaren 90 günlük ithalata geriye 
dönük olarak dampinge 'karşı vergi veya fark giderici vergi uygulanabileceği ve bunun 
hangi hallerde olacağının Bakanlar Kurulu kararında gösterileceği belirtilmiştir. 

Madde 7. — Dampinge ve/veya sübvansiyona konu ithalatla ilgili soruşturma 
ihracatçı ve ithalatçı nezdinde yapılmaktaysa da, alınması kararlaştırılan vergilerin bu 
ithalatı yapan gerçek ve tüzelkişilerce ödeneceği özellikle belirtilerek, Anayasanın il
gili hükmü yerine getirilmiş ve verginin mükellefi açıkça belirtilmiştir. 

Madde '8. — Oaimpinge karşı vergi ve fark giderici verginin; gümrük vergilerin
de olduğu gibi, diğer vergilerden ayrı olarak gümrük idarelerince tahsil olunması veya 
teminata bağlanması hükmü ile, tahsili ve teminata bağlanması görevi gümrük idare
lerince verıiılm'iştir. 

Madde 9. — Bu maddede soruşturmanın ne zaman başlayacağı hususu ile dam
pinge ve/veya sübvansiyona konu ithalatla ilgili soruşturmanın ayrıntılı ve uzun işlem
leri kapsadığı ve zaman içinde çıkabilecek yeni sorunlar karşısında değişikliğe uğraya
bileceğinin gerekeceği için soruşturma usul ve esaslarının yönetmelik ile tespit edileceği 
ifade edilmiştir. 

'Madde 10. — Soruşturma sırasında, ihracatçının ihraç fiyatını normal değere 
esas alınan fiyat düzeyine çıkarmayı veya ihracatında miktar kısıtlamasına gitmeyi 
ıkabul etmesi ve dampinge ve/veya sübvansiyona konu ithalat neden'iyle ontaya çıkan 
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zararın giderildiğinin tespit edilmesi veya şikâyet konusunun ortadan kalkması duru
munda İthalat Genel Müdürlüğünce soruşturma durdurulabilecektir. 

Soruşturmanın durdurulması, mevcut bir zararın telâfisi söz konusu ise, daha 
önce alınması kararlaştırılan geçici önlemlerin kesin önleme dönüştürülmesine engel 
teşkil etmeyeceği maddede 'belirtilmiştir, 

Madde 11. — Bu madde ile soruşturma sırasında, o andaki mevcut veriler bir 
önlem alınmasını veya ülke menfaati de acilen müdahale edilmesini gerektiriyorsa, Ge
nel Müdürlükçe belirlenen damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar geçici bir 
önlem alınmasının ilgili Bakanlık makamının onayına sunulması ve bu önlemin bir ver
giden çök teminat şeklinde olması ve ıbu işlemim Resmî Gazetede yayımlanmak sure
tiyle bildirilmesi esası getirilmiştir. 

Damping ve/veya sübvansiyon soruşturmaları diğer ülkelerde de olduğu gibi uzun 
dönemleri kapsadığından, geçici önlemlerin geçerlilik süresinin 4 ay olması bu yetme-
dıiği takdirde 2 ay daha uzatılması esası getirilmiştir. 

Madde 12. — Soruşturmanın neticdendidimesini müteakip kesin önlem alınmasını 
gerektiren durumun mevcudiyeti halinde damping marjı veya sübvansiyon miktarı ka
dar vergi alınır. 

Söz konusu vergilerin zaman 'içinde gözden geçirilmelerine ilişkin esaslar Bakanlar 
Kurulu Kararı ile tespit edilecektir. 

Maddedeki soruşturmaya konu olan aynı veya benzer bir mal için hem sübvansi
yon verilmiş olması ve hem de damping yapılması, belirlenen damping marjı veya süb
vansiyon miktarı için konulacak dampinge karşı vergi veya fark giderici verginin bir
likte uygulanmayacağı ve bunlardan nispeti yüksek olanının uygulanacağı hükmü ile, 
bir haksız rekabet olayına karşı tek bir verginin konulması amaçlanmıştır. 

Bir mail üzerine konmuş olan dampinge karşı vergi veya fark giderici vergi, o ma
lın ithalatının gerçekleşmesine engel teşkil etmeyecektir. 

MADDE 13. — Ön incelemeden sonra soruşturmanın herhangi bir safhasında şi-
ikâyet konusu ithalata geçici bir önlem konulmuş ve soruşturma sonucunda kesin ver
gi alınması da kararlaştırılmış ise, kararlaştırılan kesin verginin alınan geçici önlem
den fazla olması hainde aradaki farkın tahsil edilmeyeceği hususu ile; geçici olarak 
alınan damping marjı ve/veya sübvansiyon miktarı kadar bir verginin soruşturma dö
nemindeki zararı karşılayacağı düşünülmüştür. Şayet alınan geçici önlem kararlaştı
rılan kesin vergiden fazla ise, aradaki farkın ilgili tarafa geri verileceği hükmüne mad
dede yer verilmesiyle, daha az tespit edilen kesin vergintin zararı karşılayacağı ve faz
la alman teminatın iade edilmesinin gerekli olduğu belirtilmiş, ayrıca, bu husus taraf 
olduğumuz GATT Sübvansiyonlar Kodunda da yer almaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, soruşturma sonucunda damping ve/veya sübvansiyon 
hallerinin bulunmadığı tespit edildiğinde, alınan geçici önlemlerin kaldırılacağının be-
lirtilmesiyle, geçici olarak alınan herhangi bir önleme uzun bir araştırma sonucu ihti
yaç olmadığında ve soruşturmanın kapatılmasına karar verilmesi halinde, bunların ay-
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neû iade edileceği hükmü iıle tarafların haklan korunmaya çalışılmış ve GATT ile? AET 
mevzuatlarına paralellik sağlanmıştır. 

Ayrıca, maddede, soruşturmaya konu olup da ithal edilen bir malın herhangi bir 
şekilde iade ve imhasının gerekmesi halinde, alınan vergilerin bu madde hükmü ile 
gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre iade edilmesi ile de bu vergiyi ödeyecek
lerin zararının önlenmesi ve diğer mevzuatlarımızla paralellik sağlanması amaçlan
mıştır. 

Madde 14. — Bu Kanun ile konan vergilerin ithalatta alınan vergiler olması ne
deniyle; tahsili, takibi ve teminata bağlanmasının Gümrük Mevzuatının ilgili hüküm
lerine göre ve ödenmemesi halinde ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun ilgili maddeleri uyarınca ıkovuşturulmasının gümrük idarelerince 
yapılması hükmü ile mevzuatta birliğin sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 15. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 21 inci maddesinde damping ve 
benzeri uygulamalara karşı alınacak önlemlerin Bakanlar Kurulu kararını gerektir
mesi ve üç ay içinde Yasama Organına sunma yükümlülüğü getirilmesi, bu maddenin 
uygulanabilirliğini güçleştirmektedir. Ayrıca, dış mevzuatlarda damping ve benzeri uy
gulamalara karşı düzenlemeler ayrı vö çok daha ayrıntılı bir mevzuatta ele alınmak
tadır. 

Ülkemizde de bu uygulamalara paralellik sağlamak, bu konuda yapılacak işlem
leri ve kurulacak 'birimi açık olaraik belirlemek ve alınacak önlemleri tespit etmek için 
yeni bir kanun hazırlanması ve bu Kanun ile mevzuatımızda aynı konuda farklı hü
kümlerin bulunmasını önlemek amacı ile, yukarıda, adı geçen kanun maddesinin yü
rürlükten kaldırılması 'amaçlanmıştır. 

Ayrıca, bu Kanunun yürüdüğe girmesi ile, başta Gümrük Kanunu olmak üzere 
diğer kanunların bu Kanuna aykırı düşen hükümlerinin, kanun konusuna giren işlem
lere uygulanmayacağı açıkça belirtilmiştir. 

Madde 16. — Damping ve/veya sübvansiyona konu olan ithalat ile ilgili araştırma 
ve soruşturmalar çok ayrıntılı hususları içermektedir. 

Bu itibarla, kanunda ele alınan konuların ayrıntılarının çıkarılacak kararname, 
tüzük ve yönetmeliklerde yer alması uygun görülmüştür. 

Madde 17. — Söz konusu Kanun ülkemizde ilk defa uygulanacağı ve diğer ka
nunlara nazaran özellikleri olduğu için, bir intibak dönemi sağlanması ve hazırlıkları
nın tamamlanması amacıyla, kanunun üç ay sonra yürürlüğe girmesi amaçlanmıştır. 

Madde 18. — Yürütme maddesidir. 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 25.5.1989 

Esas No. : 1/520 
Karar No. : 6 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» (1/520) Ada
let Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye Ticaret ve Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Bor
saları Birliği temsilcilerinin katıldığı Komisyonumuzun 25.5.1989 Tarihli 5 inci Birle
şiminde yaptığı toplantıda incelenip görüşülmüştür. 

Kanun Tasarısının Genel Gerekçesinin okunup Tasarının tümü üzerinde yapılan 
görüşmelerin tamamlanmasını müteakip; Kanun Tasarısı Komisyonumuzca benimse
nerek maddelere geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

1. Tasarının 1 inci maddesi metnindeki «Ekonominin ve/veya» tabiri, Kanunun 
konusu dışında da bazı tatbikatlar yapılabileceği gibi bir görüşün önlenmesi bakımın
dan metinden çıkarılmıştır. 

2. Tasarının 2 nci maddesinin; 
I. - (b) bendinde; sübvansiyonun tanımında sadece faydanın parasal birimle öl

çülebileceği kıstası öngörüldüğünden Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
(GATT) Sübvansiyon Kodu Ekinde yer alan tşari Listeye uyum ve bu listede meyda
na gelebilecek değişikliklerin de tanım içerisinde yer almasını sağlamak için metindeki 
«bir şekilde verilen, parasal birimle ifade edilen ve ölçülebilen belirli» ibaresi metin
den çıkarılmıştır. 

II. - (d) bendi, aynı mal tarifine lüzum görülmediğinden bu bendin kaldırılması 
uygun görülmüş ve (d) bendi madde metninden çıkarılmıştır. Bu değişiklik nedeniyle
de müteakip bentlerin başlarındaki harfler müteselsilen değiştirilmiştir. 

III. - (ı) bendindeki sübvansiyon miktarı tanımı, maddenin (b) bendindeki süb
vansiyon tanımı ile paralel hale getirilmiştir. 

IV. - (i) bendi metnine; sarahat bakımından, ithalat Genel Müdürlüğünün bağ
lı bulunduğu «Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı», ibaresi ilave edilmiştir. 

V. - (k) bendi metninede; gene sarahat bakımından, ithalat Genel Müdürlüğünün 
bağlı bulunduğu «Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı», ibaresi ilave edilmiştir. Ayrıca 
bent başlarındaki tanımlardan sonraki (,)'ler (:) olarak düzeltilmiştir. 

3. Tasarının 3 üncü maddesindeki «veya sektörde» ibaresi, Tasarının 1 inci Mad
desinde yapılan değişikliğe paralel olarak, madde metinden çıkarılmıştır. 

4. Tasarının 4 üncü Maddesinin 2 nci fıkrası sonlarındaki «veya bunların tem
silcileri» ibaresi lüzum olmadığından metinden çıkarılmış ve metne, ilgili meslek ku
ruluşlarının müracaatına da imkân veren «veya ilgili meslek kuruluşları» ifadesi ek-
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İenmiştir. Ayrıca bu maddenin tatbikatı ile ilgili hususların tespitinin Yönetmelikle sağ
lanmasını teminen, Maddeye 3 üncü fıkra olarak «şikâyet ve incelemeye ilişkin usul 
ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle tespit edilir» hükmü ilave edilmiştir. 

5. Tasarının 6 ncı maddesinin; 
I. - Başlığındaki «Fark Giderici Vergi» tabiri yerine; 1.3.1985 Tarih ve 18681 

Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 85/9155 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarif olu
nan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) VI, XVI ve XXIII üncü 
Maddelerinin Tefsiri ve Uygulaması ile ilgili anlaşmada «telafi edici vergi» tabiri (kul
lanıldığından, mevzuatta bütünlük sağlanması amacıyla, «telafi edici vergi» tabiri kul
lanılmıştır. Tasarıda bu ibare değişikliği, geçtiği her yerde yapılmıştır. 

II. - Birinci fıkrası metnindeki «bu vergilerin matrahını teşkil eder» tabiri damping 
marjı veya sübvansiyon miktarı matrah olmadığından, metinden çıkarılmış ve metin 
buna göre yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca bu fıkranın sonuna, Gümrük Tarifeleri ve 
ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) Sübvansiyon kodundaki maddelere paralellik 
sağlanması bakımından gerek zararın telafisi hükmü ve gerekse konulacak vergilerin 
damping marjı veya sübvansiyon miktarından daha az olarak da tatbik edilebileceği 
hükmü ilave edilmiştir. 

6. Tasarının 9 uncu maddesi metnindeki ilk «inceleme» kelimesi; lüzum olmadığın
dan madde metninden çıkarılmış ve metne Yönetmeliğin Bakanlıkça çıkarılacağı hük
mü ilave edilmiştir. 

,7. Tasarının 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına; Tasarının 6 ncı maddesinde 
yapılan değişikliğe paralel olarak «zararı veya» tabiri ilave edilmiştir. Ayrıca madde 
madde metnine 3 üncü fıkra olarak bu madde ile ilgili uygulama esaslarının Bakanlık
ça çıkarılacak Yönetmelikle tespiti hususu ilave edilmiştir. 

8. Tasarının 11 inci maddesinin; 
I. - Birinci fıkrasındaki, Ülke menfaati ile ilgili hüküm için fıkra redaikte edilmiş 

ve gene bu fıkraya 6 ncı maddede yapılan değişikliğe paralel olarak «veya zararı orta
dan kaldırmaya yetecek nispette bir teminat alınması» hükmü ilave edilmiştir. 

II. - İkinci fıkrasına, Tasarının 6 ncı maddesindeki değişikliğe paralel olarak «ve
ya zararı ortadan kaldırmaya yetecek nispette bir» hükmü ilave edilmiştir. 

III. - Üçüncü fıkrasındaki, iki aylık uzatmanın Bakanlığın yetkisinde olması 
uygun görülmüş ve metne «Bakanlıkça» ibaresi ilave edilmiştir. 

IV. - Madde metnine 4 üncü fıkra olarak; bu madde ile ilgili uygulama esasla
rının Bakanlar Kurulu Kararınca tespiti hükmü ilave edilmiştir. 

9. Tasarının 12 nci maddesinin; 
I. - Birinci fıkrasına, Tasarının 6 ncı maddesindeki değişikliğe paralel olarak «ve

ya zararı ortadan kaldıracak nispette» hükmü ilave edilmiştir. 

II. — ikinci fıkrasına, Tasarının 11 inci maddesindeki değişikliğe paralel olarak, 
«alınacak kesin önlemlerin uygulama esasları» nın da Bakanlar Kurulu Kararı ile ol
ması hükmü ilave edilmiştir. 
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10. Tasarının 16 ncı maddesi ile ilgili olarak; evvelki maddelerdeki çıkarılması 
öngörülen Bakanlar Kurulu Kararları ile Yönetmeliklerin çıkarılma sürelerinin 3 ay 
içinde gerçekleştirilmesi uygun görülmüş ve madde sarih bir şekilde yeniden düzenlen
miştir. 

Tasarının 5, 15, 17, 18 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İşbu raporumuz havalesi gereğince Bütçe - Plan Komisyonuna gönderilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Fahir Sabuniş 

Bursa 

Sözcü 
Mustafa Şahin 

Kayseri 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Mehmet Gedik 

Bursa 

Üye 
Neccar Türkcan 

İzmir 

Üye 
Gürbüz Şakranlı 

Manisa 

Üye 
Şinasi Alt iner 

Zonguldak 
Muhalefet şerhim ektedir 

Başkanvekili 
Ahmet Edip Uğur 

Balıkesir 

Kâtip 
Üye 

Erkan Yüksel 
Tokat 

Üye 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Ali Eser 
Samsun 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Ali Topçuoğlu 

Kahramanmaraş 

Türieiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 258) 
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MUHALEFET ŞERUt 

Madde 5. — Genel Müdürlük görevleri arasında olmakla bera'ber Genel Müdürlük 
bünyesinde mutlaka sürekliliği olan ve uzman personellerden oluşan bağımsız bir biri
min oluşturulması kaçınılmazdır. 

Bu görüş burada yer almadığı için muhalefet şerhimizi ifade ediyoruz. 
Saygılarımızla. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Ali Eser 
Samsun 

Alaettin Kurt 
'Kocaeli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 258) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 2.6.1989 

Esas No. : 1J520 
Karar No. : 82 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Bakanlar Kurulunca 29.11.1988 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesıi gereği «Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonunda görüşüldükten sonra 26.5.1989 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 
«İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı»; Komisyonumu
zun 1 6.1989 tarihinde yaptığı 78 inci birleşimde, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Tasarı; dış ticarette, haksız rekabet hallerinin en önemlilerinden sayılan damping 
ve sübvansiyona konu olan ithalatın, millî ekonomimize ve sanayimize zarar verme
sini önlemek amacıyla gerekli önlemlerin alınabilmesine imkân tanımaktadır. Ayrıca 
tasarıda; dış ticaret mevzuatımızda, üyesi olduğumuz GATT ile tam üyelik girişimin
de bulunduğumuz Avrupa Topluluğu ülkelerinin uygulamakta oldukları normlara 
uyum sağlayacak hükümlere yer verilmek suretiyle, dış rekabete açmaya çalıştığımız 
millî ekonomimizin ithalatta damping ve sübvansiyon gibi haksız rekabet hallerine 
karşı korunabilmesi için gerekli ilke ve uygulama kararları yanında, ekonomik ve 
idarî yapımıza uygun mevzuata ilişkin yeni düzenlemeler öngörülmekte ve böylece 
dış ticaret kapasitemizin artırılması amaçlanmaktadır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
— Anayasanın 167 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna «Dış 

Ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, 
ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek 
malî yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya» yetki verilmiş bulunmaktır. Bu 
konuda getirilecek tasarıların hükümeti sınırlayıcı nitelikte bulunduğu, 

— Tasarının; hükümetin ithalattaki liberasyon politikasına uymadığı, firmalar 
arasında haksız rekabeti hızlandıracak nitelikte olduğu, 

— Fiyat kontrolü, damping ve sübvansiyon gibi politikaların bir Devlet Kurumu 
tarafından saptanmasının doğruluğunun tartışılması gereken) bir husus olduğu, gibi 
eleştirilerin yanında; 

— Dışa açılmaya başlayan ekonomimizin liberasyon politikasında başarılı olma
sına imkân sağlamak için, üyesi bulunduğumuz GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması) ile tam üyesi olmaya hazırlandığımız AT (Avrupa Topluluğu)'nun 
dış ticaret normlarına uyulmasının gerekli olduğu, 

— Bazı Doğu Bloku ve Uzak Doğu ülkelerinin kalitesiz, standart dışı ve eski 
teknoloji ile üretilmiş ürünlerini çök düşük fiyatlarla ülkemize ihraç ederek pazar elde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 258) 
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etme girişimlerinin millî ekonomimizi olumsuz yönde etkilemesinin önlenmesi gerek
tiği, 

— Dampinge ve/veya sübvansiyona konu ithalat ile ilgili soruşturmalar sonucu, 
gerektiğinde soruşturma konusu malın ithalinde dampinge karşı tedbirler alınabileceği 
veya telafi edici vergi konulabileceği, bu hususun tasarıda yer aldığı şekilde Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yapılması yerine, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerin
den oluşturulacak bir kurul eliyle yapılmasının yerinde olacağı, gibi olumlu görüşler 
de söz konusu edilmiş ve bu eleştiri ve temennilere Hükümetçe verilen tamamlayıcı 
ve aydınlatıcı bilgilerden sonra tasarının tümü benimsenerek, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonunun kabul ettiği metin esas alınmak suretiyle maddelerinin görü
şülmesine geçilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunca ıka'bul edilen metnin 1 inci mad
desinde yer alan «malî ve ekonomik» ibaresi, kapsamı genişletmek amacıyla «malî, 
ekonomik ve diğer...» şeklinde değiştirilmiş, ayrıca, madde oluşturulacak Kurulu da 
kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

2 nci maddesi (d) bendinde yer alan «çok» kelimesi bentten çıkarılmış, (f) ben
dinde yer alan «Kararlaştırılabilir» ibaresi «karşılaştırılabilir» şeklinde değiştirilmiş, 
(i) ve (j) bentlerinde yer alan «Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı» ibarelerinin bulun
masına gerek görülmediğinden metinden çıkarılmış, kanun tekniğine uygunluk sağlan
ması amacıyla (ı) bendi (i), (i) bendi (j) ve (j) bendi (k) bendi olarak değiştirilmiş ve 
(ık) bendinden sonra gelmek üzere (1) bendi metne ilaVe edilerek Kurulun tarifi yapıl
mıştır. 

Ayrıca, bu maddede zikredilen tanımlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklamalara, çı
karılacak yönetmelikte yer verileceği, özellikle (f) fıkrasında yer alan «Karşılaştırıla
bilir fiyat» tanımından üretim maliyetine satış giderleri ve makul bir kâr marjının ek
lenmesi ile tespit edilen fiyat olacağı ve ihracattaki en yüksek fiyat şeklinde anlaşıla
cağı hususu hükümet yetkililerince belirtilmiştir. 

3 üncü maddesinde yer alan «gerektirecek» kelimesi, madde başlığına uyum sağ
lamak amacıyla «gerektiren» şekilde değiştirilmiştir. 

5 inci maddesi, «Kurul» teşkil edilmesi nedeniyle Genel Müdürlüğün görevlerinin 
tespiti amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun teşkilini ve bu Kurulun gö
revlerini düzenleyen yeni bir madde, 6 ncı madde olaraik metne ilave edilmiş ve takip 
eden madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 

6 ncı maddesi 1 inci fıkrasında yer alan «Genel Müdürlük» ibaresi «Kurul» şek
linde değiştirilmiş ve 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

10 uncu maddesi 1 inci fıkrasında yer alan «Genel Müdürlükçe» ibaresi «Kurul 
tarafından» şeklinde değiştirilmiş ve 11 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

11 inci maddesi 1 inci fıkrasında yer alan «Genel Müdürlükçe» ibaresi «Kurulca» 
şeklinde değiştirilmiş ve 12 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

12 nçi maddesi 1 inci fıkrasında yer alan «Genel Müdürlükçe» ibaresi «Kurulca» 
şeklinde, «13 üncü maddeye» ibaresi «14 üncü maddeye» şeklinde değiştirilmiş ve 13 
üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Milet Meclisi (S. Sayısı : 258) 
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16 ncı maddesi başlığı «kararname» kelimesinin yanlış anlaşılmalara sebebiyet 
vermesini önlemek amacıyla «Bakanlar Kurulu Kararları ve Yönetmelikler» şeklinde 
değiştirilmiş, (a) ve (b) fıkraları metne yeni eklenen 6 ncı madde nedeniyle yeniden 
düzenlenmiş ve 17 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

4 üncü maddesi aynen, 7 nci maddesi 8, 8 inci maddesi 9, 9 uncu maddesi 10, 13 
üncü maddesi 14, 14 üncü maddesi 15, 15 inci maddesi 16 ncı madde olarak, 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 17 ve 18 inci maddeleri ise 18 inci ve 19 uncu 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 
Kâtip Üye 

Kadir Demir 
Konya 

Nihat Türker 
Afyon 

Hazım Kutay 
Ankara 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

H. Orhan Ergüder 
istanbul 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

7 nci madde 2 nci fıkrasına muhalifim 
Şakir Şeker 

Sivas 

Sözcü 
İsmail Şengün 

Denizli 
Mehmet Ali Bilici 

Adana 

Muzaffer Atılgan 
Ankara 

İbrahim Demir 
Antalya 

İmzada bulunamadı 
Fenni İslimyeli 

Balıkesir 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 
Abdullah Aykon Doğan 

İsparta 
İmzada, bulunamadı 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Mustafa Dinek 
Konya 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

İmzada bulunamadı 
Tevfıik Ertüzün 

Zonguldak 
İmzada bulunamadı 

Türkiye Büyük MıLUöt Meclisi (S. Sayısı : 258) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTtĞÎ METİN 

İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun, ithalatta haksız rekabet hallerin'den damping ve/veya 
sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olacağı haksız rekabete karşı ekonominin 
ve/veya bir üretim dalının ikorunması ve piyasanın bozulmasının önlenmesi amacıyla 
yapılacak işlemlere, alınacak idarî, malî ve ekonomik önlemlere, gerekli ilke ve uy
gulama kararlarının verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
a) Damping, bir ülkeden Türkiye'ye ihraç edilen bir malın aynı veya benzer bir 

malın normal değerinin altında bir ihraç fiyatı ile Türkiye'ye sokulmasını, 
b) Sübvansiyon, menşe veya ihracatçı bir ülke tarafından firmalara; Türkiye'ye 

ihraç edilen bir malın imalinde, üretiminde, ihracatında vö taşınmasında, dolaylı veya 
dolaysız bir şekilde verilen, parasal birimle ifade edilen ve ölçülebilen belirli bir fay
danın sağlanmasını, 

c) İhraç fiyatı, ihraç amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan veya öden
mesi gereken fiyatı, 

d) Aynı mal, fizikî özellikleri, kalitesi ve tanındığı özellikleri de dahil olmak 
üzere bütün nitelikleriyle aynı olan eşyayı, 

>e) Benzer mal, dampinge ve/veya sübvansiyona konu malın tamamen benzeri 
olan bir malı, böyle bir malın bulunmaması halinde söz konusu malın özelliklerine çok 
benzer özelliklere sahip bir başka malı, 

f) Normal değer, 
1. İhracatçı veya menşe ülkede tüketime konu olan aynı veya benzer mal için 

normal ticarî işlemler sonucunda fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken karşılaş-
tırıla bilir fiyatı, 

2. Veya ihracatçı ülke veya menşe ülkenin iç piyasasında normal ticarî işlemler 
çerçevesinde aynı veya benzer malın satışlarının olmaması yahut bu satışların uygun 
bir karşılaştırma yapılmasına elverişli bulunmaması durumunda, aynı veya benzer ma
lın üçüncü bir ülkeye ihracatında temsil niteliğini haiz karşılaştırılabilir fiyatı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. S&yısı : 258) 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCA
RET KOMİSYONUNUN KABUL ET

TİĞİ METİN 

İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun, ithalat
ta haksız rekabet hallerinden dampinge 
ve/veya sübvansiyona (konu olan 'ithalattın 
sebep olacağı haksız rekabete karşı bir 
üretim dalının korunması ve/veya piya
sanın bozulmasının önlenmesi amacıyla 
yapılacak işlemlere, alınacak idarî, malî 
ve ekonomik önlemlere, gerekli ilke ve 
uygulama kararlarının verilmesine ilişkin 
usul ve esasları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen 
deyimlerden; 

a) Damping: Bir ülkeden^ Türki
ye'ye ihraç edilen bir malın aynı veya 
benzer 'bir malın normal değerinin altın
da bir ihraç fiyatı ile Türkiye'ye sokul
masını, 

b) SübVansiyon: Menşe veya ihra
catçı bir ülke tarafından firmalara; Tür
kiye'ye ihraç edilen bir malın imalinde, 
üretiminde, ihracatında ve taşınmasında, 
dolaylı veya dolaysız bir faydanın sağ
lanmasını, 

c) İhraç fiyatı: İhraç amacıyla sa
tılan mal için fiilen ödenmiş olan veya 
ödenmesi gereken fiyatı, 

d) Benzer mal: Dampinge ve/veya 
sübvansiyona konu malın tamamen ben
zeri olan bir mala böyle bir malın bu
lunmaması halinde söz konusu malın 
özelliklerine çok benzer özelliklere sa
hip 'bir başka malı, 

Türkiye Büyük Millet M 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTtĞt METİN 

İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun, ithalatta 
haksız rekabet hallerinden dampinge ve/ 
veya sübvansiyona konu olan ithalatın se
bep olacağı haksız rekabete karşı bir üre
tim dalının korunması ve/veya piyasanın 
bozulmasının önlenmesi amacıyla yapıla
cak işlemlere, alınacak idarî, malî, ekono
mik ve diğer önlemlere, gerekli ilke ve 
uygulama kararlarım yerecek bir Kurul 
oluşturulmasına ve bunun görevlerine iliş
kin usul ve esasları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen de
yimlerden; 

a) Damping : Bir ülkeden Türkiye' 
ye ihraç edilen bir malın aynı veya ben
zer bir malın normal değerinin altında 
bir ihraç fiyatı ile Türkiye'ye sokulması
nı, 

b) Sübvansiyon : Menşe veya ihra
catçı bir ülke tarafından firmalara; Tür
kiye'ye ihraç edilen bir malm imalinde, 
üretiminde, ihracatında ve taşınmasında, 
dolaylı veya dolaysız bir faydanın sağlan
masın1, 

c) İhraç fiyatı : İhraç amacıyla satı
lan mal için fiilen ödenmiş olan veya 
ödenmesi gereken fiyatı, 

d) Benzer mal : Dampinge ve/veya 
sübvansiyona konu malın tamamen ben
zeri olan bir malı böyle bir malın bulun
maması halinde sözkonusu malın özellik
lerine benzer özelliklere sahip bir başka 
malı, 

i (S. Sayısı : 258) 
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(Hükümetin Teklif Bttigi Metin) 

v 

3. Veya üretim maliyetine makul bir kâr marjının eklenmesiyle tespit edilen fi
yatı, 

g) Karşılaştırılabil'ir fiyat, damping ve/v^ya sübvansiyona konu olan malın 
ihraç fiyatı ile karşılaştırılabilecek aynı veya benzer bir malın fiziksel özellikleri, satış 
miktarı ve şartları bakımından, aynı ticarî aşamada, tercihan fabrika çıkış aşamasın
da, mümkün olduğu kadar yakın tarihler dikkate alınarak tespit edilen fiyatı, 

h) Damping marjı, normal değerin ihraç fiyatım aştığı miktarı, 
ı) Sübvansiyon miktarı, menşe veya ihracatçı bir ülke tarafından firmalara; ih

raç edilen malın imalinde, üretiminde, ihracatında ve taşınmasında, dolaylı veya do
laysız bir şekilde sağlanan, parasal binimle lifade edilen ve ölçülebilen faydaların tuta
rını, 

i) Zarar, dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın, damping yapıl
masından ve/veya sübvansiyon verilmesinden dolayı, bir üretim dalında maddî zarara 
yol açması veya maddî zarar tehdidi oluşturması, veya piyasanın bozulmasına sebep 
olması veya bir üretim dalının kurulmasını fizikî olarak geciktirmesini, 

j) Balkanlıik, İthalat Genel 'Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığı, 
k) Genel Müdürlük, İthalat Genel Müdürlüğünü, 
İfade eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 258) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonunun, Kabul Ettiği Metin) 

e) (Normal değer: 
l.ı İhracatçı veya menşe ülkede tü

ketime konu olan aynı veya benzer mal 
için normal ticarî işlemler sonucunda 
fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gere
ken karşıkştırılabilir fiyatı, 

2̂  Veya ihracatçı ülke veya menşe 
ülkenin iç piyasasında normal ticarî iş
lemler çerçevesinde aynı veya benzer ma
lın satışlarının olmaması yahut bu sa
tışlarım uygun 'bir karşılaştırma yapılma
sına elverişli bulunmaması durumunda, 
aynı veya benzer malın üçüncü bir ül
keye ihracatında temsil niteliğini haiz 
karşıkştırılabilir fiyatı, 

3. Veya üretim maliyetine makul 
bir kâr marjının eklenmesiyle tespit edi
len fiyatı, 

f) Kararlaştırrlabilir fiyat: Dampinge 
ve/veya sübvansiyona konu olan malın 
d'hraç fiyatı ile karşıılaştırıkhilecek aynı 
veya benzer bir malın fiziksel özellik
leri, satış miktarı ve şartları 'bakımın
dan, aynı ticarî aşamada, tercihan fab
rika çılkış aşamasında, mümkün olduğu 
kadar yakın tarihler dikkate alınarak tes
pit edilen fiyatı, 

g) Damping marjı: Normal değerin 
ihraç, fiyatını aştığı miktarı, 

h) (Sübvansiyon miktarı: Menşe ve
ya ihracatçı bir ülke tarafından firma
lara; ihraç edilen malın imalinde, üre
timinde', ihracatında ve taşınmasında, do
laylı veya dolaysız sağlanan faydaıkrın 
tutarını, 

ı) Zarar: Dalmpinge ve/veya sübvan
siyona konu olan ithalatın, damping ya
pılmasından ve/veya sübvansiyon veril
mesinden dolayı, bir üretim dalında mad
dî zarara yol açmasını veya maddî za
rar tehdidi oluşturmasını veya piyasanın 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
(Ettiği Metin) 

e) Normal değeri : 
1. İhracatçı veya menşe ülkede tüke

time konu olan aynı veya benzer mal 
için normal ticarî işlemler sonucunda fii
len ödenmiş olan veya ödenmesi gereken 
karşılaştırılabilir fiyatı, 

2. Veya ihracatçı ülke veya menşe 
ülkenin iç piyasasında normal ticarî iş
lemler çerçevesinde aynı veya benzer 
malın satışlarının olmaması yahut bu sa
tışların uygun bir karşılaştırma yapıl
masına elverişli bulunmaması durumun
da, aynı veya benzer malın üçüncü bir 
ülkeye ihracatında temsil niteliğini haiz 
karşılaştınkbiMr fiyatı, 

3. Veya üretim maliyetine makul 
bir kâr marjının eklenmesiyle tespit edi
len fiyatı, 

f) Karşılaştırılabilir fiyat : Dampin
ge ve/veya sübvansiyona konu olan ma
lın ihraç fiyatı ile * karşılaştırılabilecek 
aynı veya benzer bir malın fiziksel özel
likleri, satış miktarı ve şartları bakımın
dan, aynı ticarî aşamada, tercihan fabri
ka çıkış aşamasında, mümkün olduğu 
kadar yakın tarihler dikkate alınarak tes
pit edilen fiyatı, 

g) Damping marjı : Normal değe
rin ihraç fiyatını aştığı miktarı, 

h) Sübvansiyon miktarı : Menşe ve
ya ihracatçı bir ülke tarafından firma
lara; ihraç edilen malın imalinde, üreti
minde, ihracatında ve taşınmasında, do
laylı veya dolaysız sağlanan faydaların 
tutarını, 

lil) Zarar : Dampinge ve/veya süb
vansiyona konu olan ithalatın, damping 
yapılmasından ve/veya sübvansiyon veril
mesinden dolayı, bir üretim dalında mad
dî zarara yol açmasını veya maddî za-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 258) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Önlem alınmasını gerektiren haller 

MADDE 3. — Önlem alınmasını gerektirecek haller, dampinge ve/veya sübvan
siyona konu olan ithalatın Türkiye'de bir üretim dalında veya sektörde maddî zarara 
yol açması veya maddî zarar tehdidi oluşturması veya piyasa bozulmasına sebep ol
ması veya yeni 'kurulacak bir üretim daimin fizikî kuruluşunu geciktirmesidir. 

Şikâyet ve inceleme 

MADDE 4. — Genel Müdürlük şikâyet üzerine veya gerektiğinde re'sen damping 
ve/veya! sübvansiyon incelemesi yapalbiılir veya yaptırabilir. 

Dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan ithalattan maddî zarar gör
düğünü veya maddî zarar tehdidi altında bulunduğunu veya piyasanın bozuldu
ğunu veya Ibu tür ithalatın bir üretim dalının kurulmasını fizikî olarak geciktirdiğini 
iddia eden ilgili gerçek ve tüzelkişiler veya bunların temsilcileri Genel Müdürlüğe ya
zılı olarak başvuruda bulunabilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 258) 



— 19 — 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonunun, Kabul Ettiği Metin) 

bozulmasına Sjebep olmasını veya bir 
üretim dalının kurulmasını fizikî olarak 
geciktirmesini, 

i) Bakanlık': Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü
nün bağlı olduğu Bakanlığı, 

j) Genel Müdürlük: Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı İthalât Genel Mü
dürlüğünü, 

İfade eder. 

önlem alınmasını gerektiren haller 

MADDE 3. — Önlem alınmasını ge
rektirecek haller, dampinge ve/veya süb
vansiyona konu olan ithalatın Türkiye'de 
bir üretim dalında maddî zarara yol açma
sı veya maddî zarar tehdidi oluşturması 
veya piyasa bozulmasına sebep olması 
veya yeni kurulacak bir üretim dalmm 
fizikî kuruluşunu gecikti rmesidir. 

Şikâyet ve inceleme 

MADDE 4. — Genel Müdürlük şikâ
yet üzerine veya gerektiğinde re'sen dam
ping ve/veya sübvansiyon incelemesi ya
pabilir veya yaptırabilir, 

Damping ve/veya sübvansiyona konu 
olan ithalattan maddî zarar gördüğünü 
veya maddî zarar tehdidi altında bulun
duğunu veya piyasanın bozulduğunu ve
ya bu tür ithalatın bir üretim dalının 
kurulmasını fizikî olarak geciktirdiğini 
iddia eden ilgili gerçek veya tüzelkişiler 
veya ilgili meslek kuruluşları Genel Mü
dürlüğe yazılı olarak başvuruda buluna
bilirler. 

Şikâyet ve incelemeye ilişkin usul ve 
esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Yönetme
likle tespit edilir. 

(PJaın ve Bütçe Komisyonunum Kaibul 
Ettiği Metin) 

rar tehdidi oluşturmasını veya piyasa
nın bozulmasına sebep olmasını veya bir 
üretim daimin kurulmasını fizikî olarak 
geciktirmesini, 

j) Bakanlık : îthailat Genel Müdür
lüğünün bağlı olduğu Bakanlığı, 

k) Genel Müdürlük : İthalat Genel 
Müdürlüğünü, 

1) Kurul : ithalatta Haksız Rekabe
ti Değerlendirme Kurulunu, 

İfade eder. 

Önlemi alınmasını gerektiren haller 

MADDE 3. — önlem alınmasını ge
rektiren haller, dampinge ve/veya süb
vansiyona konu olan ithalatın Türkiye'de 
bir üretim dalında maddî zarara yol aç
ması veya maddî zarar tehdidi oluştur
ması veya piyasa bozulmasına sebep ol
ması veya yeni kurulacak bir üretim da
lının fizikî kuruluşunu geciktirmesidıir. 

Şikâyet ve inceleme 

MADDE 4. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 4 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 258) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Genel Müdürlüğün görevleri 
MADDE 5. — Genel Müdürlüğün bu Kanunla ilgili görevleri şunlardır: 
a) Şikâyet üzerine veya gerektiğinde re'sen, verilen bilgi ve belgeler veya mev

cut diğer bilgilerin ışığı altında ön incelemeyi yapmak, 
b) (Soruşturma açılıp açılmamasına veya açılmış bir soruşturmanın durdurulma

sına karar vermek, 
c) Soruşturma açılması kararı alınması halinde, soruşturmayı yürütmek ve so

ruşturmanın herhangi bir safhasında yeterli delil olması halinde geçici önlem alınma
sını Bakanlık makamının onayına sunmak, 

d) Soruşturma sonuçlarını, değerlendirmek, bunun gerektireceği tedbirleri almak, 
damping marjı ve/veya sübvansiyon miktarını belirlemek ve alınacak nihaî kararları 
genekipösi iile birlikte Bakanlık makamının onayına sunmak, 

e) Taahhütlerin yerine 'getirilmemesi duru'munda gerekli önlemlerin alınmasını 
sağlamak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 258) 
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'(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonunun, Kabul Ettiği Metin) 

Genel Müdürlüğün görevleri 
MADDE 5. — Tasarının 5 inci mad

desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(P'laın ve Bütiçe Komisyonunun Kaibul 
Ettiği Metin) 

Genel Müdürlüğün görevleri 

MADDE 5. — Genel Müdürlüğün 
bu Kanunla ilgili görevleri şunlardır : 

a) Şikâyet üzerine veya gerektiğin
de re'sen verilen bilgi ve belgeler veya 
mevcut diğer bilgilerin ışığı altında ön in
celemeyi yapmak, 

b) Soruşturma açılıp açılmayacağı 
hususunda Kurula teklif sunmak, 

c) Soruşturma açılması kararı alın
ması lıalinde, soruşturmayı yürütmek ve 
soruşturma sonucunu, alınabilecek ön
lemlerle ilgili önerisi ile birlikte Kurula 
sunmak, 

d) Kurulun sekreterlik hizmetlerini 
yürütmek ve Kurulca verilecek diğer 
görevleri yapmak. 

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlen
dirme Kurulu ve görevleri 

MADDE 6. — Kurul, İthalat Genel 
Müdürünün: veya görevlendireceği genel 
müdür yardımcısının başkanlığında, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Türkiye Ticaret, Sanayi, 
Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliğinin ve Türkiye Ziraat Oda
ları Birliğinin birer yetkili temsilcisi ile 
ithalat Genel Müdürlüğünün ilgili daire 
başkanından teşekkül eder. 

Kurul, gerekirse, üniversitelerden ve 
diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan tem
silciler davet edebilir. 

Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Soruşturma açılıp açılmamasına 

veya açılmış bir soruşturmanın durdurul
masınla karar vermek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 258) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metlin) 

Dampinge karşı vergi ve fark giderici, vergi 

MADDE 6. — Yapılan soruşturma sonucunda Genel Müdürlük, tarafından be
lirlenen ve Bakanlıkça onaylanan damping marjı veya sübvansiyon miktarı hu vergi
lerin matrahını teşkil eder. Dampinge konu malın fiilî ithalinde dampinge karşı ver
gi, sübvansiyona konu malın fiilî Mıalinde ise fark giderici vergi alınır. 

Bu vergilerin, fiilî ithali evvelce gerçekleştirilen mallar için, geriye dönük olarak 
uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Ancak, geriye 
dönük uygulamanın süresi geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren 90 günü geçe
mez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 258) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonunun, Kabul Ettiği Metin) 

Dampinge karsı vergi ve telafi edici 
vergi 

MADDE 6. — Yapılan soruşturma 
sonucunda Genel Müdürlük tarafından 
belirlenen ve Bakanlıkça onaylanan dam
ping marjı veya sübvansiyon mıiiktaın ka
dar dampinge konu olan malın fiilî itha
linde dampinge karşı vergi, sübvansiyona 
konu malın fiilî ithalinde ise telafi edi
ci vergi alınır. Bununla birlikte dampinge 
ve/veya sübvansiyona konu ithalat nede
ni ile meydana gelen zararın telafisinin 
tespit edilen damping marjı veya sübvan
siyon miktarından daha az bir miktar 
veya oranda vergi konulmasıyla müm
kün olabileceğinin belirlenmesi halinde 
bu oran veya miktarda vergi uygulanır. 

Bu vergilerin, fiilî 'ithali evvelce ger
çekleştirilen mallar için, geriye dönük 
olarak uygulanmasına ilişkin esaslar Ba
kanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. 
Ancak, geriye dönük uygulamanın sü
resi geçici önlemlerin alındığı tarihten 
itibaren 90 günü geçemez. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metkı) 

b) Soruşturmanın herhangi bir saf
hasında yeterli delil olması halinde geçi
ci önlem alınmasını Bakanlığa teklif et
mek, 

c) Soruşturma sonuçlarını değerlen
dirmek, bunun gerektireceği tedbirleri al
mak, damping marjı ve/veya sübvansiyon 
miktarını belirlemek ve alınacak nihai ka
rarlan gerekçesiyle birlikte Genel Mü
dürlük aracılığıyla Bakanlığın onayına 
sunmak, 

d) Taahhütlerin yerine getirilmemesi 
durumunda gerekli önlemleri almak. 

Kurulun çalışma usul ve esasları Ba
kanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle tespit 
edilir. 

Dampinge karsı vergi ve telafi edi
ci vergi 

MADDE 7. — Yapılan soruşturma 
sonucunda kurul tarafından belirlenen 
ve Bakanlıkça onaylanan damping mar
jı veya sübvansiyon miktarı kadar dam
pinge konu malın fiilî ithalinde dampin
ge karşı vergi, sübvansiyona konu malın 
fiilî ithalinde ise telafi edici vergi alınır. 
Bununla birlikte, dampinge ve/veya süb
vansiyona konu ithalat nedeni ile meyda
na gelen zararın telafisinin, tespit edilen 
damping marjı veya sübvansiyon mikta
rından daha az bir miktar veya oranda 
vergi konulmasıyla mümkün olabileceği
nin belirlenmesi halinde bu oran veya 
miktarda vergi uygulanır. 

Bu vergilerin, fiilî ithali evvelce ger
çekleştirilen mallar için, geriye dönük 
olarak uygulanmasına ilişkin esaslar Ba
kanlar Kurulu kararı Me tespit ediir. An
cak, geriye dönük uygulamanın süresi ge
çici önlemlerin alındığı tarihten itibaren 
90 günü geçemez. 
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Mükellef 

MADDE 7. — Dampinge karşı vergi veya fark giderici vergi mükellefi; dam
pinge ve/veya sübvansiyona konu malı ithal eden gerçek ve tüzelkişilerdir. 

Tahsil mercii 

MADDE 8. — Dampinge karşı vergi veya fark giderici vergi gümrük idarele
rince, ithalde alınan diğer vergilerden ayrı olarak tahsil olunur veya teminata bağla
nır. 

Soruşturma 

MADDE 9. — Re'sen inceleme veya şikâyet üzerine yapılan inceleme sonucunda 
dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın bir zarar ika ettiği tespit edildiği 
takdirde, soruşturma açılır. 

Soruşturmanın usul ve esasları Yönetmelik ile tespit edilir. 

Taahhütler 

MADDE 10. — Soruşturma sırasında, ihracatçının fiyatlarını, damping marjını 
ve/veya sübvansiyon miktarını ortadan kaldırmaya yetecek bir düzeye çıkarmayı ka
bul ve taahhüt etmesi veya ihracatında bür miktar kısıtlamasına riayet edileceğini be
yan ve taahhüt etmesi veya damping ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın zarar 
verici etkisinin kalmadığının tespit ve kararlaştırılması veya şikâyet konusunun orta
dan kalkması hallerinde, Genel Müdürlükçe soruşturma durdurulabilir. 

Soruşturmanın! durdurulması daha önce alınması kararlaştırılan geçici önlemle
rin kesin önleme dönüştürülmesini engellemez. 
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{Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonunun, Kabul Ettiği Metin) 

Mükellef 

ıMADDE 7. — Damginge karşı vergi 
veya telafi edici vergi mükellefi; dam
ping ve/veya sübvansiyona konu malı 
ithal eden gerçek ve tüzelkişilerdir.. 

Tahsil mercii 

'MAÖDE 8. — Damginge karşı vergi 
veya telafi edici vergi Gümrük İdare
lerince, ithalde alınan diğer vergilerden 
ayrı olarak tahsil olunur veya teminata 
bağlanır. 

Soruşturma 

MADDE 9. — Refeen veya şikâyet 
üzerime yapılan inceleme sonucunda dam
pinge ve/veya sübvansiyona konu olan 
ithalatın bir zarar ika ettiği tespit edil
diği takdirde, soruşturma açılır. 

Soruşturmanın usûl ve esasları Ba
kanlıkça çıkarılacak Yönetmelik ile tes
pit edilir. 

Taahhütler 

MADDE 10. — Soruşturma sırasın
da, ihracatçının fiyatlarını; zararı veya 
damping marjını ve/veya sübvansiyon 
miktarını ortadan kaldırmaya yetecek bir 
düzeye çıkarmayı kabul ve taahhüt et
mesi veya ihracatında Ibir miktar kısıt
lanmasına riayet edileceğini beyan ve 
taahhüt etmesi veya damping ve/veya 
sübvansiyona konu olan ithalatın zarar 
verici etkisinin kalmadığının tespit ve 
kararlaştırılması veya şikâyet konusu
nun ortadan kalkması hallerinde, Genel 
'Müdürlükçe soruşturma durdurulabilir. 

(Plan ye Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Mükellef 

MADDE 8. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 7 nci 
maddesi, 8 inci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Tahsil mercii 

MADDE 9. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 8 inci 
maddesi, 9 uncu madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Soruşturma 

MADDE 10. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 9 uncu 
maddesi 10 uncu madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Taahhütler 

MADDE 11. — Soruşturma sırasın
da, ihracatçının fiyatlarını; zararı veya 
damping marjını ve/veya sübvansiyon 
miktarını ortadan kaldırmaya yetecek bir 
düzeye çıkarmayı kabul ve taahhüt etmesi 
veya ihracatında bir miktar kısıtlamasına 
riayet edileceğini beyan ve taahhüt etme
si veya damping ve/veya sübvansiyona 
konu olan ithalatın zarar verici etkisinin 
kalmadığının tespit ve kararlaştırılması 
veya şikâyet konusunun ortadan kalkma
sı hallerinde, Kurul tarafından soruştur
ma durdurulabilir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Geçici önlemler 

MADDE 11. — Şikâyet konusu ithalata ilişkin soruşturma sırasında geçici önlem
lerin alınmasını ve ülke menfaatinin acilen müdahale edilmesini gerektiren hallerin 
tespiti durumunda, Genel Müdürlükçe belirlenen damping marjı veya sübvansiyon 
miktarı kadar teminat alınması Bakanlık Makamının onayına sunulur. 

Damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar teminat alınmasının kararlaştı
rılması halinde, bu durum Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. 

Geçici önlemlerin geçerlilik süresi dört aydır. Bu süre gerektiğinde iki ay daha 
uzatılabilir. 

Kesin önlemler 

MADDE 12. — Soruşturmanın neticelendirilmesinden sonra kesin önlem alın
masını gerektiren haillerin tespiti durumunda, Genel Müdürlükçe belirlenen ve Ba
kanlıkça onaylanarak kesinleşen damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar 
dampinge karşı vergi veya fark giderici vergi alınır., Daha önce teminat alınmış ol
ması halinde, 13 üncü maddeye göre işlem yapılır. 

Alınan kesin önlemlerden dampinge karşı verginin veya fark giderici verginin ora
nının ve/veya miktarının geçerlilik süresi ile bu vergilerin uygulamasınıın değişen 
şartlara göre gözden geçirilme esasları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonunun, Ka'bul Ettiği Metin) 

Soruşturmanın durdurulması daha 
önce alınması kararlaştırılan geçici önlem
lerin kesin önleme dönüştürülmesini en
gellemez. 

Taahhütler ile ilgili esaslar Bakanlıkça 
çıkarılacak Yönetmelikle tespit edilir. 

Geçici önlemler 

MADDE 11. — Şikâyet konusu it
halata ilişkin soruşturma sırasında, ülke 
menfaatinin acil müdahaleyi ve/veya 
geçici önlemler alırumasını gerektirmesi 
halterinde, Genel Müdürlükçe, belirlenen 
damping marjı veya sübvansiyon mikta
rı Ucadan veya zararı ortadan kaldırmaya 
yetecek nispette bir teminat alınması 
bakanlık makamının onayı ile kararlaş-
tırılabilir. 

Damping marjı veya sübvansiyon 
miktarı kadiar veya zararı ortadan kaldır
maya yetecek nispette bir teminat alın
masının fcararlaştınliması halinde, bu du
rum Resmî Gazetede yayımlanmak su
retiyle ilgililere duyurulur. 

Geçici önlemlerin geçerlilik süresi 
dört aydır. Bu süre gerektiğinde Bakan
lıkça ikli ay daha uzatılabilir. 

Geçici önlemlerin uygulama esasları 
Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. 

Kesin önlemler 

MADDE 12. — Soruşturmanın neti-
celendirilmesinden sonra kesin önlem 
alınmasını gerektiren hallerin tespiti du
rumunda, Genel Müdürlükçe belirlenen 
ve Bakanlıkça onaylanarak kesinleşen 
damping marjı veya sübvansiyon mikta
rı kadar veya zararı ortadan kaldıracak 
nispette dampinge karşı vergi veya telafi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
E'ttiği Metin) 

Soruşturmanın durdurulması daha ön
ce alınması kararlaştırılan geçici önlem
lerin kesin önleme dönüştürülmesini en
gellemez., 

Taahhütler ile ilgili esaslar Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. 

Geçici önlemler 

MADDE 12. — Şikâyet konusu ithala
ta ilişkin soruşturma sırasında, ülke men
faatinin acü müdahaleyi ve/veya geçici 
önlemler alınmasını gerektirmesi halle
rinde, Kurulca belirlenen damping marjı 
veya sübvansiyon miktarı kadar veya za
rarı ortadan kaldırmaya yetecek nisbette 
bir teminat alınması Bakanlık makamının 
onayı ile kararlaştırılabüir. 

Damping marjı veya sübvansiyon mik
tarı kadar veya zararı ortadan kaldırma
ya yetecek nispette bir teminat alınması
nın kararlaştırılması halinde, bu durum 
Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle 
ilgililere duyurulur. 

Geçici önlemlerin geçerlilik süresi 
dört aydır. Bu süre gerektiğinde Bakan
lıkça iki ay daha uzatılabüir. 

Geçici önlemlerin uygulama esasları 
Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. 

Kesin önlemler 

MADDE 13. — Soruşturmanın neti-
celendirilmesinden sonra kesin önlem 
alınmasını gerektiren hallerin tespiti du
rumunda, Kurulca belirlenen ve Bakan
lıkça onaylanarak kesinleşen damping 
marjı veya sübvansiyon miktarı kadar 
veya zararı ortadan kaldıracak nispette 
dampinge karşı vergi veya telafi edici 

Tikfkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 258) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metlin) 

Soruşturmaya konu olan aynı veya benzer mal için hem sübvansiyon verilmiş 
olması hem de damping yapılmış olması halinde, dampinge karşı vergi ve fark gide
rici vergi birlikte uygulanmaz. Bunlardan yalnızca nispeti yüksek olam uygulanır. 

Dampinge karşı vergi veya fark giderici vergi konulmuş olması, ilgili malın fiilî 
ithalatını engellemez. 

Geri ödeme 

MADDE 13. — Kesinleşen dampinge karşı vergi veya fark giderici vergi, daha 
önce alınan teminattan yüksek ise fark tahsil edilmez. Kesinleşen vergi, daha önce 
alınan teminattan düşük ise fark geri ödenir. 

Soruşturma sonucunda dampingin ve/veya sübvansiyonun bulunmadığına karar 
verilmesi halinde geçici önlemler kaldırılır ve alınan teminatlar iade edilir. 

Satış akdi hükümlerine aykırı olmasından dolayı iade veya imha edilmek istenen 
malın evvelce alınmış olan dampinge karşı vergisi veya fark giderici vergisi, gümrük 
mevzuatının bu konuda gümrük vergisinin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde 
iade edilir. 
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."(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonunun, Katml Ettiği Metin) 

edici vergi alınır. Daha önce teminat alın
mış olması halinde 13 üncü maddeye gö
re işlem yapılır. 

Alman (kesıin önlemlerden dampinge 
'karşı verginin veya telafi edici verginin 
oranının ve/veya miktarının geçerlilik sü
resi, bu vergilerin uygulamasının deği
şen şartlara göre gözden geçirilme esas
ları ile alınacak kesıin önlemlerin uygula
ma esasları Bakanlar Kurulu kararı ile 
tespit edilir. 

Soruşturmaya konu olan aynı veya 
benzer mal için hem sübvansiyon veril
miş olması hem de damping yapılmış ol
ması halinde, dampinge karşı vergi ve te
lafi edici vergi birlikte uygulanamaz. 
Bunlardan yalnızca nispeti yüksek olanı 
uygulanır. 

Dampinge karşı vergi veya telafi edici 
vergi konulmuş olması, ilgili malın fiilî 
ithalatını engellemez. 

Geri ödeme 

MADDE 13. — Kesinleşen dampinge 
'karşı vergi veya telafi edici vergi, daha 
önce alman teminattan yüksek ise fark 
tahsil edilmez. Kesinleşen vergi, daha ön
ce alınan teminattan düşük ise fark geri 
ödenir. 

Soruşturma sonucunda dampingin ve/ 
veya sübvansiyonun bulunmadığına karar 
verilmesi halinde geçici önlemler kaldırı
lır ve alman teminatlar iade edilir. 

Satış akdi hükümlerine aykırı olmasın
dan dolayı iade veya imha edilmek istenen 
malın evvelce alınmış olan dampinge kar
şı vergisi veya telafi edici vergisi, gümrük 
mevzuatının bu konuda gümrük vergisinin 
geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde 
iade edilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

vengi alınır. Daha önce teminat alınmış 
olması halinde 14 üncü maddeye göre 
işlem yapılır. 

Alınan kesin önlemlerden dampinge 
karşı verginin veya telafi edici verginin 
oranının ve/Veya miktarının geçerlilik 
süresi, Ibu vergilerin uyguılamasnnın de
ğişen şartlara göre gözden geçirilme 
esasları ile alınacak kesin önlemlerin uy
gulama esasları IBakanılar Kurulu Kararı 
ile ıtespit edilir. 

Soruşturmaya konu olan aynı veya ben
zer mal için hem sübvansiyon verilmiş 
olması hem de damping yapılmış olması 
(halinde, dampinge karşı vergi ve telafi 
edici vergi birlikte uygulanamaz. Bun
lardan yalnızca nispeti yüksek olanı uy
gulanır. 

Dampinge karşı vergi veya telafi edi
ci vergi konulmuş olması, ilgili malın fiilî 
ithalatını engellemez. 

Geri ödeme 

•MADDE 14. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret 'Komisyonu metninin 13 üncü 
maddesi, 14 üncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Diğer mevzuat 

MADDE 14. — Gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahsiline, takibine ve 
teminata bağlanmasına ilişkin bu Kanuna aykırı olmayan usul ve şekle müteallik hü
kümleri, dampinge karşı vergi veya fark giderici verginin tahsili, takibi ve teminata 
bağlanması işlemlerinde de uygulanır. 

Ödenmeyen dampinge karşı vergi veya fark giderici vergi, 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince ko
vuşturulur. 

Kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler 

MADDE 15. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 21 inci maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Bu Kanunun tatbikatında, Gümrük Kanunu ile diğer kanunların bu Kanuna ay
kırı olan hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 16. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin sair esaslar kararname, tü
zük ve yönetmeliklerle saptanır. 
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{Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonunun, Kalbul Ettiği Metin) 

Diğer mevzuat 

MADDE 14. — Gümrük mevzuatının, 
gümrük vergisinin tahsiline, takibine ve te
minata bağlanmasına ilişkin bu Kanuna 
aykırı olmayan usul ve şekle müteallik hü
kümleri, dampinge karşı vergi veya telafi 
edici verginin tahsili, takibi ve teminata 
bağlanması işlemlerinde de uygulanır. 

ödenmeyen dampinge karşı vergi veya 
telafi edici vergi, 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre gümrük idarelerince ko
vuşturulur. 

Kaldırılan ve uygulanmayacak hüküm
ler 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci Mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Kararname ve yönetmelikler 

MADDE 16. — Bu Kanunun; 
a) 6, 11 ve 12 nci maddelerinde öngö-

.rülen Bakanlar Kurulu Kararlan ile, 
b) 4, 9 ve 10 uncu maddelerinde belir

tilen Yönetmelikler, 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 

ay içinde çıkarılır. 

'(Fflan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metim) 

Diğer mevzuat 

İMADDE 15. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 14 ün
cü maddesi, 15 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Kaldırılan ve uygulanmayacak hü
kümler 

IMADDE 16. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 15 inci 
maddesi, 16 ncı madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Bakanlar Kurulu kararları ve yö
netmelikler 

MADDE 17. — Bu Kanunun; 
a) 7, 12 ve 13 üncü maddelerinde 

öngörülen Bakanlar Kurulu Kararları 
ile, 

Ib) 4,6, 10 ve 11 inci maddelerinde 
belirtilen Yönetmelikler, Kanunun ya
yımı tarihinden itibaren 3 ay içinde çı
karılır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlertini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Barbakan 
T. özal 

Devlet Bakanı Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakam 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
İV. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı V. 
K. Oksay 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve 
M. 

8.11.1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı V. 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Turizm Bakanı 
T. Titiz 
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•(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonunun, Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Yürütme 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Plian ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metim) 

Yürürlük 

MAIDDE 18. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 17 nci 
maddesi, 18 inci madde olarak .aynen ka
bul edilmiştir. 

Yürütme 

ıMADDE 19. — Sanayi ve .Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 18 inci 
maddesi, 19 uncu madde olarak aynen 
kalbul edilmiştir. 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 256) 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 37 Arkadaşı
nın, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2 /115) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

15.7.1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla rica ederiz. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Mustafa Timisi 
istanbul 

Yasar Yılmaz 
Ankara 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 
Yüksel Çengel 

İstanbul 
Önder Kırlı 

Balıkesir 
Fuat At alay 
Diyarbakır 
Ali Uyar 

Hatay 
Birgen Keleş 

İzmir 
Beser Baydar 

Ankara 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

İbrahim Tez 
Ankara 

İlhami Binici 
Bingöl 

Mehmet Can 
Adana 

Ali Haydar Erdoğan 
Isltanbul 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Rıza Ilıman 
Çorum} 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

M. T ahir Köse 
Amasya 

Erol Güngör 
İzmtir 
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Rüştü Kurt 
Giresun 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Mustafa Sarıgül 
İstanbul 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Abdullah Bastürk 
İstanbul 

Kenan Süzer 
Tdkat 

Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Hasan Zengin 
Manisa 

Erol Köse 
Kocaeli 

Mehmet Ali Eren 
İstanbul 

Öner Miski 
Hatay 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

GENEL GEREKÇE 

Yürürlükte bulunan 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesine göre; yurt 
dışına çıkmaları; mahkemelerce yasaklananlara, mömldketten ayrılmalarında genel 
güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere, vergi 
borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara 'bildirilenlere pasaport veya sö-
yahaı. vesikası verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Yasa koyucu kimlerin genel güven
lik bakımından mahzurlu sayılabileceğini kurallara bağlamadığı gibi, genel güvenlik 
kavramına herhangi bir ölçü de getirmemiştir. Sadece kişilerin genel güvenlik açısından 
zararlı bulunduğunu tespit yetkisini İçişleri Bakanlığına vermiş bulunmaktadır. 

Demokratik hukuk devletlerinde, kişilerin seyahat özgürlükleri yargıç kararları 
dışında kısıtlanamaz. Olağanüstü hallerdeki kısıtlamalar yasa ile belirlenmektedir. Bu 
kısıtlamalarda dahi kanun koyucu belitli ölçüler getirmekte olup yöneticilerin yorumu
na dayalı kavramlardan kaçınmaktadır. 

Yasa metnindeki genel güvenlik kavramı son derece muğlak olup yoruma müsait
tir. Kısaca; pasaport vermeye yetkili makamın kişi hakkındaki değerlendirmesi esas 
alınmaktadır. 'Bu durum keyfiliğe neden olabilir ve yapılan uygulamada da olmakta
dır. Çünkü genel güvenlik kavramı toplumların değişik evrelerinde değişik biçimde yo
rumlanmakta olup, siyasal iktidarı elinde tutanların dünya görüşlerine göre daraltılıp 
gen işletilebilir. Özetlersek seyahat hürriyeti kişinin temel haklarından olup demokratik 
hukuk ülkelerinde ve ülkemizde Anayasal güvence altına alınmıştır. Nitekim Anayasa
mızın 23 üncü maddesinde genel güvenlik tanımına yer verilmemiştir. 
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Pasaport Yasasının 22 nci maddesi İçişleri Bakanlığı yetkililerine kısaca pasaport 
şubesine yoruma ve keyfiliğe dayalı geniş yetkiler verdiği için, bugüne kadar yapılan 
uygulama sonucu, binlerce kişi seyahat özgürlüğünden yoksun 'bırakılmıştır. Ülkemizin 
uluslararası üne sahip birçok sanatçısı, bilim adamı, yazarı, politikacısı yurt dışına çık
ma hakkını kullanamamıştır. İstanbul 'Baro Başkanı Merhum: Ortıan Apaydın, ulus
lararası üne sahip sanatçı merhum Ruhi Su engellemeler nedeniyle ancak İçişleri Ba
kanlığının teklifti ve Başbakan onayı ile yurt 'dışına çıkabilmiş fakat tedavisi konusunda 
önemli gecikmeler olduğu için yaşamlarına geri döndürülememişlerdir. 

Üyesi bulunduğumuz Nato ülkelerinin hiçbirinde yetkililere 'bu kadar geniş yetki 
verilmediği gibi yargı kararı olmadan hiç kimse seyahat hürriyetinden men edilemez. 
Bu nedenle hazırlanan yasa teklifinde memleketten ayrılmalarında genel güvenlik ba
kımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere cümlesi 22 nci mad
denin 1 dnci fıkrasından, yurt dışında Ikalmalanndan 'genel 'güvenlik bakımında mahzur 
bulunduğu tespit edilenlerin cümlesi 5 inci fıkrasından çıkarılmıştır, 

Yukarıda kısaca sunulan gerekçeler uyarınca ilgili değişiklik teklifimi yüce Meclise 
sunuyorum. Gereğini rica ederim. 
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EDİRNE MİLLETVEKÎLÎ ERDAL KALKAN VE 37 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun 28.5.1988 tarih ve 3463 sayılı Ka
nunla değişik 22 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Yurt dışına çıkmaları; mahkemelerce yasaklananlara, vergiden borçlu olduğu pa
saport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere pasaport veya seyahat vesikası veril
mez. Ancak, yabancı memleketlere gitmeleri mahkemelerce yasaklananlar dışında ka
lanlara, zarurî hallerde İçişleri Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile pasaport veya 
pasaport yerine 'geçen seyahat vesiikası verilebilir. 

Birinci fıkrada yazılı ma'kamlar tarafından pasaport verilmesi veya yurt dışına 
çıkması yasaklananların süreleri dolan pasaportları yenilenmez, kendilerine Türkiye'ye 
dönmeleri için seyahat vesikası verilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/115 1.6.1989 
Karar No. : 33 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 37 Arkadaşının; «15.7.1950 Tarih ve 5682 
Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi» İçişleri 
Bakanlığı temsilcileri ve teklif sahibinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip, 
görüşüldü. 

Teklif, 5682 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yer alan; memleketten ayrılmala
rında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu tespit edilenlerle, yurt dışında 
kalmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunanlara pasaport veya pasaport 
yerine geçen belge verilmemesi veya süreleri dolan pasaportlarının yenilenmemesi hük
münün, yürürlükten kaldırılmasını öngörmektedir. 

Anayasanın 13 üncü maddesine göre; temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, cumhuriyetin, millî güvenliğin, 
kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korun
ması amacı ile Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilmekte-
dir. Anayasanın 23 üncü maddesinde ise seyahat hürriyetinin, suç soruşturma ve ko
vuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amacıyla kanunla sınırlanabileceği, 
ayrıca yurt dışına çıkma hürriyetinin de kovuşturma sebebi ile sınırlanabileceği hükme 
bağlanmıştır. 

5682 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 1 inci ve 5 inci fıkralarında belirtilen «ge
nel güvenlik» kavramı, çeşitli sebeplerle memleketimizin genel güvenliği aleyhine faa
liyet gösteren örgütlere bağlı bulunanlar veya bu gibi faaliyetleri yönettiği tespit olu
nup adalete sevk edilmek için halklarında yeterli delil ve belge elde edilemeyenler hak
kında uygulanmaktadır. 

Kaldı ki, Anayasanın 125 inci maddesine göre de idarenin her türlü eylem ve işlem
lerine karşı yargı yolu açık tutulmuş ve bu hüküm gereğince İçişleri Bakanlığına veri
len yetki yargı denetimi ile sınırlandırılmıştır. 
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Yukarıda açıklanan nedenlerle söz konusu teklif Komisyonumuzca olumlu de
ğerlendirilememiş ve maddelerine geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar ve
rilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkanvekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Ersin Koçak 

Adana 

Üye 
İbrahim Tez 

Ankara 
Reddine muhalifim 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Çankırı 

Üye 
Ali Rıza Yılmaz 

içel 

Üye 
Mehmet Adnan Ekmen 

Mardin 
Reddine muhalifim 

Kâtip 
Hasan Çakır 

Antalya 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 
Reddine muhalifim 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
Mahmut Almak 

Kars 
Reddine muhalifim 

Üye 
Necati Akıncı 

Şanlıurfa 
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