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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
TBMM Başkanvekili Aytekin Kotil, Başkanlık Divanı adına, milletvekillerine, 1991 yılın

da da başarılı çalışmalar dileğinde bulundu. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut, Genel Maden -iş Sendikasınca başlatı

lan grev ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak işyeri işçilerinin yürüyüşlerine ilişkin, Ge
nel Kurula bilgi verdi; SHP Grubu adına tzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt, DYP Grubu adı
na Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, ANAP Grubu adına Giresun Milletvekili Bur
han Kara aynı konuda görüşlerini açıkladılar. 

Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın işçi grevlerine; 
! tzmir Milletvekili K. Kemal AnadoPun, Zonguldak kömür madeni işçilerinin grevine; 

tlişkin gündem dışı konuşmalarına da, Devlet Bakanı Cemil Çiçek cevap verdi. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Millî Eği

tim Bakanı Avni Akyol'un dönüşüne kadar, Millî Eğitim Baanlığına, Devlet Bakanı Kâmran 
İnan'ın; 

Pakistan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın; 

Arnavutluk'a gidecek olan Devlet Bakam Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar, Devlet Bakan
lığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci 'nin, 

Katar'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Aykut'un dönüşüne ka
dar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 
İtalyan Parlamenter Vincenzo Pietrini Başkanlığında İtalyan - Türk Dostluk Derneği'nin 

15 Ocak 1991 tarihinde İtalya Parlamento binasında düzenleyeceği "Türkiye ve Batı" konulu 
konferansa TBMM'yi temsilen katılacak üç kişilik Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tez
keresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Bazı milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi; 
(10/36) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu başkanlığının, Komisyonun görev 

süresinin 6.1.1991 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi; 
Kabul edildi. 
Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla ilgili sorunları

nı tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesinin (10/92), yapılan öngörüşmelerinden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

9 Ocak 1991 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 18.40'ta son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye 
Konya 

Kadir Demir 

• • • 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekİli Ayteldn Kotil 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), İsmail Ügdttl (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62 nci Birleşimini açıyorum. 

II.— YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; salonda bulunan sayın millet
vekillerinin, işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'tn, Karadeniz'de hamsi ve diğer balıklarm katliamına 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Tartm Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalartn'tn cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak isteyen 3 arkadaşımıza söz vereceğim. 
tik olarak, Giresun Milletvekili Sayın Mustafa Çakır, Karadeniz'de hamsi ve diğer balık

ların katliamıyla ilgili gündem dışı söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Çakır. 

MUSTAFA ÇAKIR (Giresun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Karadeniz'de hamsi 
ve diğer balıkların katliamıyla ilgili söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıla
rımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Karadenizin balık potansiyeli hakkında ciddî bir araştırma yapılma
dan verilen teşvikler sayesinde, Karadeniz Bölgesinde 20'nin üzerinde balık unu ve balık yağı 
fabrikası kurulmuştur. Bu balık unu ve yağı fabrikaları kurulduktan sonra, üç dört senedir, 
Karadeniz Bölgesi insanı ve halkımız, hamsi ve diğer balıkları yiyememe durumuna düşmüştür: 

Değerli arkadaşlar, geçen hafta Giresun'a gittim; Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
da Ulubey'deydi. Yanılmıyorsam, hamsiyle ilgili sorunları orada, yerinde görmüş olması gerekir. 

Karadeniz Bölgesinde kendi ilim olan Giresun'da yaptığım incelemelerde gördüm ki, li
manda yüzlerce hamsi teknesinden, insanların yiyemeyeceği kadar küçük S, 6, 7,5 santimetre 
boyundaki hamsiler su hortumlarıyla kamyonlara boşaltılmakta ve fabrikalara gönderilmektedir. 

Geçen sirkülerde, hamsinin boyu 9 santimetre olarak kabul edilmişti. Sirküler değiştirile
rek, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından izin çıkanlarak, hamsinin boyu 9 santimetreden 
7,5 santimetreye düşürülmüştür. 

Konuyla ilgili araştırmalar yaparken, Su Ürünleri Müdürü ile yetkili kurulla, daire mü
dürleri ve Valilikle görüştüm. Kendileri, bu olaya müdahale etme imkânlarının bulunmadığı
nı, bu sorunun Hükümet sorunu olduğunu, Hükümetin bu soruna, bu katliama el atması gerekti-
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ğini söylediler; bana da, "Siz milletvekilisiniz, Karadeniz Bölgesinde hamsi ve balık türü kal
mıyor. Buna çok ciddî önlemler almalısınız" dediler. Yetkili kurul ve daire müdürlerinin de 
düşüncesi bu doğrultuda. 

Değerli arkadaşlar, Karadeniz Bölgesinde yıllardır verilen teşvikler sayesinde kurulan ba
lık unu ve balıkyağı fabrikalarının sayısı bugün 20'nin üzerindedir. Bu balık Ürünleri fabrika
larının kurulmasından sonra gelişen olaylar, balıkçıların hamsi ve balık ağlarının kulaç boyu
nu yükseltmesi, kulaç boyunu derinliğine çoğaltması, balık ağı boylarını genişletmesi, netice
de, ağların gözlerini küçültmesi şeklinde, 7,5 santimetre, 5 santimetre, 3 santimetre hamsiden 
alın, hangi tür balık varsa, o ağlar sayesinde toparlanmakta ve Karadeniz Bölgesindeki balık
lar bu şekilde bitirilmektedir. 

Halkın büyük bir tepkisi vardır. Bu olayın arkasında bazı milletvekillerinin de olduğu söy
lenmektedir. Sayın Bakana, bir grup milletvekilinden, bölgedeki balık fabrikalarıyla ilgili, ba
lıkçı motoru sahipleriyle ilgili yoğun baskıların geldiği, üç beş çıkar grubunun etkilemesi so
nucunda, tutulacak hamsi boyunun 9 santimetreden 7,5 santimetreye düşürüldüğü iddiaları 
yaygın olarak söylenmektedir. Bu olayla ilgili olarak vatandaşlarımız ciddî tedbir alınmasını 
istemekte, Hükümetin derhal müdahale etmesini beklemektedir. 

Değerli arkadaşlar, hamsi iki yıl sonra döllenme yapar, yumurta bırakır, iki yaşını doldur
mayan hamsinin bu nedenle yenmemesi gerekir. Çünkü, çoğalma olayı engellenmiş oluyor. Yap
tığımız incelemelerde, bugün Karadeniz Bölgesinde -örneğini de getirdim, değerli arkadaşları
ma göstermek istiyorum- şu görmüş olduğunuz hamsiler, 7,5 santimetre kabul edilip, yasal olarak 
tutuluyor. Kimse müdahale edemiyor; vali müdahale edemiyor, su ürünleri müdahale edemi
yor. 7,5 santimetrelik hamsi bu... Bunun tutulması şimdi yasal. Bu hamsiye müsaade edildi. 

Şimdi, isterseniz bu hamsileri size yakından gösterebilirim. Bunun, insan yiyeceği olarak 
ayıklanması, temizlenmesi, yenmesi mümkün değil. 

Türkiye'de ciddî bir protein açığı var. Karadenizlinin de, halkımızın da hamsi ciddî bir 
geçim kaynağı değerli arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, Karadeniz Bölgesinin o dar şeridinde yaşayan o insanlar, fındıkla ge
çinemiyor, tek ürünle geçinemiyor. Hamsi, halkın gıda alımında, protein kaynağı olarak bü
yük bir etken oluyor. 

Şimdi, bu yasak, hangi baskıcı çevreler tarafından kaldırıldıysa, şimdi Karadeniz'de bin
lerce balıkçı motoru bu ölçüde hamsiyi -bunların içine küçük ölçüde balık da karışıyor- yakalı
yor ve Karadeniz'i katlediyor. 

Biliyorsunuz üç senedir Karadeniz'de hamsi yenemiyor. Giresun'da bir hafta kaldım, ora
da hamsi yiyemedim. Karadeniz'de bu olay bitmiş... Bu tedbirler alınmadığı takdirde -Karadeniz 
zaten büyük ölçüde bir göl özelliği taşıyor- Karadeniz Bölgesinde balık nesli tükenecektir. 

Değerli arkadaşlar, üç beş çıkar grubunun menfaatlarını düşünerek, halkı temel besin mad
desinden yoksun bırakamayız. Bu hususta ciddî tedbirler alınması gerekir. Anavatan Partisi 
hükümetleri döneminde (geçmiş hükümetler döneminde) yerli yersiz verilen teşvikler sayesin
de kurulan-bu fabrikalar, hamsinin ve balığın bitirilmesinde en büyük etken olmuştur. 

Karadeniz Bölgesinde kirlilik olayı ciddî bir şekilde gelişmektedir; fakat, şuna inanıyo
rum : Karadeniz Bölgesinde kirlilikten çok yanlış avlanma, "denizde ne varsa, bulun getirin, 
balık fabrikaları işler" mantığı, denizi bitirmiştir. 
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Balık fabrikalarında ciddî denetim yapılmazsa, yani balık unu ve balıkyağı fabrikalarında 
ciddî bir denetim yapılmazsa, Karadeniz Bölgesi insanları ve tüm halkımız, temel gıda madde
sinden yoksun kalacaktır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde balık yiyemez duruma dü
şeceğiz; yesek bile çok pahalı olacaktır. Bu nedenle, Norveç'ten uskumru balığı ithal etmek 
durumunda kalıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bu politikalar, halkı temel gıda maddesinden yoksun bırakmıştır. Ne
ticede, bir iki seneye kalmaz -göreceğiz, olayı yaşayacağız- bu yanlış avlanmadan dolayı, balık 
fabrikaları ve o motor sahipleri de, o Üç beş çıkar grubu da zarar görecektir. Çünkü, birkaç 
sene sonra Karadeniz'de balık ve hamsi kalmayacaktır. Onlar, belki bir iki sene daha vurgun 
vurabilecekler; ama, ondan sonra, bu olay ne onlar için, ne de halkımız için kârlı olacaktır. 

Bu uygulamalara, bölgemizdeki -gerçekten olayı gören- motor sahipleri de karşıdır. Biz
zat ben, Giresun'da "Gidin, bu olayı Mecliste gündeme getirin. Biz gittik, bakanlık seviyesin
de görüşmeler yaptık, kimseden yüz bulamadık ve neticeye ulaşamadık; ama siz milletvekilisi
niz, bu sorunu Mecliste bizzat dile getirmenizde fayda vardır" diye, oradaki vatandaşlardan 
büyük eleştiriler, büyük tepkiler aldım. 

Değerli arkadaşlar, bunun çözümü nedir? Sayın Bakanın, Ulubey'deki konuşmasını din
ledim; "Muhalefet partilerinin hiçbir çözüm önerisi yok, onlar çözüm yolları öneremiyorlar" 
dedi. Hatta, daha ileri giderek, orada politika da yaparak, "Biz, Ulubey'deki seçimi kazana-
mazsak, burada yarın bir spor salonu isteyeceksiniz; ama, belediye başkanı muhalefetten olur
sa, bu spor salonunu istemek için nasıl telefon edeceksiniz?" dedi. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hangi bakan efendim? 
MUSTAFA ÇAKIR (Devamla) — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı. 
Değerli milletvekilleri, bunlar çok yanlış politikalardır. Ben, Anavatan Partili milletvekili 

arkadaşlarımın büyük çoğunluğuyla görüştüm ve onlar da Karadeniz'deki bu hamsi katliamı
na karşılar. ANAP'lılar, "Efendim, SHP'nin bu konuda bir çözüm önerisi yoktur" diyorlar; 
ama bu konu partimizde her zaman tartışıldı ve benim de bu hususta çözüm önerilerim vardır. 
Konu, hamsi ve balık sorunu olduğu için, alınması gereken tedbirleri şöyle sıralamak istiyo
rum : 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde bugün balık sorunu vardır. Bununla ilgili ülke
mizde hâlâ ciddî bir su ürünleri politikası yoktur, en kısa zamanda bir su ürünleri politikası 
oluşturulmalıdır. 

9 santimetre, hamsinin boyu için yetersizdir. Bu 7,5 santimetreye düşürüldü; ama aslında 
9 santimetre bile küçüktür. Bu boy bile insanın yiyeceği ölçüde değildir. Bu ölçü derhal 9 santi
metreden 11 santimetreye çıkarılmalıdır. 

Ayrıca, olaya hemen müdahale edilmelidir. Çünkü, en azından her gün denize binlerce 
motor çıkıyor ve bunlar 3,5; 7,5 santimlik hamsileri bitiriyorlar. Avlanma kurallarına uyma 
denetlemeleri çok ciddî yapılmalıdır. Avlanma kurallarına balıkçılar büyük ölçüde uymuyor. 
Buna uyulmayınca, yetkili kurulların müdahaleleri, peşinden gelen politik müdahaleler neti
cesinde bu yol tekrar açılıyor, katliam tekrar başlatılıyor. 

Ayrıca, cezaların yetersiz olduğu açıktır. Bugün, yirmi-otuz ton balığı uygunsuz avlayan 
bir motor yakalandığında -oradaki yetkililerden aldığım bilgiye göre, "En az 30 bin liralık bir 
ceza verebiliyoruz; bunu üç katına çıkarıyoruz, 90 bin lira oluyor" diyorlar- sorumluları 90 
bin liralık para cezasını ödeyerek kurtulabiliyorlar. Bu cezalar artırılmalıdır. 
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BAŞKAN — Sayın Çakır, lütfen toparlayınız; süreniz doldu. 
MUSTAFA ÇAKIR (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, bitiriyorum. 
Ağlardaki göz açıklığı, belli ölçülere getirilmelidir; denizlerimiz birkaç sene dinlenderil-

melidir diye düşünüyorum. Ayrıca, bu dinlendirme süresi içerisinde büyük gırgır motorları ya
saklanmalı, küçük balıkçılara, küçük motorlara, kayık türü motorlara ve amatör balıkçılara 
müsaade edilmelidir. 

Yine, Bulgaristan, Romanya, Sovyetler Birliği ve Türkiye; yani Karadenizde kıyısı olan 
ülkeler, bu sorunları ciddî bir şekilde değerlendirmeli, birlikte buna bir çözüm getirmeye çalış
malıdırlar. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakır. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmak istiyor. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Mustafa Çakır'in gündem dışı olarak Meclis günde
mine getirmiş bulunduğu hamsi avlanmasıyla ilgili konulardaki görüşlerimizi arz etmek üzere 
huzurunuzdayım; bu vesileyle Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Bilindiği gibi, 1990 senesinde, yani geçtiğimiz sene balıkçılıkla iştigal eden ve sayıları 100 
civarında olan balıkçılarımızın yıllara göre değişen hamsi avlan, daha önce genellikle 300 bin 
ton civarında seyretmekteydi; ancak, 1988'den itibaren son yıllarda hamsinin av vermesinde, 
gözle görülür ve hissedilir bir azalma gözlenmektedir. Aynı zamanda, 1990 senesinde, biraz 
önce buradan da ifade edildiği gibi, hamsinin büyüklüğünde de bir ufalma gözlenmektedir. 
Bu sebeple, geçtiğimiz 1990 senesinde Bakanlık olarak, hamsi avlanmasını yasaklamıştık ve 
bu yasakla birlikte, geçimini buradan sağlayan insanlarımızın kredi borçlarının ertelenmesi ve 
ayrıca buradan avlanan hamsilerle ilgili olarak sanayi üretimi yapan tesislerin de yine kredi 
borçlarının ertelenmesi yolunda birtakım kararlar almış bulunmakta idik. 

Bu yıl da, avlanma sezonu başladıktan sonra, özellikle Marmarada, mevsimine göre nor
mal sayılabilecek oranlarda ve belli bir müddet hamsi avlanması yapılmıştır; ancak, daha son
ra, esasen avlanmanın büyük oranda cereyan ettiği Doğu Karadeniz ve Sinop tilmiz civarında
ki avlanmalarda ise, 1990 senesine benzer şekilde hamsinin av vermediği veya çok az miktarda 
av verdiği de bakanlığımız tarafından yine gözlenmiş bulunmaktadır. 

Hamsinin avlanma boyuyla ilgili değişik görüşler ifade edilmektedir ve hamsinin türüyle 
ilgili olarak da yine çok değişik görüşler ifade edilmektedir. Bu görüşler içerisinde, bilimsel 
olarak yaptırdığımız incelemeler doğrultusunda, bu sene avlanma ile ilgili olarak yayımlanan 
su ürünleri sirkülerinde, hamsinin avlanma boyunun 9,5 cm olarak tespit edildiğini de belirt
mek isterim. Ancak, daha sonraki gelişmeleri de yakından izleyerek ve bu konuda, hamsinin.av 
vermediği de göz önüne alınarak ve ayrıca, 1990 senesinde, yani geçtiğimiz sene, av yasağı ge
tirmiş olmamıza rağmen, bizim dışımızdaki Karadeniz ülkeleri, yani bizim daha doğumuzdaki 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hudutları içerisindeki sularda ve yine bizim batımızda-
ki, bize ait olmayan sularda da hamsinin avlandığı da gözlemlenmiş bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, bir yıl sadece bizim tek başımıza uyguladığımız avlanma yasağının -hamsi 
stokları yönünden veya ertesi seneye faydası yönünden düşünür isek- tek başımıza aldığımız 
önlemlerin fazla etkili olmadığı kanaatine de şu anda varmış bulunmaktayız. 
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Bu vesileyle hemen belirtmek istiyorum ki, Sayın Çakır'ın -öneriler bölümünde de dile 
getirdiler- Karadeniz'de avlanan ülkelerle birlikte bu konuda bir birliktelik içerisinde hareket 
edilmesi şeklindeki önerileri, bizim de düşündüğümüz bir konudur ve bu noktada birtakım 
girişimlerimiz yapılmış bulunmaktadır. Tahmin ediyorum, önümüzdeki aylar veya günlerde, 
bu konuda müspet veya menfi bir neticeye ulaşacağız. 

Bizim dışımızdaki ülkelerde uygulanması ve, burada, geçici bir süre de olsa, bu konuyu 
gözleyebilmemiz için, yine aldığımız raporlar doğrultusunda 7,5 - 8 cm civarında da hamsinin 
cinsel olgunluğa kavuştuğuna dair verilen raporlar doğrultusunda 7,5 cm'ye indirilmesini ön
görmüş bulunmaktayız. Ancak, tabiri tekrar ifade ediyorum; bu, belli bir süre gözlemleme için 
idi; kararı biz verdiğimiz zaman, bunun belli bir müddet sonra yeniden gözden geçirileceğini 
düşünmüş idik ve şu anda da Bakanlığımızda bu konuda çalışma vardır. 

Ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum : Sayın Çakır burada konuşurlarken, "Binlerce 
motor" şeklinde ifade ettiler; 

Tahmin ediyorum, bir dil sürçmesidir, kayıtlarımıza ve tespitlerimize göre, bu konuda av
lanma yapan 100 civarında gırgır teknesi bulunmaktadır ve bizim, 7,5 santimetreyle ilgili ola
rak verdiğimiz karardan, yani 10.12.1990 tarihinden 8.1.1991 tarihine kadar bir aylık -bir aydan 
iki gün eksik- periyot içerisinde, zannedildiği gibi, bir katliam da söz konusu değildir. 

MUSTAFA ÇAKIR (Giresun) — Sayın Bakan, siz gidip gördünüz mü? Katliam var orada. 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

Sayın Başkan, bittiyse, ben devam edeyim. 
BAŞKAN — Sayın Çakır, lütfen... 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

Hamsinin, 7,5 santimetre olarak avlanılmasına dair müsaade verildikten sonra, 11 ilimizde tu
tulan yekûn hamsi 1 500 tondur. Hamsi, normal av verdiği yıllarda 300 bin ton civarında av 
verir. Bu rakam, çok düşük bir rakamdır. Buna rağmen, biz bu kararı -tekrar ifade ediyorum-
belli bir müddet için verdik; daha sonra gözden geçirileceğini, o zaman da düşünmüş idik, şu 
anda da Bakanlığımızda bu konuda çalışmalar vardır. Ama, zannedildiği gibi, herhangi bir 
katliam yoktur. Kaldı ki, bizim dışımızdaki ülkelerde de aynı şekilde avlanma şu anda da de
vam etmektedir. 

Şimdi, avlanan balıklarla ilgili olarak, tesislerinde üretim yapan insanlarla ve bazı millet-
vekillerimizle ilgili söylenenlere katılmak mümkün değildir. Türkiye'de üretim yapan tesisler 
mutlaka olacaktır ve onlarla ilgili olan konularda bölgesel olarak ve milletvekilleriyle ilgili ola
rak, bu şekilde, buradan görüş bildirilmesine katılamadığımızı da belirtmek istiyorum. 

Bu konu gündeme gelmişken, belirtmek istediğim bir konu daha var; sanıyorum, konuyla 
yakından ilgilendiği için, Sayın Çakır'a da bu konu iletilmiştir. Bilimsel çevrelerin ve balıkçı
lıkla iştigal eden, üretici olan insanlarımızın sürekli olarak dile getirdikleri, hamsinin azalma 
sebepleri olarak öne sürülen konuların başında, yunus balığı sayısının çoğalmasının gelmekte 
olduğudur. Bilindiği gibi, Türkiye'de, şu anda, yunus avı yasaktır. Biz, uluslararası anlaşmala
ra, yunus avının yapılmaması noktasında imza atmış bulunmaktayız. Bu konuda, hamsi azal
masında yunusların rolünün ne olduğu noktasında, Birleşmiş Milletlerin ilgili birimleriyle bir
likte bir araştırma yapılması hazırlığı devam etmektedir. Bu araştırmadan sonra, iddia edildiği 
gibi, yunus sayısının artmasının, hamsi sayısının azalmasına neden olup olmadığı noktasında, 
bilimsel bir görüş ortaya konulacaktır. 
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Ben Sayın Çakır'a, burada konuyu gündeme getirdiği için tekrar teşekkür ediyorum. 
Sayın Çakır, Ulubey seçimleriyle ilgili konuları da burada dile getirdiler. O konularla ilgili 

söylenecek bir şey varsa, onu zaten Ulubeyliler söyledi; bizim, başka söyleyecek ve ilave edecek 
bir konumuz yoktur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, 1990 yılı fiyat artışları ve etkilerine ilişkin gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — ikinci olarak, Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün'e, 1990 yılı fiyat 
artışları ve etkileri konusunda, gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ertüzün. (DYP sıralarından alkışlar) 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1990 yılı yıllık 

fiyat artışları konusunda görüşlerimi arz etmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli üyeler, şüphesizdir ki, ANAP döneminden geriye kalan en unutulmaz miras, enf
lasyon olacaktır. ANAP, enflasyon ile özdeşleşmiştir. Başka bir ifade ile, ANAP'la enflasyon 
ayniyet kazanmıştır, itantik hale gelmiştir. Ancak, 1990 yılında enflasyon serüveni daha keyifli 
bir hal almıştır; enflasyondan sorumlu sayın bakan ile bizzat enflasyonun arasında bir iddiaya 
sahne olmuştur. Sayın Bakan, "Enflasyonu yıl sonu itibariyle eğer yüzde 30'un altına düşüre-
mezsem, kelle koltuk ne varsa, hepsini vermeye hazırım" demiştir. 

Bir yıl boyunca her ayın 4'ü akşamı televizyonda, "enflasyon düştü, düşecek" nutukları 
çekilmiş ve 4 Ocak 1991 günü, beklenmeye başlanmıştır. 4 Ocak 1991'de Devlet İstatistik Ens
titüsünün belirlediği hesaplamalara göre, 1990 yılında, 12 aylık ortalamalara göre hesaplanan 
yıllık enflasyon oranı, toptan eşya fiyatlarında yüzde 53, tüketici fiyatlarında ise yüzde 60.4 
olmuştur. ( 

Değerli milletvekilleri her ekonominin kendi dengeleri ve hedefleri ile uyumlu, belirli dü
zeyde fiyat hareketlerine ihtiyacı vardır. Ekonomiyi yönlendirenler ve yönetenler, bunun yönü
nü ve dozunu doğru belirlemekle mükelleftirler. Belirlenen hedefe ulaşmak için değişik iktisat 
politikaları, seçilmiş modeller çerçevesinde uygulanır. Ancak, eğer bir ülkede fiyat artışları hem 
hızlı ve hem de sürekli bir hal almış ise, o ülkede kronik enflasyondan bahsedilir. Artık, enf
lasyon kronik hale gelmiştir; yani, bünyeye sirayet etmiş, müzminleşmiştir. İktisatçılar bu hali 
bir hastalık hali olarak gördükleri için, hiçbir biçimde savunmazlar. 

Kronik enflasyon, fiyat artışlarının, ekonomik bünye, karar birimleri ve mekanizmalarıy
la bütünleşmesi halidir; başka bir ifade ile, ekonominin, enflasyonun verdiği sunî teneffüsle 
yaşatılabilmesidir. Enflasyon, böyle bir ortamda, âdeta, ekonomiye verilen sunî oksijendir. 

Mevcut ülke ve dünya şartları dikkate alındığında, yüzde 60'lık enflasyonun savunulabilir 
bir tarafı yoktur. 

Bence, 1990 yılında gerçekleşen enflasyon oranından daha da önemlisi, ANAP dönemin
de, 1984 yılından bu yana ülkenin yaşadığı enflasyondur. 

Toptan eşya ve tüketici fiyatlarına baktığımızda, 1984 yılında toptan eşya fiyatları yüzde 
50, -küsuratlarını söylemiyorum- tüketici fiyatları yüzde 49; 1985 yılında toptan eşya fiyatları 
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yüzde 43, tüketici fiyatları yüzde 45; 1986 yılında toptan eşya fiyatları yüzde 29, tüketici fiyat
ları yüzde 35; 1987 yılında toptan eşya fiyatları yüzde 32, tüketici fiyatları yüzde 39; 1988 yılın
da toptan eşya fiyatları yüzde 68, tüketici fiyatları yüzde 75; 1989 yılında toptan eşya ve tüketi
ci fiyatları yüzde 69; 1990 yılında ise, -biraz önce ifade ettiğim gibi- toptan eşya fiyatları yüzde 
53 ve tüketici fiyatları yüzde 60. Yedi yılın ortalamasını aldığımızda, toptan eşya fiyatlarının 
yedi yılda ortalama yıllık yüzde 49,4; tüketici fiyatlarının da yüzde 53,3 oranında arttığı görül
mektedir. Bu dönemde gerçekleştirilen büyüme hızı da yılda ortalama yüzde 5,5'tur. Nüfus 
artışının da yıllık ortalama yüzde 2,5 civarında gerçekleştiği dikkate alınacak olursa, demek 
oluyor ki, ANAP döneminde, yani son yedi yılda kişi başına gelir artışı yüzde 3 civarında ger
çekleşmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 1980 sonrasında sürekli olarak kötülenen ve enflasyonlu yıl
lar olarak bilinen 1970'li yıllarda yaşanan fiyat artışlarının, hemen hemen katlanmış olduğu 
görülmektedir. Bir hatırlatma yapmak istiyorm. 1973 - 1979 döneminde -aynen 1984 - 1990 
gibi 7 yıllık bir dönemdir, toptan eşya fiyatları yılda ortalama yüzde 30 artış göstermiştir. Ol
dukça istisnaî yıllar olarak kabul edilebilecek olan 1978 ve 1979'u dışarıda tuttuğunuz takdir
de, 1973 ve 1977 yılları arasındaki beş yılda gerçekleşen yıllık fiyat artışları da ortalama yüzde 
20'dir. Bu sonuç, Kıbrıs'a, ambargoya, petrol fiyatlarının 5 kat artmasına, koalisyonlara ve 
de sert siyasî ortama rağmen elde edilmiştir. Yine, 1973 - 1977 yılları arasında yüzde 20'lik 
enflasyonla birlikte gerçekleşen büyüme hızı 4a, yılda ortalama yüzde 6.9'dur. tşte, bu muka
yeseler de göstermektedir ki, ANAP döneminde enflasyon kronikleşmiş ve kendisinden önceki 
dönemi katlamıştır. 

Türkiye'de durum bu vaziyettedir; bir de dünyaya bakalım. Türkiye yüzde 60'larda gezer
ken, acaba dünyada enflasyon nedir? 

Sayın Başkan, değerli üyeler; gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman, son beş yılda 
1985 - 1990 yılları arasında, Afrika ülkelerinde ortalama olarak gerçekleşen enflasyon yılda 
yüzde 16'dır, Asya'da yüzde 10'dur, Ortadoğu ülkelerinde yüzde 17'dir ve Avrupa'da da yüzde 
74'tür. Tabiî, Avrupa'deki ortalamayı, son yıllarda Doğu Avrupa ülkelerindeki fiyat artışların
da meydana gelen yükselmeler sağlamakta, yani onlar yukarıya doğru çekmektedir. Buna rağ
men, gelişmekte olan bütün, Afrika, Asya, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinin ortalaması yüzde 
29'dur. "Latin Amerika yok mu?" derseniz, herhalde Türkiye, Latin Amerika'yı örnek alma
yacaktır. \ani, hem bir yandan Hükümet üyeleri, yöneticiler "İşte hedefimiz çağdaş dünyadır" 
diyecekler; ama enflasyona gelince, Latin Amerika'yı örnek olarak gösterecekler. 

Böyle tutarsızlık olamaz, ama buna rağmen, onu da söyleyelim : Latin Amerika'da son 
beş yılda gerçekleşen enflasyon, ortalama, yılda yüzde 250'dir. Latin Amerika'yı da bu ülke 
grupları içine alırsanız, ortalaması yüzde 60'a çıkar. 

Sanayileşmiş ülkelere gelince : Türkiye, sanayileşmiş ülkeler ligindedir; Türkiye, bir OECD 
ülkesidir, Türkiye'nin yerini aramak gerekiyorsa şu veya bu göstergede, şüphesiz ki, önce baka
cağımız yer, bulunduğumuz ligtir; yani o da, OECD ülkeleridir. 

Evet, bu söylediğimiz, son beş yılda, 1985-1990 döneminde, sanayileşmiş ülkelerin başın
da gelen Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Almanya'da gerçekleşen toptan eşya fiyatla
rı, beş yılın ortalaması, yüzde 3,5'tur; tüketici fiyatları da yüzde 3,6'dır. Diğer sanayileşmiş 
ülkelere gelince, son beş yılda gerçekleşen toptan eşya fiyatları yahut gayrî safî millî hâsıla def-
latörü, ortalama yüzde 5,2'dir; tüketici fiyatları da yıllık ortalama yüzde 5'tir. 
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BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreniz doldu; lütfen toparlayınız efendim. 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; demek oluyor ki, Türkiye, bir enflasyonist konjonktürün 

içindedir ve bir türlü de bu konjonktürden çıkamamaktadır ve Anavatan Partisi bu konuda 
kesin bir başarısızlığa düşmüştür. 

Bundan daha önemli olan bir nokta daha vardır; o da, 1990 yılı enflasyonunu, 1989 yılı 
enflasyonuyla mukayese etmenin bilimsel olarak doğru ve tutarlı olamayacağıdır. Zira, enfla-
yon bir, sonuçtur ve o sonucu, ekonominin içinde bulunduğu şartlar tayin eder. 1989'un şart' 
larıyla 1990'nın şartları birbirinden ciddî biçimde farklıdır. 

Bakınız, 1990'da döviz kuru düşük değerlenmiştir. Döviz, gerçek değerinin 30 puan altın
da tutulmuş ve böylece, ithale dayalı girdi ve nihaî mallar, 1989'a göre nispî olarak ucuzlamıştır. 

2. 1990 yılında ithalde alınan gümrük vergileri ve fonların azaltılması, ithalatı ucuzlatan 
bir başka önemli faktördür ve ciddî vergi kaybına yol açmıştır. 

3. 1989 yılında memur maaşlarının önemli ölçüde artırılmasına mukabil, 1990'da orta
lama yüzde 40'lık bir artış sağlanmış ve böylece enflasyonun altında tutulmuştur. 

4. Kredi faizleri düşürülmüştür, özellikle yaklaşık yüzde 40 maliyetli yabancı kredi kul
lanımı, maliyetlerin düşmesine neden olmuştur. 

5. Destekleme ürün fiyatlarındaki artışlar yüzde 30 civarında tutulabilmiştir. 
6. Tarımda sağlanan ürün artışı ve ihracatın reel olarak gerilemesi, mal arzını artırmıştır. 
7. KİT'lerin fiyat artışları sınırlı tutulmuş, hatta son aylarda tamamen engellenmiştir. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Başkan, 20 dakika oldu... 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum efendim, bitiriyorum. 
8. Körfez krizinin son aylarda yol açtığı durgunluk, özellikle kasım ve aralık aylarında 

yaşanan durgunluk, fiyatlardaki artışı frenlemiştir. 

Şimdi, demek ki, 1989'un şartlarıyla 1990'ın şartları ciddî biçimde farklı. Aslında 1989'un 
şartları eğer carî olsaydı, 1990'ın enflasyonu, zannediyorum ki yüzde 100'lere dayanırdı. Tabiî, 
bu tedbirlerle enflasyon yüzde 60'ta tutulabilmiştir; ama bu saydığım tedbirlerin hepsinin eko
nomi üzerinde yarattığı maliyetler vardır. Tabiî, zaman müsait olmadığı için o konuya gir
miyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, lütfen bitirin, beni zor durumda bırakmayın lütfen. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım, bitiriyorum efendim. 
Petrol fiyatlarındaki artış etkisinin ne olduğuna işe, bilindiği gibi, değerli milletvekilleri, 

Hükümet henüz karar verememiştir. 
Enflasyondan sorumlu Sayın Bakan, petrol fiyatlarının etkisinin 14 puan olduğunu söy

lerken, Devlet İstatistik Enstitüsünün bağlı bulunduğu bir başka Sayın Bakan, bu etkinin 8 
puan olduğunu söylemektedir. 

8'dir, 10'dur, 15'tir; ama şurası muhakkak ki, petrole bizden çok daha bağımlı ülkelerde, 
enflasyon üzerinde bu ölçüde bir etki yapmadığı anlaşılmıştır. Çünkü 1990 yılı enflasyon oranlan, 
gelişmiş ülkelerde açıklanmıştır. Eğer Türkiye'de böyle bir etki varsa dahi, bu petrol fiyatların
dan değil, ANAP'ın uyguladığı vergi ve fon politikalarından kaynaklanmıştır. 
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Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum Sayın Başkan, değerli üyeler; 1991 de enflasyon acaba 
ne olacaktır? Her ne kadar bütçe ve program yüzde 45 ile bağlanmışsa da, yine ekonomiden 
sorumlu olan Sayın Bakan, "yüzde 30'un altına çekeceğim" demektedir. 

Hükümet önce kendi arasında anlaşmalıdır. Ne olursa olsun, deniz bitmiştirîTasarruf ora
nının yeniden yüzde 20'elere.gerilemesi bunu teyit etmektedir. "İki yılda enflasyonu yüzde 10'a 
düşüreceğiz" deyip iktidara gelenlerin, aradan yedi yıl geçtikten sonra yüzde 60'lara çıkardık
ları enflasyon karşısında halkın güvenini ve desteğini sağlamaları artık mümkün değildir. Bil
meyenler gitmeli, yerine bilenler gelmelidir. Unutulmamalıdır ki, devlet yönetimi beşerî ve nef-
sî zaaf ve kaprislerin tatmin edildiği yer değildir. Bu istifaya herhalde kargalar da gülmektedir! 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 

3. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Ege ekici tütün piyasasında açıklanan fiyatlar ve tütüncü
lüğün genel sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin 
cevabı 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'e, Ege tütün piyasası fiyatları ve tütün
cülüğün genel sorunları hakkında gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Eser. (DYP sıralarından alkışlar) 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan 
önce hepinizi saygıyla selamlıyorum ve 1991 yılının, başta Yüce Meclisimiz ve bütün milletimiz 
için hayırlı, barış ve esenlik dolu günlerle geçmesini diliyorum. 

Gündem dışı konuşmamın mevzuu, iki gün önce Sayın Maliye Bakanı Adnan Kahveci ta
rafından İzmir'de ilan edilen 1990 Ege ekici tütün piyasası fiyatları ve beraberinde Karadeniz, 
Marmara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tütün fiyatları. 

Her zaman olduğu gibi ve hepinizin de takip ettiği gibi, daha doğrusu ANAP hükümetle
ri dönemindeki gibi, yine üreticiden yüksek dozda feryatlar yükseldi ve bu feryatlar maalesef 
kaale alınmıyor. Sadece tütün üreticisi değil, diğer bütün üreticiler, Türk çiftçisi, Türk köylüsü 
emeğiyle geçinen, alınteriyle geçinen tüm yurttaşlarımız, artık Anavatan hükümetlerinin bir 
şey vermeyeceğini de biliyor; ama ben bugün meseleyi, "az verdin, çok verdin" münakaşasının 
biraz dışarısına çekmek istiyorum. Şöyle : iki ikibuçuk ay önce bu kürsüden tütün üreticileri
mizin sorunları dile getirildi. Bu sorunların konuşulduğu Meclis zabıtlarının da henüz mürek
kebi kurumadı. Sayın Bakanın iki üç tane iddiasını veyahut görüşlerini dikkatlerinize sunaca
ğım. Bu görüş neticesinde, iki gün önce ilan edilen tütün piyasasında Sayın Bakanın TRT'ye 
intikal etmeyen haber ajanslarının verdiği konuşmasında, fiyat oluşumunda nelere dikkat edil
diğini, hangi argümanları ortaya koyduğunu ifade eden düşünceleri ile aradaki mübayeneti di
le getirmesiyle, Sayın Bakanın ve yönetimin daha ciddî, daha tutarlı, hiç olmazsa biraz daha 
ciddî olmasını rica etmeye çalışacağım. 

Sayın Bakan iki ay önceki konuşmalarında şöyle diyordu : "Türk tütün ekicisini piyasa 
şartlarına ezdirmeyeceğiz." 

Üç dört gün önce piyasa şartlan ortaya çıktı ve yine biraz önce değerli arkadaşım da ko
nunun detayını ifade ettiler. En az ihtimalle, en az varsayımla, en iyimser bir tahminle, piyasa 
şartları dediğimiz, pahalılık dediğimiz enflasyon, yüzde 55'in altında değil. 
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Sayın Bakanın ifadesi ve bizim yaptığımız çok basit hesaplarla ortalama fiyatları dikkate 
aldığımızda, geçen sene tespit edilen tütün fiyatı ile, bu sene tespit edilen tütün fiyatının ara
sındaki azamî fark yüzde 26'dır. Yani, söylenenle yapılan arasında, yine her zaman olduğu gi
bi, yüzde 100 mübayenet var. 

Sayın Bakanın bir diğer iddiasını, noktasını virgülünü değiştirmeden aynen zabıttan oku
yorum : "Türk tütünü, aile ziraati şartlarında en uygun tarımsal üretim dalı olduğu gibi.." 
diye devam ediyor ve Sayın Bakan iki gün önce, fiyat tespitinde, "Bu tütünün alternatifini bul
maya mecburuz, aksi halde daha iyi fiyat vermemiz mümkün değildir" diyor. 

Bu da bir mübayenettir. Bu mübayenete, herhalde, "Körfez krizi sebep oldu" diyemezsi
niz. Çünkü, o konuşmanın yapıldığı tarih olan 16 Ekim 1990, tam bu Körfez krizinin şaşaalı, 
kritik zamanıydı. 

Sayın Bakan bir diğer iddiasında "Destekleme şeklini değiştireceğiz" diyor; daha doğru
su, "desteklemeyeceğiz" diyor; ama yine, İzmir'de tütün piyasasını açarken yaptığı konuşma
da Sayın Bakan şöyle diyor -ajanstan aldığım haberi aynen okuyorum-: "Bir bölümü Avrupa 
Topluluğu içerisinde destek gören rakip ülkeleri dikkate aldığımızı farz ederseniz, buna göre 
rakip fiyatı, yani daha düşük fiyatı vermemiz uygundur" gibi bir mantık içine giriyor ve Sayın 
Bakan bunu söylerken, Avrupa Topluluğu ülkelerini desteklediğini de bir nevi itiraf etmiş olu
yor. Şimdi, bu açmazı nasıl izah edeceğimizi Sayın Bakanın açıklamasını rica ediyoruz. 

Üç gündür, Ziraat Mühendisleri Odasının tertiplediği "Tarım Haftası" Sempozyumu" 
devam ediyor ve orada bu konular enine boyuna tartışılıyor; kim, neyi destekliyor. Efendim, 
Uruguay Raundlar, Amerika ve Avrupa çiftçilerinin savaşı ve bu savaşın tabanında, ziraatle 
uğraşan üreticilerin desteklenmesi yatmaktadır. Biz, onlardan çok daha liberal bir ekonomiyi 
mi takip ediyoruz ki, bu el emeği ile yıllar yılı çalışan Türk çiftçisini desteklemeyeceğiz ve bu
gün öğrendiğim bir konuya çok paraleldir; "Aşırı derecede sübvansiyon yapıyoruz, Türk çift
çisine şu kadar trilyon sübvansiyon yapıyoruz" denen bir günde, evvelki gün pancar üreticisi
ne tatbik edilen şu duruma bakın : Pancar üreticisinin aldığı gübrenin beher tonuna 672 bin 
liralık faiz uygulanıyor, alacağı ödemeye mahsuben, bununla bitmiyor; avans üzerinden, ay
nen ticarî kredi gibi faiz uygulaması tatbikatına başlanıyor... 

Velhasıl kelam, Sayın Bakan diyor ki: "Biz tütünden, sigaradan elde ettiğimiz menfaatle
ri aynen Türk çiftçisine, Türk tütün üreticisine aksettireceğiz" Ama, ne görüyoruz? Geçen se-
neki sigara ihracatı 10 bin ton, bu sene belki 15-20 bin tona çıkacak. Buna mukabil, Sayın 
Bakanın ve yöneticilerin Türk çiftçisine reva gördükleri -bırakınız geçen seneki nispetleri- yüz
de 100 nispetinde daha aşağılardadır. 

Çok basit olarak birkaç örnek vermek istiyorum. Bu örnekleri, yine teknisyenlerin üze
rinde durdukları ve çok merak ettikleri sektör deflatörleriyle vermek istiyorum. 1990 tarım def-
latörünü 1 olarak aldığımızda -bu rakamları resmî yayınlardan alıyorum- 1989 rakamı yüzde 
62,7'dir; 1988 rakamı yüzde 38,65'tir. Bu nispetleri 1990 ürününe tatbik ettiğim zaman, Sayın 
Bakanın vermesi lazım gelen ortalama, fiyat asgarî 12 800 lira civarında olmalıdır; resmen ilan 
ettikleri fiyat 10 bin liradır. Ben bunun 9 400 - 9 500 lirayı geçeceğine de -geçmiş senelerin tec
rübesine dayanarak- inanmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eser, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 
ALÎ ESER (Devamla) — Şunu söylemek istiyorum ; Formül, hayat pahalılığı 1 ise, Türk 

çi/tçisine reva görülen yarımdır; yani Türk çiftçisini fakirleştirmektir; elindekini, avu* 
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cundakini sattırıp, geçmişten elde ettiği birikimlerini harcatmaktır. Ancak, bu tutum muhak
kak ki bindiğiniz dalı kesmenizden başka bir şeye yaramayacaktır ve bunun çıkış yolu da yok
tur. Çiftçimize ve üreticimize reva görülen bu eziyet etme politikanızın cevabı, inşallah ilk san
dıkta verilecektin bunun şek ve şüphesi yoktur. 

Benim, bu kısa süre içerisinde, "tütüncünün durumu nasıl iyileşebilir, üretici emeğini na
sıl alabilir, neler yapmalıyız?" gibi konularda öneri getirecek zamanım yok; ancak, bunların 
hepsini uzmanlar, bizatihi üreticiler, yetkililere yüzlerce defa söylemişlerdir. Ben, burada bir 
tespitimi daha sizlere ifade ederek, gerçek çiftçinin içtenlikle düşündüğü maliyet, satış, fiyat 
mukayesesini yapmak suretiyle ağlamaların, sızlamaların gerçekten içten mi geldiğini, yoksa 
'ağlamayan çocuğa meme vermezler' politikanızın burada da mı istendiğini takdirlerinize bı
rakmak istiyorum. 

Bakınız, yıllardır Ege ile Karadeniz, Marmara tütünleri arasında en az yüzde 25-30 fiyat 
farkı vardır; tespit edilenler ve kalite bunu icap ettirmektedir. Bu sene onları da ortadan kal
dırdınız. Ona rağmen, yıllar yılı üretimde uğraşmış çiftçinin beklediği -samimi olarak söylüyo
rum, hiçbir ekzejerasyona (exagerationa) mübalağaya gitmeden- ortalama fiyat 14 bin lira idi; 
defalarca "14 bin lira ortalama fiyat bekliyoruz" dediler. Yine, gradları itibariyle bana söyle
dikleri şu idi : "A grad 18 bin lira, B grad 10 bin lira, kapa 4 bin lira olursa bu ortalamayı 
tuttururuz." 

Bu fiyatları çıkaran kişiler, Öyle uzun boylu hesap kitap bilen veya yüksek seviyelerde teo
rik hesaplarla uğraşan kimseler değildir; aldığını sattığını bilen adamlardır. Bu üreticiler, ge
çen sene 9 500 liraya aldığı birtarım ilacının bu sene 27 bin liraya, 30 bin liraya çıktığını -daha 
mevsimi gelmediği halde- hesap ederek bu rakamları söylediler. Gradlar nispeti hesabını yaptı
ğımda, 14 bin liranın, 13 880 lira gibi bir ortalama ile çakıştığını gördüm; yani bu sağduyunun 
getirdiği bir istekti. Herhalde bu isteğe göz yummak insafsızlık olur. 

BAŞKAN — Sayın Eser 15 dakika oldu, lütfen bitiriniz... 
ALİ ESER (Devamla) — Bitireceğim Sayın Başkan; bitirirken de şunu söylemek istiyo

rum : Bu alım fiyatlarıyla Türk çiftçisinin, gerçekten, sermayesini, daha doğrusu çoluğunun 
çocuğunun rızkını yediğini ifade etmek istiyorum. Bu Hükümetten, bu davranışı neticesinde 
başka bir şey beklemediğimizi belirtiyorum. 

Daha fazla gölge etmeden ve gölge bakanlık gibi, gölgenin gölgesi yeni icatlara da mey
dan vermeden, işi ehline ve gerçek sahibine teslim edip, Türk halkının reyine müracaat etmeni
zi diliyor hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser. 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Tütüncü altın devrini yaşıyor... 
ALt ESER (Samsun) — Buyurun göstereyim size. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Akhisar'da eşekle gezenler şimdi Reno ile geziyorlar. Re-

no aldılar şimdi. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sen Manisa'ya baksana. 
BAŞKAN — Böyle karşılıklı sohbet bu Meclisin usulllerinde yok. Lütfen arkadaşlar... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (istanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; Meclis zaten kalabalık değil, onun için karşılıklı sohbet Meclisi biraz canlandırıyor. 
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Değerli arkadaşlar, tütün konusunun gündeme ne zaman geleceğini bekliyordum. Kampan
yayı açtıktan sonra yalnız bir gün geç kaldınız Ali bey, ben dün bekliyordum bu konuşmayı. 

ALt ESER (Samsun) — Dün söz vermediler Sayın Bakan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Vermediler mi?.. 
Keşke söyleseydiniz de, bir arkadaştan rica etseydik, söz sırasını size verselerdi!.. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Tavassutla öyle söz verdirme, huyunuzda mı var?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli arkadaş
lar, Maliye Bakanı olduktan sonra gerçekten, "tütün konusunda, uyguladığımız politika ne
dir? Muhalefet birtakım şeyleri söylüyor; muhalefeti de dinlememiz lazım; muhalefetin haklı 
olduğu konularda tavrımızı değiştirmediğimiz takdirde bize zararı olur. Muhalefetin söylediği 
şeyler, yaptığı tenkitler hoşumuza gitmeyebilir; ama belki doğruluk payı olabilir..." diye, ben, 
çok dikkatli olarak, geçmişte yapılan çalışmaları inceledim ve "Bu çalışmaları, acaba nasıl da
ha objektif bir baza oturturuz?" diye de bir arayışın içine girdim. 

öncelikle 1984 yılı dahil, her yıl değerli muhalefetimizin, her verilen fiyatı tenkit etmesi 
gibi bir gerçekle karşılaştım, öbür taraftan da, "Acaba verilen bu fiyatlar gerçekten düşük müy
dü, yüksek miydi, bunu nasıl ölçeriz?" diye baktığımızda, en somut, en inkâr edilemez olay
lardan bir tanesi muhalefetimizin her zaman söylediği, "Bu sene kimse tütün ekmeyecek, se
neye başka şey ekecek" sözleri idi, ama ortaya çıkan tablo bunun tam tersini gösteriyor. İnsan
ların tütünden vazgeçmesi yerine, 350 bin civarında olan ekici aile sayısı, bu sene 570 bine çıkı
yor yani 200 binin üzerinde bir artış var. Yani, tütün o kadar cazip oldu ki, tütüne o kadar 
iyi fiyat vermişiz ki, 200 bin aile daha tütün ekmiş; neredeyse mevcut aile sayısı ikiye katlanır 
hale gelmiş. Bu pancar olsa, buğday olsa, durum değişiktir; yiyebiliyorsunuz, şekere çevirebili
yorsunuz, makarnaya çevirebiliyorsunuz, piyasası var... Şark tütünü, yetiştirdiğimiz tütün öyle 
bir emtia ki, fazlalığını başka bir şeye çeviremiyorsunuz. Dünya piyasalarındaki arz belirli, iç 
tüketim belirli, dış pazar potansiyeli belirli. Dolayısıyla, tütünü bu kadar iyi desteklememizin 
sonucu olarak, bir üretim fazlası oluşmaya başladı. Bu senenin üretim fazlası tespitlerini bek
ledim. Çünkü, biliyorsunuz geçen sene olaylar olmuştu. Ziraat Odası Başkanı, en son görüş
tüğümüzde, "özür dileriz, bu olaylara bizim en ufak bir dahlimiz yoktur, bu olaylarla bizim 
ilgimiz yoktur. Bazı kendini bilmezler, kışkırtmayla bu olaylara sebep olmuşlardır" dedi. Me
rak ettim, "gerçekten acaba biz geçen sene kötü fiyat mı verdik?., diye araştırdım... Hatırlarsı
nız, Maliye Bakanı olur olmaz, yine bu kürsüde, muhalefetten bazı arkadaşlar geldiler ve "Tü
tünü yaktınız, tütüncüyü yaktınız" dediler; ben de bir fiyat serisi çıkardım cari fiyatlarla, tü
tüne verilen fiyatları çıkardım; bir de baktım, ortaya öyle bir rakam çıktı ki -kendilerine de 
takdim ettim o tabloyu ve o tabloyu kendilerine takdim ettikten sonra zaten tenkitler de kalktı-
geçen sene tütüne cumhuriyet tarihinin en iyi fiyatını vermişiz. 

Bu sene daha enteresan bulgularımız da var. Üretim yüzde 15 civarında artmış. Ekilen 
sahalar yine yüzde 15 civarına yakın artmış; tespitleri yaptık. Demek ki, en yüksek artışlardan 
biri bu sene. Demek ki, çok çok iyi fiyat vermişiz. 

Şimdi, daha güzel gelişmeler de var; o da şu : 1984 yılında bir tütün politikası başlattık 
A grad, B grad, Kapa diye. Tabiî, bu bizim ihraç şansımızı da büyük ölçüde geliştirdi. A gradın 
oranı, 1984 yılında yüzde 20 imiş; yani, neredeyse, Türk tütününün yüzde 80'i kalitesizmiş ki, 
o programı uygulamaya koyacağımızı belirtmemize rağmen, ekicimizin ancak yüzde 20'si A 
grad vasfında tütün yetiştirebilmiş. Bakın, bu sene A grad kaça çıktı biliyor musunuz? Yanlış 
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hatırlamıyorsam geçen sene yüzde 47 falandı; bu sene yüzde 52'ye çıktı. Bu, yapılan tahmin, 
yapılan Ön tespitler... Yani, Türk tütününün yarısından fazlası A grada dönüştü. 

Eskiden, "başfiyat önemli değil, ortalama fiyat önemli" diyordunuz. A grad yüzde 52'ye, 
belki yüzde 54'e, -tam da bilmiyoruz; bu muhafazakâr bir tahmindir- belki de yüzde 57'ye çı
kacak; yani artık, A grada verilen fiyat, tütüncünün cebine giren fiyata yaklaşıyor ve bu sene 
yaptığımız ortalama fiyat tahmini, sizin dediğiniz gibi, 9 500 değil, 10 500'e yakın çıkacak. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Tahmin, Güneş Taner'in tahmini gibi olmasın! 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Başka bir husus 

da şudur : Telgrafla gelen, telefonla gelen reaksiyonları gözlemliyorum. Telefonum da açık... 
Bugün, isterseniz, özel kaleme gidin, beni kim aradı, hangileriyle görüştüm, hangileriyle görü
şemedim; hepsi var. Gelen telefonların tümü, "Allah sizden razı olsun, çok güzel fiyat verdiniz" 
şeklindedir; gelen telgraflar da o şekildedir. Telgraflar da yanımdadır, arzu edene gösterebilirim. 

ALİ ESER (Samsun) — Bizde de var Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (DeVamla) — Eğer siz, teşkilat

larınıza telefon edip, "menfî telgraf çekin" demezseniz; şimdiye kadar tek bir menfî telgraf 
gelmemiştir. 

ALİ ESER (Samsun) — Hayır, hayır. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — İtiraf edeyim, menfî 

telgraf, menfî telefon bekliyordum. Ben, ulaşılabilen bir insan olduğumu zannediyorum. Ara
yan herkesin ismini alırım, beni bulamazsa sonradan ararım, "ne için aradın kardeşim?" diye 
sorarım. Şimdiye kadar tek bir menfî telgraf ve telefon gelmemiştir. Sakın, teşkilatlarınıza te
lefon edip, "bu adama telefon edin" falan demeyin ha, sonra bozuşuruz!.. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ortalama yüzde kaç artış Sayın Bakan? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli arkadaş

lar, işin şaka tarafı bir tarafa, ciddî bir sorunumuz vardır. Bu sorun, üretim fazlasıdır. Yani, 
buradaki üretim fazlası, pancar gibi, şeker gibi değildir. Bunda sizin de sorumluluğunuz var
dır, bizim de sorumluluğumuz vardır. ' 

Sizin şöyle sorumluluğunuz vardır : Bize geçmiş yıllarda aşırı baskı yapmışsınız. "Tütün
cüyü yaktınız" demişsiniz. Biz de, muhalefet bu kadar bağırdığına göre, herhalde bir sebebi 
vardır, herhalde bize gelen gözlemler yetersiz demişiz ve vermişiz iyi fiyatı. Şimdi üretim fazla
mız var. Bu üretim fazlası memleket menfaatinin aleyhindedir. Bu üretim fazlasını kaldırma
mız gerekir ki, gerçek kaliteli tütün yetiştiren üreticinin, Türk tütün ekicisinin bir defa dış pi
yasalardaki şansı ve içeride sağlayabileceği gelir azamî hale gelsin. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Dışarıdan sigara almayın. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Onu konuştuk Meh

met Bey... 
Şimdi, bu üretim fazlasını eritmemiz gerekir. Neden? Biz bu ürüne verdiğimiz parayı di

ğer ürünlere versek daha,iyi olmaz mı? Üretim fazlasını, kullanamadığımız, işe yaramayan, 
ihraç edilemeyen, bedava verseniz dahi dışarıya satamayacağımız üretim fazlasını, bir dahaki 
sene ve daha sonraki senelerde kesinlikle ortadan kaldırmamız gerekir ve lütfen bundan sonra, 
"tütüne az fiyat verdiniz" gibi şeylerle bize baskı yapıp, bir kısmımızı da inandırmayın, ikna 
etmeyin. Burada samimî konuşuyorum. Yani, bu üretim fazlasına verdiğimiz parayı diğer ta
rım ürünlerine kaydırmamız gerekir. 
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Sayın Eser, konuşmanızda bazı şeylerden bahsettiniz. Galiba benim yaptığım basın top
lantısı, basma ya eksik ya da yanlış aksetmiş, Konuşmamın kopyasını size takdim edeceğim. 
O bahsettiğiniz ifadeler burada yoktur. Dolayısıyla o tenkitlerinizin bir kısmına zaten katıla
mayacağım. 

En son olarak şunu söylemek istiyorum : Bu sene, her biri 10 tonluk 10 bin kamyon civa
rında tütünü imha etmek mecburiyetinde kalacağız. Bu, iyi bir şey değildir. Bunun bedeli tril
yonları geçiyor. 10 bin kamyon... Her bir vilayetimize, her bir ilçemize 10'ar kamyon düşüyor, 
asgarî 10 tonluk 10'ar kamyon düşüyor. Yani, götürüp, il meydanında, ilçe meydanında yakma 
mecburiyetinde kalabileceğimiz tütünlerdir bunlar. Bunu, ülke menfaatma, üretici menfaatma 
göre çözmemiz gerekiyor. Bu konuda lütfen işi demagojiye vermeyelim, vermememiz gerekir. 

Biz, tütün konusunda şimdiye kadar tutarlı bir politika izlediğimiz kanaatindeyiz. Böyle 
olmasaydı, A-gradı yüzde 20'Ierden yüzde 52'lere çıkaramazdık. Bakın bu sene tütün kararna
mesine sera kredisini de koyduk ve iddia ediyorum, seneye A-grad geçmişteki artış trendinden 
daha hızlı artacaktır; çünkü, serada kurutma tütünün kalitesini çok daha hızlı düzeltiyor, çok 
daha üniform kalite elde edebiliyoruz. Eğer biz, bu işi geçmiş yıllardaki gibi fazla demagoji 
meselesi yapmazsak, hem tütün ekicisi, hem sigara üretimi konusunda geçmişte sağladığımız 
başarıdan daha iyi başarılar elde ederiz. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Bakan, ortalama yüzde kaç fark verdiniz; yüzde 

26 diye cevap vermiştiniz?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Size bunun bir kop

yasını vereyim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildi

ğine ilişkin önergesi (4/252) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar sona ermiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin "Sunuşlar" bölümünde, komisyondan bir istifa tezkeresi vardır, okutup, 

bilgilerinize sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Atilla tmamoğlu 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'tn, (6/915) numaralı sözlü, sorusunu geri aldığına ilişkin öner
gesi (4/253) 

BAŞKAN — Bazı sözlü soruların geri verilmesine dair 7 tane önerge vardır, okutup, bilgi
lerinize sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 473 üncü sırasında yer alan (6/915) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ali Uyar 

Hatay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

3. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nm, (6/999) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/254) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 537 ncı sırasında yer alan, (6/999) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
4. — izmir Milletvekili Wi Aksoy'un, (6/1042) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/255) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 583 üncü sırasında yer alan, (6/1042) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Veli Aksoy 

tzmir 
5. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kıriı'ntn, (6/1048) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/256) 

BAŞKAN — Dtğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 598 inci sırasında yer alan, (6/1048) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
t. önder Kırlı 

Balıkesir 
6. — Kars Milletvekili Mahmut Altnak'tn, (6/1062) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş

kin önergesi (4/257) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 611 inci sırasında yer alan, (6/1062) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Alınak 
Kars 

7 — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, (6/1027) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/258) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 633 üncü sırasında yer alan, (6/1027) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Ersin 
izmir 

8. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, (6/1030) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/259) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 636 ncı sırasında yer alan, (6/1030) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Rıza Ilıman 
Çorum 

BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di

ğer işler" kısmına geçiyoruz. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DtĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayıh 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) 

BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasındaki, Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Ar
kadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Mad
desinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin görüşmelerine kaldığımız yer
den devam edeceğiz. 
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Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir. 

2. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Ataky'm, Hasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Ra
poru (3/905) (S. Sayısı : 403) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurutu Karma Komisyon Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Komisyon Başkanı oturum boyunca bura

da hazır bulunduğu halde, Hükümetle bir mutabakat içerisinde olarak ve ülkenin genel koşul
larını dikkate alarak dışarı çıktılar. Bunu, Parlamentonun ve milletvekillerinin yasama çalış
maları üzerinde "Demokles'in Kılıcı" olarak görmekteyim. Bunu protesto ediyorum ve tuta
naklara geçmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Başkanlık olarak bizim, komisyon üyelerini zorla bir yere ge
tirme gücümüz yok. Davet ettik; komisyon adına herhangi bir kişi ortaya çıkmamıştır. Siz de 
konuşmanızı yaptınız... 

3. —istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve Tütün Mamulle
rinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1177 
Saydı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlartntn Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı 
Genel Sağlık Yasasına (Umumî Htfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine ilişkin Yasa Öne
risi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı: 286 ve 286'ya 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 
ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma 
Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Sigaranın Zararlarının önlenmesi îçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine tlişkin Yasa Önerisi ve Adalet 
Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Hazır. 

Teklifin tümü, 7.3.1990 tarihli 86 ncı Birleşimde, içtüzüğün 89 uncu maddesine göre ko
misyona geri verilmişti. Komisyonun yeniden hazırladığı rapor ve metin, 286'ya 1 inci ek sıra 
sayısıyla basılıp sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Rapor, okunmadan müzakere edilecektir. 

Raporun tümü üzerinde söz isteyenlere, sırasıyla söz vereceğim. 

(1) 286 ve 286'ya 1 inci Ek Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ali Eser söz istemiştir; ama Sayın Ali Eser yok. 
Diğer parti grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahısları adına Sayın Reşit Ülker'in söz talebi vardır; Sayın Ülker de yok. 
Şu hale göre, teklifin tümü üzerinde söz isteyen yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kişileri tütün ve tütün mamullerinin zararlarından, 

bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu ter
tip ve tedbirler almaktır. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyle ilgili söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Tütün ve Tütün Mamullerinin İçilmesi Yasaklanan Yerler 
MADDE 2. — Sağlık, eğitim-öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile kapalı spor salon

larında ve toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların bekleme salonlarında 
tütün ve tütün mamulleri içilemez. 

Bu gibi mahallerde tütün ve tütün mamullerinin içilebilmesi için ayrı yerler tahsis edilir. 
BAŞKAN — 2 nci maddeyle ilgili söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Diğer Yasaklar 
MADDE 3. — Tütün ve mamullerinin isim, marka veya alametler kullanılarak her ne su

retle olursa olsun reklam veya tanıtımının yapılması veya bunların istimalini teşvik veya özen
diren kampanyaların düzenlenmesi yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Uyarılar 
MADDE 4. — Tütün ve tütün mamulleri içilmesinin yasaklandığı yerlerde, buna dair uya

rılar asgarî on santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır veya yazılır. 
Bu uyarıların yapılmasından ilgili yerlerin yetkili veya amiri durumundaki kişi veya kişiler so
rumludur. 

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ve mamulleri paketinin üzerine açıkça görülebi
lir ve rahatça okunabilir şekilde bir santimetre boyundaki puntolarla, "Sağlığa Zararlıdır" ibaresi 
konulur, bu nitelikteki ibareyi taşımayan tütün ve tütün mamulleri ithal edilemez ve satışa çı
karılamaz. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ayda en az otuz dakika tütün ve tütün mamulleri 
alışkanlığının zararları konusunda uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ALİ ESER (Samsun) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eser. 
ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tesadüfen konular üst üste 

geldi, maalesef bu konu aylardır böyle sürüncemede kaldı, toplanılıp konuşulmadığı için. Bir 
sıkıntıya da sokmamak istiyoruz. Yalnız, tümü üzerinde, yani bu tasarının esprisi üzerinde Doğru 
Yol Partisi Grubunun görüşlerini ifade edeceğim. Yine hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eser, tümü üzerinde sizi konuşmaya davet ettik, yoktunuz; şu anda 
4 üncü maddeyi görüşüyoruz. 

ALİ ESER (Devamla) — Sayın Başkan, espri tamamen 4 üncü maddededir, zaten konu
nun özüne ilişkindir. 

BAŞKAN — O çerçevede konuşmaya çalışın lütfen. 

ALÎ ESER (Devamla) — O bakımdan; bu konuda bizim görüşümüz şudur : Bu meseleye, 
sigara içmeyi yasaklamak veya içenleri cezalandırmak gibi katı bir şekilde yaklaşmak yerine, 
daha gerçekçi bir açıdan bakmamız lazım geldiğini söylüyoruz, içtenlikle söylüyoruz ki, birbi
riyle çakışmamak kaydıyla ve biraz evvel üreticinin sıkıntısını anlattığımız espri içinde pek ta
biî sigara muhakkak insan sağlığına zararlıdır, bunun yasaklanması lazımdır; gerçek budur. 
Ancak, bir gerçek daha vardır ki, genelde yasaklara olan düşkünlük dikkate alındığında her 
türlü yasağa rağmen; alkol bağımlılığına, diğer uyuşturucu bağımlılığına, hatta adlî ve cezaî 
yasaklara dahi bir nevi yöneliş vardır. Bu, insanın haleti ruhiyesinde vardır. Dolayısıyla bunu, 
biz, sert tedbirlerle değil, eğitiminden başlayarak, insanın kendi inisiyatifine bırakmak suretiy
le halletmek yolunu tavsiye ediyoruz. 

Bugün, hepimizin bildiği gibi, aşağı yukarı nüfusumuzun yüzde 10'una varan 6 milyon
luk bir kesimin geçim kaynağı olan bu tütün meselesinde, ne üreticimizi, ne 300 yıldır devam 
eden -geleneksel dediğimiz- bu tarım ziraatimizi kötüleştirici, ne de insan sağlığını bozucu bir 
tutuma girmeden bunu yapalım istiyoruz. 

Şunu da belirtmek istiyorum ki, dünyada, 16 ülkede üç defa yapılan ilmî araştırmalarda, 
meselenin reklamla direkt ilişkisi olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır. Şöyle ortaya çıkmıştır ki, 
reklam yasağı olan bazı ülkelerde, olmayan ülkelere nispetle, özellikle gençlerde, sigaraya baş
layanların yüzdesi aşağı yukarı beş misli daha fazla bir artış göstermiştir. Akşamın bu geç saa
tinde meselenin detayına inmek istemiyorum ve neticede şuna gelmek istiyorum : Hepimizin, 
en azından seyahatlerde mutazarrır olduğu durumlar var. Daha çok yakın bir zaman içinde 
bir otobüs yolculuğunda sigara yüzünden çok eziyet çektim. "Ben 25 sene sigara içtim, sonra 
bıraktım, sigara beni rahatsız etmez" vesaire; ama otobüs, tren gibi, topluma hizmet veren 
kapalı yerlerde, resmî dairelerde ve bilhassa Meclisimizin halkla ilişkiler binasının koridorla
rında, gerek bizim, gerek bizi ziyarete gelenlerin içtikleri sigaradan dolayı yayılan kokuyu ve 
manzarayı hiç kimse mazur göremez. 

Ben buna iyidir demiyorum; ancak işin gerçek tarafını görerek meseleye bakalım. Hele 
hele bugün, daha kendi öz haklarını, istimlak bedellerini mahkemelerden, Yargıtaydan alama
yanlara ait yüzbinlerce dosya adlî arşivlerde ve salonlarda ayaklar altında dolaşırken, belediye 
zabıtasına ve polise zabıt tutturup dava açmak, bilmem ne yapmak gibi zabıta tedbirleriyle 
meseleyi çözmeye çalışmak ve konuya bu şekilde yaklaşmak, bence objektif değildir. Bence, bu 
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konuyu, özellikle yasaklar ve zabıta tedbirleri yönünden yumuşatmak için önerge verilse uy
gun olur. Bilmiyorum, sayın teklif sahiplerinin böyle bir hazırlığı var mıdır?.. Bu yönde, bazı 
değişiklikler yapılırsa, biz bu teklifi müspet karşılayacağımızı belirtmek istiyorum. 

Bir diğer konuya daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum : Yasağın, kendi iç bünyemizde 
tatbiki belki mümkün; ama gazete, mecmua vesaire yayınlarda, hele bugünlerde güncel olan 
uydu yayınlarında ve ta odalarımıza kadar giren yabancı mecmualardaki reklamları yasakla
mamız, bence çok çağ dışı bir uygulamaya bizi götürür; yani, havaalanlarındaki mecmua vesa-
ireyi, "sigara reklamı var mı, yok mu?" diye kontrol etme sahasına kadar gelebilir. 

Bir gözlemimi de dile getirirerek konuşmamı sona erdirmek istiyorum. Geçen dönem, Av
rupa Konyesinde, aşırı alkol kullanımı üzerinde bir rapor görüşülürken dahi, alkol reklamının 
yasaklanması konusunun ne kadar tepkiye müncer olduğuna şahsen şahit oldum, ki bu konu
lar, İngiltere, Almanya, Danimarka gibi ülkelerin temsilcileri tarafından belirtilmiştir. Bu ra
porların görüşmelerinin resmî zabıtları, ilgili arkadaşların zaten malumlarıdır; ama gerekirse 
kendilerine gösterebiliriz. 

O bakımdan, bu maddede, özellikle, ikaz, ihbar, yasak gibi konuların ve hele hele zabıt 
tutmak falan gibi, halkla, güvenlik güçlerini, zabıtayı karşı karşıya getirecek, adliyeyi gereksiz 
yüklere sokacak detayların yumuşatılması önerimizle, teklif üzerinde olumlu davranacağımızı 
belirtir, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN —. Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Başka söz isteyen?.. Yok. v 

Zaten teklif yeterince yumuşaktır; daha fazla yumuşatılması için başka bir teklif de yoktur. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

Görev ve Sorumluluk : 

MADDE 5. — Bu Kanuna, göre, tütün ve tütün mamulleri içiminin yasaklandığı yerlerde 
buna aykırı hareket edenler hakkında kolluk kuvvetleri ile trafik ve belediye zabıtası, şikâyet 
üzerine veya kendiliğinden işlem yapmakla yükümlüdürler. 

Kolluk kuvvetleri ile trafik ve belediye zabıtası, bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına aykırılık halinde para cezası tutanağı; 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 3 üncü mad
desine aykırılık halinde suç tutanağı düzenlerler. 

Yargı yetkisine giren suçlarla ilgili suç tutanağının bir sureti doğrudan yetkili sulh ceza 
mahkemesine, para cezası tutanağının bir sureti ise ilgili mal sandığına yedi işgünün içinde gön
derilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Bir redak
siyon var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Maddenin 
ikinci fıkrası, "Kolluk kuvvetleri ile trafik ve belediye zabıtası, bu Kanunun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasına aykırılık halinde para ceza tutanağı; 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasına aykırılık halinde suç tutanağı düzenlerler" şeklinde olacak. 
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BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
tdarî Ceza 
MADDE 6. — Bu Kanunun 2 ilci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere on-

bin lira para cezası verilir. 
Para cezası tutanağı düzenlenen para cezaları, Maliye ve Gümrük Bakanlığının sayman 

mutemetlerine veya malsandıklanna Ödenebileceği gibi banka veya PTT aracılığı ile de ödene
bilir. Para cezaların tahsil eden banka, PTT ve sayman mutemetleri, tutanağın düzenlendiği 
yerin ilgili malsandığına bilgi vermek zorundadır. Banka ve PTT ile yapılan ödemelerde para
nın bankaya yatırıldığı veya postaya verildiği tarih ödeme tarihi sayılır. 

Süresinde ödenmeyen para cezaları için 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümleri uygulanır. 

tdarî para cezaları karşı muttali olunduğu tarihten itibaren yedi gün içinde yetkili sulh 
ceza mahkemesine itiraz edilebilir, ttiraz cezanın infazını durdurmaz, ttiraz, evrak üzerinde 
inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
Adlî Cezalar 
MADDE 7. — Bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere yüzbin liradan beşyüz bin 

liraya kadar, 
b) 3 üncü maddesine aykırı hareket edenlere iki milyon liradan on milyon liraya kadar, 
Ağır para cezası verilir. 
Tekerrür halinde cezanın yukarı haddine hükmolunur. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Aynı şe

kilde (b) fıkrası ile (a) fıkrasının yer değiştirmesi lazım. 
BAŞKAN — Onu düzelterek tekrar ifade eder misiniz Sayın Komisyon Başkanı, zabıtlara 

geçmesi bakımından. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) --
"MADDE 7. — Bu Kanunun; 
a) 3 üncü maddesine aykırı hareket .edenlere iki milyon liradan on milyon liraya kadar, 
b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere yüzbin liradan beşyüz bin 

liraya kadar, 
Ağır para cezası verilir. 
Tekerrür halinde cezanın yukarı haddine hükmolunur." 
Efendim, tamamen kanun tekniği bakımından oluyor, içeriği değişmiyor. 
BAŞKAN — Yüksek cezayı 4 üncü fıkraya mı vermek istiyorsunuz?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Hayır efen

dim. İçeriği değişmiyor; 3 üncü maddeyi öncelikle hükme bağlamak için söylüyorum. 
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BAŞKAN — Ama o anlamı vermiyor; 3 üncü maddeye daha az para cezası, daha az ceza... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Efendim 

içeriğinde herhangi bir değişiklik yok; (b) fıkrasını (a) fıkrası olarak alıyoruz, (a) fıkrasını (b) 
fıkrası olarak alıyoruz. 

BAŞKAN — Fıkralar yer değiştiriyor?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Sadece fıkralar değişiyor, rakamlar değişmiyor... Fıkralar yer değiştirdi... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Sadece fıkralar yer değiştiriyor, rakamlar değişmiyor. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Evet, Yani, bi

rinci fıkrada -a fıkrasında- daha büyük bir para cezası, (b) fıkrasında daha az bir para cezası 
oluyor. Tanzim, daha önce, para cezalarının büyüklük sırasına göre olmuş, bu defa madde sı
rasına göre olacak. 

BAŞKAN — Fıkralardaki rakamlar değişmiyor, (a) ve (b) yer değiştirmiş oluyor? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Evet. 
BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 8. — Para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kul

lanılacak suç ve ceza tutanağının şekli ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usuller 
Kanunun yayımından itibaren üç ay içinde İçişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştere
ken çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. 

Tutanaklar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bastırılır ve ilgili yerlere dağıtımı sağlanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Türkiye'de üretilen veya it
hal edilen tütün ve tütün mamullerinin altı ay süreyle 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belir
tilen şart aranmaksızın satışlarına devam olunur. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum ; 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği ayrı yer tahsi

si, 3 üncü maddede yasaklanan reklam panolarının kaldırılması ile 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrası gereği yazılacak ve asılacak yazılara ait işler Kanunun yayımından itibaren bir ay içinde 
yerine getirilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
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Yürürlük 
MADDE 9.— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

Yürütme 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Başkan, teşekkür konuşması yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür konuşmasını ben yapacağım da, oyunun rengini belirt
mek için... 

BÜLENT AKARCALI (istanbul) — Oyumun rengini belirteceğim sayın Başkan. 
BAŞKAN — Daha önce bir müracaat var. Sayın Postacı, oyunuzun rengini mi belirte

ceksiniz? 

HİLMİ ZIYA POSTACI (Aydın) — Evet efendim. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Ben de belirteceğim Sayın Başkan. 
ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, ben de usulen belirtebilir miyim? 

BAŞKAN — Sizin oyunuzun rengi belli oldu zaten. 
Buyurun Sayın Postacı. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, bugün, Plan ve Bütçe Komisyonunda da yoğun bir çalışma temposu 

vardı; ben, Komisyondaki görüşmeleri takip ederken, kulağım da burada idi; fakat, üzerinde 
çok konuşulan, yasalaşması için oldukça süre kaybedilen, insan sağlığı ile yakından ilgili olan 
böyle bir konuda grubumun bana vermiş olduğu hakkı kullanmak istemiştim; bu gecikmeye 
rağmen o kadar süratle buradan geçmiş ki, ancak en son maddesine yetişebildim. 

Bu teklifi getiren arkadaşlara öncelikle teşekkür etmek istiyorum. İnsan sağlığının her şeyden 
üstün olduğuna ve sağlığı ile beraber, onun insanca yaşamasına yönelik her türlü eyleme katıl
mamak elde değil. 

Kıymetli milletvekilleri, yalnız bu yasa teklifini hazırlayanlar da -kesinlikle biliyorum- ha
yatlarının belli bir döneminde sigara içmişlerdir; hatta bırakmış olsalar bile, yine içeceklerdir. 

Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde, özellikle sanayiini, teknolojisini geliştirmiş ülkeler
de, sigara içme alışkanlığına karşı hakikaten çok önemli yasaklar getirilmiş; dünyayı gezdiği
nizde bunları görüyorsunuz. Şimdi, Türkiye'de de bunu yerine getirmek istiyoruz; fakat, bura
da getirmek istediğimiz önlemler, cezaî nitelikleri ağır basan önlemlerdir. Eğer, yasa çıktığı şek
liyle uygulanmak istenirse, göreceksiniz, bu yasadaki aksaklıklar nedeniyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisini ve her kademeyi, değiştirmek için mutlaka zorlayacaklardır. 

Böylesine insan sağlığı ile ilgili bir konuda, insanlarımızın sağlığını korumak için getirece
ğimiz teklifler ve tasarılar, zorlamadan uygulanabilir olmalı ve hele bu, insan hayatıyla ilgili 
olduğu için, niye uygulamadığının karşılığı bir cezaî kovuşturmaya yönelik olmamalı. Bunun 
için en önemli husus, ülkenin sanayi ve teknolojisinin süratle gelişmesi olmalıdır. 
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Bakınız, dünyanın en gelişmiş sınaî ülkelerinden biri Sovyetler Birliği; ama, teknolojisi
nin eski olması nedeniyle Türkiye tütünü, bir çıkış kapısı olarak görülmektedir. Bugün eğer 
aşabilirseniz bazı engelleri, Türkiye'de ürettiğiniz tütünü, o ülkeye sigara olarak da satabilirsiniz. 

Sayın milletvekilleri, bir şeyin iyi olmasını istemek başka, uygulamasında isabetli olmak 
başka şeydir. Tütün piyasası açılalı iki gün oldu; "Kulağım dik ta tondaydı" diyorum, Sayın 
Bakan... 

BAŞKAN — Sayın Postacı, sadece kanunlarla ilgili, oyunuzun rengini belli edici mahiyet
te, kısa ve öz... 

HİLMİ ZlYA POSTACI (Devamla) — Sayın Başkanım, çok kısa ve özdür; müsaade edin, 
bir iki noktayı samimiyetle açılamama da fırsat verin. 

Sayın Bakanı dinledim, tütüne verilen fiyata bir tepkinin gelmediğini, Türkiye'de tütün 
üretiminin arttığını, tütün üretimiyle birlikte yabancı sigara ithalatının da arttığını söylediler; 
bunu hepimiz de biliyoruz. Yani, bir yerde, tütün üretimini artıracaksınız, binlerce, yüzbinler-
ce aile tütün üretecek; bir yerde, daha kaliteli ürün yapmak için kendi teknolojilerinizi, imkân
larınızı kullanacaksınız; sonra da hazır sigara ithal edeceksiniz!... 

Bunlar keyif verici; kullananı, ister istemez alışkanlığa iten maddelerdir. "İnsan sağlığını 
düşünüyoruz" diye sigara içmeye, yasa ile engel koyacaksınız veyahut da insanlarımızı bu ya
sayla daha az sigara içmeye, sigara içmemeye iteceksiniz... 

Bu, doğru kabul edemeyeceğim kadar çok çelişkilerle dolu bir yasa olmuştur. Eğer Türki
ye'de, Meclisimiz, iktidarımız ve hepimiz, insanlarımızın sağlığı konusunda, bir sigara içimi 
mesafe bu kadar titiz davranıyorsa, insan sağlığı ile ilgili diğer konuların da bu Mecliste sürat
le ele alınmasında fayda vardır. Bunun böyle süratle görüşülmesinin bir büyük faydasını da 
şimdi görüyorum. Bu yasa teklifinin ilk gelişten sonra geri çekilmesi, geri çekildikten sonra 
değiştirilerek... 

BAŞKAN — Sayın Postacı, lütfen... Bunlar konunun dışında. 
HtLMÎ ZlYA POSTACI (Devamla) — Sayın Başkanım, lütfen... 
BAŞKAN — Efendim, siz oyunuzun rengini belirtmek için çıktınız. 
HİLMİ ZÎYA POSTACI (Devamla) — Söyleyeceğim, daha rengini söylemedim. 
BAŞKAN — Daha ne zaman söyleyeceksiniz? Lütfen... 
HtLMl ZlYA POSTACI (Devamla) — Rengini söylemem için biraz fırsat verin. 
Bunları söylemekte fayda görüyorum. Çünkü, bu yasa teklifi, Komisyona tekrar geri git

tiğinde, gerek hazırlayanlar veya çekenler, gerekse bu Mecliste bulunan bütün arkadaşlarımız 
itham altında kalmışlardır. Çokuluslu tekellerin, sigara tröstlerinin, bu yasa teklifinin yasalaş
masına engel olmak istedikleri ve bunda başarılı oldukları, bir türlü Meclis gündemine gelip 
yasalaşmadığı, çeşitli kereler kamuoyuna yansımıştır. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, bunları teklifin tümü üzerinde kalkıp söyleyebilirdiniz. Oyu
nuzun rengi ile, bu söylediklerinizin ne alakası vardır? Lütfen oturun yerinize... 

HİLMİ ZlYA POSTACI (Devamla) — Sayın Başkanım, ben bu kürsüde hiçbir zorlayıcı 
konuşma yapmadım ve hemen oturmayı da... 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde çıkıp konuşabilirdiniz bunları. Oyunuzun rengini be
lirtmek için... 
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HİLMt ZtYA POSTACI (Devamla) — Efendim, Plan ve Bütçe Komisyonunda görevli ol
duğumu konuşmamın başında söyledim. 2 dakikalık bir açıklama yapacağım, lütfen müsaade 
ediniz. 

Evet kıymetli arkadaşlarım, öyle veya böyle, bu yasa teklifinin, Yüce Meclisten, ilk geldiği 
şekliyle geçmesi de isabetli bir olaydır. Türkiye büyük Millet Meclisi ve üyeleri, hiçbir şekilde 
o ithamlara taraf olamayacak kadar, bu ülkenin şerefli namuslu insanlarıdır. ("Bravo" sesleri, 
alkışlar) Şuna inanıyorum ki, ikinci gelişte bile, kanun tekniği açısından bazı yanlışlıklar var
dır, sıkça rastladığımız olaylardır, özellikle Adalet Komisyonundan ve Anayasa Komisyonun
dan bu tip yanlışlıkların önümüze gelmemesi gerekir. 

Konu, bizzat insan sağlığıyla ilgili olduğu için, oyumu seve seve lehte kullacağım : Bu duy
gularla hepinizi selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Postacı'nın konuşmasını aleyhte kabul ediyorum. 
Bu teklifi yapan ve gerçekten bu yasanın çıkması için büyük çaba sarf eden Sayın Akarca-

lı'ya söz veriyorum; buyurun Sayın Akarcalı. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın başkanım, müsaade ederseniz, önce, bu otu
rumdan dolayı, sizden başlayarak, Komisyondaki arkadaşlarıma, Komisyon Başkanına, Ada
let Bakanıma, Adalet Bakanlığındaki arkadaşlarıma, üç siyasî partinin bütün yöneticilerine, 
grup başkanvekillerine ve tabiî, verdikleri destekle bütün milletvekili arkadaşlarıma peşinen 
teşekkür etmek isterim. Burada olamayan arkadaşlarımın da, "sükût ikrardan gelir" tabirin
den yararlanarak, bu yasaya tam destek verdiklerini peşinen kabul ediyorum. 

Değerli arkadaşımın haklı olarak dile getirdiği bir endişesine cevap vermek isterim. Yasa 
teklifinin geçen sene Mecliste görüşülmesi, yine tütün piyasasının açılış mevsimine rastlıyordu. 
Geçen seneki bazı hadiseler, tütün piyasasının açılış mevsiminde yanlış anlaşılmaya yol verme
sin diye, Sayın Ekrem Pakdemirli'nin özel ricası ve arkadaşlığımızdan dolayı, teklif geri çekil
mişti. Kendisi, uçaklarda sigara içilmesini yasaklarken haklıydı. Bu yasa teklifini geri çekme 
isteminde bulunduğunda da haklı kabul etmiştim; bundan dolayı teklif geri çekilmişti. Komis
yonumuzun ve Bakanlığımızın büyük bir hassasiyetle aynı şekilde tekrar getirmiş olması, bu 
yasa teklifi üzerindeki endişeleri kaldırmış ve dünyada, halkımızın dışında iradesini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üzerine koyabilecek, hiçbir kuvvet olmadığını da bir kere daha göstermiştir. 

Efendim, bu yasa teklifi, aynı zamanda Türk tütününü de korumaya imkân vermektedir. 
Çünkü, yabancı sigara firmaları, çok geniş reklam güçleriyle Türkiye'de yaptıkları reklamla, 
Türk tütününün, Türk sigarasının reklamını geriye atmışlardı. Şimdi bir yerde meseleyi eşit
liyoruz. 

Yasak konusuna gelince : Bu teklifle getirilmiş olan kısıtlamalar, yasaklar, şu anda Avru
pa Topluluğuna ait ülkelerde getirilmiş olan yasakların gerisindedir. Avrupa Topluluğuna üye 
olmayan Amerika ve Kanada'da uygulanmaya başlanmış olan yasaklar çok daha ileridedir. En 
son Amerika'da, örneğin New York'ta otomatik makinelerle sigara satılması yasaklanmıştır 
ve Kanada'nm almış olduğu karar, 2000 yılından sonra Kanada'da sigara ve tütün mamulü ile 
ilgili hiçbir şey olmamasıdır, yani ne sigara üretimi, ne sigara tüketimi... 

Yine bu sene başında, Philip Morris'in genel kurulunda, hisse senedi sahiplerinin aldır
mış olduğu bir karar vardır : Philip Morris, 2000 yılından sonra Amerika'da tütünle iştigal 
edemeyecektir; yani şimdiden çalışma sahasını değiştirmesi gerekmektedir. 
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Bu teklif, sırf yasakla ilgili değildir; eğitim yönü de vardır. Böyle bir konuda eğitimin en 
iyi yapılacağı yer TRT'dir ve bu teklifte, her ay toplam yarım saat olmak üzere, TRT'nin tütü
nün zararları konusunda yayın yapması öngörülmüştür. 

Böyle bir yasa teklifinin, üç siyasî partinin desteği ile yasalaşmış olması ayrıca memnuni
yet vericidir. Teşekkürlerimi tekrarlar ve bu yasa teklifine hep birlikte müspet oy vermenin zev
kini sizlerle paylaşacağımı belirtmek ister, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akarcalı. 
Sayın milletvekilleri, tasarının maddeleri oylanmış; oyunun rengini belirtmek üzere iki ar

kadaşımız konuşmuş bulunmaktadır. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Teklifin tümü itti

fakla kabul edilmiştir. Gerçekten insanlarımızın sağlığı için yararlı bir yasa çıkarılmıştır. Ha
yırlı olsun. (Alkışlar) 

4. — Konya Mületvekili Kadir Demir ve 9 arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Saydı 
Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sayısı : 409) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 4 üncü sırasında bulunan, Konya Milletvekili Kadir Demir 
ve 9 Arkadaşının, 24,2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Mad
desinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesi
nin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunması

nı kabul edenler... Etmeyenler... Rapor okunmadan müzakereler yapılacaktır. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen var mı? 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Grup adına söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın önder Kırlı, SHP Grubu adına söz istemiştir; buyurun Sayın Kırlı. 

(SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Konya Milletvekili Sayın Kadir Demir ve 9 arkadaşının, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcı
lar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci 
Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi üzerinde, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına görüşlerimizi aktarmak üzere huzurunuzdayım. Genel Kurulu say
gıyla selamlıyorum. 

Öncelikle belirtmeliyim ki, yasa teklifinin, yargıç, savcı ve avukatlarımızın kendilerine, mes
lekî çalışmalarına ve mesleklerinin onurlarına, kamuoyundaki saygınlıklarına hiçbir katkıda 
bulunmayacağına; aksine, adalet gibi, insanların en son sığınağı olan bir yüce kurumu ve o 
kurumun mensuplarını niteliksizleştiren, sıradanlığa düşüren, halkın gözünde hâkim, savcı, 
avukat imajının saygınlığını ortadan kaldıran bir sonuç vereceğine yürekten inanıyorum. Bu 
yoldaki kuşkularımızı, önce, yasalardaki bugünkü durumu, sonra, değişikliklerle getirilmek 

(1) 409 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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istenen durumu ortaya koyarak, daha sonra da, teklifin gerekçesi açısından tutarsızlığını, hu
kuk mantığı açısından çarpıklığını ve içerik olarak yanlışlığını sergileyerek dikkatlerinize sun
mak istiyorum. Bunu yaparken de, mümkün olduğu ölçüde, konuyu, bir siyaset adamı olarak 
değil, teknik açıdan ele almak istiyoruz. Genel Kurulun değerli üyelerinin beni dikkatle dinle
yeceklerinden eminim. 

Değerli arkadaşlarım, 2802 sayılı Yasanın 75 inci maddesi nedir? 2802 sayılı Yasanın 75 
inci maddesi, hâkim ve savcıların disiplin cezalarının sicilden silinmesini düzenlemektedir. Bu
na göre : 

a) Meslekten çıkarma ve yer değiştirme cezaları alan hâkim ve savcıların bu cezaları si
cillerinden silinememektedir. 

b) Uyarma, aylıktan kesme ve kınama cezalarında, uygulamadan itibaren dört yıl, ka
deme ilerlemesi ve derece yükseltilmesinin durdurulması cezalarında altı yıl geçtikten sonra, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna başvurularak, disiplin cezalarının silinmesi istenebit-
mektedir. 

Getirilen yasa değişikliğiyle ne istenmektedir? Meslekten çıkarma cezası gene sicilden sili
nemeyecektir. Yer değiştirme cezasına esas olan fiiller, -ki, yasada altı bentte sayılmıştır- ikiye 
ayrılmakta, bunlardan (e) ve (0 bentlerinde yer alanlar gene sicilden silinememekte; buna kar
şı (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan suçları işleyenlerin disiplin cezalarına silinebilme ola
nağı getirilmekte ve süre olarak da 7 yıl öngörülmektedir. 

Maddenin, uyarma, aylıktan kesme, kınama, kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesi
nin durdurulması cezalarındaki hükümlerinde herhangi bir değişiklik önerisi yoktur. 

Böyle bir değişikliğe niçin gerek görülmüştür; gerekçeden bunu anlamak mümkün değil
dir; aksine, gerekçe olarak ileri sürülen sözler, kanımızca, asıl eşitsizliği yaratacaktır. 

Bakınız, gerekçede "... 68 inci maddede düzenlenen yer değiştirme cezasını gerektiren fiil
lerin ağırlık dereceleri dikkate alındığında, bu fiillerden bazıları için verilen yer değiştirme ce
zasının sicilden silinmesi imkânının tanınmaması, disiplin cezalarının silinmesi yönünden eşit
sizlik ve meslek mensupları arasında huzursuzluk yarattığından, bu yasa teklifi verilmiştir de
niliyor. Yani, deniyor ki, kanunda, yer değiştirme cezalarının verilmesini gerektiren çeşitli fiil
ler vardır; ancak, bunlara aynı ceza verilmiş olsa da, fiiller aynı ağırlıkta değildir; aynı cezayı 
almış kişiler hakkında, cezanın sonuçları açısından farklı bir uygulama getirilmelidir. Bu su
retle, mevcut uygulamanın getirdiği eşitsizlik de ortadan kaldırılacaktır. Bir başka deyişle, aynı 
cezayı almış kişilerin aldıkları bu cezanın sonuçlarında, alınan ceza değil, o cezanın alınması
na neden olan fiiller dikkate alınmalıdır mantığı işletilmek istenmektedir. 

Çok sevgili arkadaşlarım, bu manUk, gerçekten hukukî bir mantık mıdır, insaflı bir man
tık mıdır? Bu mantıkla, bu gerekçe savunulabilir mi? Şimdi, yasa koyucu, "şu, şu, şu suçları 
işleyenler -68 inci maddede bunları teker teker saymış- yer değiştirme cezasını gerektiren bir 
suç işlemişlerdir" demiş ve 75 inci maddeyle de, "... bu cezaları alanların disiplin cezaları sicil
den silinmez" hükmünü getirmiş; yani, fiilleri saymış, gruplandırmış, verilecek cezayı ve bu 
cezanın sonuçlarını göstermiş. Bu yöntem, fiiller ile ceza arasındaki tutarlılıktır, doğru ve eşit
lik ilkesine uygun bir davranıştır. Aynı disiplin cezasını alan kişiler, aynı sonuca katlanmakta
dır. Oysa, getirilen değişiklikle, benzer nitelikteki fiillere aynı ceza verilmekte; ama bunların 
bir kısmına sicilden silinebilme imkânı tanınırken, bir kısmına tanınmamaktadır. Hata bura-
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dadır, yanlışlık buradadır, eşitliğe aykırılık buradadır, önce fiilleri sayacak, bunlara aynı ceza
yı vereceksiniz; sonra da, bunların bir kısmına ayrıcalık tanıyacaksınız!.. Olmaz böyle şey. Bu, 
eşitlik ilkesine açıktan aykırılıktır. 

Eğer yer değiştirme cezalarının da belli bir süre sonra sicilden silinmesinde sakınca görül-
müyorsa, bunun, tümü için uygulanmak zorunluluğu vardır, teklifi öyle getirmek gerekir. Yok, 
eğer burada olduğu gibi, "68 inci maddenin (e) ve (O bentlerindeki rüşvet kanısı gibi, irtikâp 
kanısı gibi, çıkar sağlama, borç isteme gibi fiiller de sicilden silinir" diyorsanız, o zaman yapı
lacak iş, 68 inci maddeyi yeniden ele almak ve bu maddenin (a), (b), (c), (d) bentlerindeki fiil
leri veya bir kısmını yer değiştirme cezasının kapsamından çıkarmaktır. 

"Fiil ağır değil" diyorsanız, o fiile verilecek cezayı değiştirmek gerekir, doğrusu da bu
dur. Bunu yapmadan, şimdiki gibi, hem 68 inci maddedeki fiillere aynı cezayı vereceksiniz, 
hem de bunların bir kısmının sicilden silinmesine izin verecek, bir kısmını sildirmeyeceksiniz!.. 
işte, asıl eşitsizlik ve tutarsızlık budur. Asıl, bu gerekçe ve bu kanun teklifi, sadece eşitsizlik 
getirmektedir. Böylesine ciddiyetsiz, tutarsız ve mantıksız bir gerekçeyle, Hâkimler ve Savcılar 
\asası gibi, adalet açısından fevkalade önemli gördüğümüz, görmek zorunda olduğumuz te
mel bir yasada gelişigüzel değişiklik teklifi yapılmasını, hele hele, bu teklife Bakanlığın katıl
masını ayıplıyorum; yargıç niteliğine verilen değer açısından da fevkalade sakıncalı buluyorum. 

Bu açıklamam, yapısal, şeklî bir düzenlemenin hukuk mantığına uygun olarak sağlanma
sı açısından düşüncelerimizi yansıtıyor. 

Bir de maddenin içeriğine bakalım : Bakınız, 68 inci maddede hangi suçlara ceza getirili
yor : 

a) Kusurlu ve uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsî onur 
ve saygınlığını yitirmek, 

b) kaptıkları işler veya davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapmadığı kanısını uyan
dırmak, 

c) Hatır ve gönüle bakarak veya kişisel duygulara kapılarak görev yaptığı kanısını uyan
dırmak, 

d) Göreve dokunacak surette ve kendi kusurlarından dolayı meslektaşlarıyla geçimsiz 
ve dirliksiz olmak, 

e) Madde tayin ve deliller elde edilmemiş olsa bile, rüşvet aldığı veya irtikâpta bulundu
ğu kanısını uyandırmak, 

O Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi çı
kar sağlamak amacı ile verilen hediyeyi kabul etmek veya iş sahiplerinden borç istemek veya 
almak." 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu kanun teklifi ile, (e) ve (f) bentleri daha ağır nitelikte bu
lunarak, cezanın sicilden silinmesi imkânına set çekiliyor. Gerekçeye göre, diğer (a), (b), (c) 
ve (d) bentlerindeki fiiller hafif nitelenerek, sicilden silinme imkânı getiriliyor. 

İnsafınıza sığınıyorum; kusurlu ve uygunsuz hareketleriyle, ilişkileriyle mesleğin şeref ve 
nüfuzunu ya da kişisel onur ve saygınlığını yitiren bir hâkim, örneğin, ayyaş, kumarbaz, süflî 
bir yaşam sürdüren bir yargıç ya da savcı; hediye isteme gafletinde bulunan ya da verilen bir 
hediyeyi kabul durumunda kalan, içine düştüğü olağanüstü ekonomik sıkıntı nedeniyle iş sa
hibinden borç alma durumunda kalan bir yargıç ya da savcıdan daha hafif bir davranışta mı bu-
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lunmuştur? Delil olmasa bile, rüşvet ve irtikapta bulnduğu kanısını -dikkat ediniz- uyandıran 
bir yargıç ya da savcıyla, hatır gönüle veya kişisel duygulara kapılarak görev yaptığı kanısını 
uyandıran bir yargıç ya da savcının davranışları arasında, sonucu itibariyle bir fark var-mıdır? 
Biri para almış, gayrimenkul almış; öteki manevî tatmin duymuş ya da duygularını; örneğin, 
cinsel duygularını tatmin ile karar vermiş... Aralarında ne fark var? Sonuçta, kararlarını, şöyle 
ya da böyle, bir çıkara dayandırmış değiller midir? 

Değerli arkadaşlarım, bu çıkarın mutlaka para mı olması gerekir? Her iki halde de karar, 
parasal veya tensel ya da maddî, manevî çıkara dayanarak verilmemiş midir? Adalet her iki 
halde de yara almamış mıdır? \argıya ve yargıca güven duygusu her iki halde sarsılmamış mıdır?.. 

Görülüyor ki, 68 inci maddenin fıkralarında yer alan fiillerin bazılarını ağır, bazılarını 
hafif olarak nitelendirmek gerçek olamaz; bir kandırmacaya yöneliktir. 

68 inci maddede öngörülen değişikliğin, 69 uncu maddeyi de etkilediği kuşkusuzdur. Zi
ra, 69 uncu maddeye göre, "68 inci maddenin (e) bendinde yazılı hallerden dolayı hangi sınıf 
ve derecede olursa olsun iki kez, diğer hallerden dolayı bir derecede iki veya derece ve sınıf 
kaydı aranmaksızın üç kez değiştirme cezası almış olmak." mesleğe bir daha alınmamak üzere 
göreve son vermeyi gerektirmektedir. Oysa, kanun teklifinde getirilen değişiklikle, 69 uncu mad
denin bu uygulaması da, (e) bendinde yazılı hal dışında, fiilen ortadan kaldırılmaktadır. Çün
kü, 68 inci maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerine göre verilen cezalara sicilden silinme getiril
diği takdirde, 69 uncu maddede yer alan" derece ve sınıf kaydı aranmaksızın üç kez yer değiş
tirme cezası almış olmak" fiilen uygulanmaz hale gelmekte, bu şekilde meslekten çıkarılma, 
yedi yıl içerisinde üç kez yer değiştirme cezası almamış olmaya dönüştürülmektedir. Çünkü, 
böyle bir ceza alan savcı ya da yargıç, yedi yıl sonunda bu cezayı sicilden sildirince, 69 uncu 
maddenin (a) bendine göre, kendisinin üç kez yer değiştirme cezası alması için, sil yeni baştan, 
tekrarlanma durumu ortaya çıkmaktadır. 

Yer değiştirme cezası gibi, memuriyet hayatında çok önemli ve sonuçta meslekten atılma
yı gerektirecek fiillere yönelik bir ceza uygulamasının sicilden silinmesinin, yargıcı ya da savcı
yı uyarıcı, caydırıcı bir rolü vardır. Şimdi, bu teklif kanunlaşırsa, bu caydırıcı etken de ortadan 
kalkmış olacak, mesleğe girebilmiş; ama meslekle asla bağdaşmayacak, 68 inci maddedeki fiil
leri yapmaya müsait insanlar cesaretlendirilmiş olacaktır. Bu değişiklik teklifi, yargı görevi yap
maya elverişli yetenek, ahlak, terbiye ve davranışa sahip olmayanlara hâkimliklerini sürdürme
yi veya yeniden mesleğe dönmeleri olanağı verdiği için, açıkça sakıncalıdır. Hâkimlik ve savcı
lık mesleğinin onursal mevkiini, halk içindeki saygınlığını etkileyecek, ortadan kaldıracak ni
teliktedir. 

Sayın Başkan, değerli millletvekilleri, yasa teklifiyle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nununun 75 inci maddesiyle ilgili olarak öngörülen değişiklik, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 
S inci maddesinin altıncı bendine de yansıtılmaktadır. 

Bakınız, avukatlık mesleğine kabul isteminin hangi hallerde reddedileceğini belirten S inci 
maddenin altıncı bendi, 22.1.1986 gün ve 3256 sayılı Yasayla değiştirilerek şu hale getirilmiş
tir : "Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hâkim, memur veya avukat olma niteliğini kay
betmiş olmak." Yani, bir kişi, mesleğini sürdürdüğü sırada bir disiplin suçu işlemiş ve kendisi
ne verilen ceza kesinleşmiş ve bu yüzden 2802 sayılı Yasaya göre hâkim ve savcı, 657 sayılı Ya
saya göre devlet memuru, 1136 sayılı Yasaya göre avukat olamıyorsa, avukatlık mesleğine ka
bul edilmeyecektir. 
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Bu maddeyle, avukatın, bir yandan, kamusal görevi dikkate alınarak, devlet memurları
nın, diğer yandan, yargı erkinin kullanılmasında, iddia, savunma ve hüküm üçlüsünün bir ayağı 
olması nedeniyle, yargıç ve savcıların mesleğe girmelerindeki koşullar açısından paralellik gö
zetilmiş ve korunmuştur. 

Şimdi getirilen değişikliğe lütfen dikkatle bakınız. Bu değişiklikle, kesinleşmiş disiplin ka
rarıyla memur ve avukat olma niteliğini kaybedenler, gene avukat olamamakta; ama, hâkim 
olma niteliğini kaybedenle hâkimlik ve savcılıktan atılanlara, avukat olma olanağı sağlanmak
tadır. Burada getirilen avukat olmaya tek engel, Hâkim ve Savcılar Yasasının, biraz önce irde
lediğimiz 68 inci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde yazılı sebeplere dayalı olarak, 69 uncu mad
deye göre meslekten çıkarılmış olmaktır. 

Bir başka deyişle, tek tek huzurunuzda sıralarsak : 

Kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkileriyle, mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsî onur 
ve saygınlığını yitirmekten dolayı bir derecede iki veya derece ve sınıf kaydı aranmaksızın üç 
defa yer değiştirerek meslekten ihraç edilen hâkim ve savcılar avukat olabilecektir. 

Yaptıkları işler ve davranışlarıyla, görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısı uyandı
rarak, hâkim ve savcılık mesleğinden atılanlar (madde 68/2-b, madde 69), avukatlık yapabile
cektir. 

Hatır ve gönüle bakarak veya kişisel duygulara kapılarak görev yaptığı kanısını uyandıra
rak cezalandırılanlar ve hâkimlik ve savcılık mesleğinden atılanlar, avukatlık yapabilecektir. 

Göreve dokunacak surette ve kendi kusurlarından dolayı meslektaşlarıyla geçimsiz ve dir
liksiz olduklarından hâkimlik ve savcılık mesleğinden atılanlar, avukatlık yapabileceklerdir. 

Meslek mensuplarına yasaklanmış veya mesleğin gerekleriyle bağdaşmayan kazanç getiri
ci faaliyetlerde bulunarak, disiplin cezası alıp hâkim vesavcılık mesleklerinden atılanlar, avu
katlık yapabileceklerdir. 

Ağır hapis ve yüz kızartıcı suçlar hariç olmak üzere, ceza mahkûmiyetlerinin ertelenmiş 
veya 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki ceza veya tedbirlere çevrilmiş olup olmadığına 
bakılmaksızın, suçun niteliğine göre, 64, 65, 66, 67 veya 68 inci maddelerde sayılan disiplin 
cezalarının birinden dolayı hâkim ve savcılık mesleğinden atılanlar, avukatlık yapabileceklerdir. 

Hükümlülüğü gerektiren suç, mesleğin şeref ve onurunu bozan veya mesleğe olan genel 
saygı ve güven gideren nitelikte görülürse, cezanın miktarına ve ertelenmiş veya 647 sayılı Ka
nunun 4 üncü maddesindeki ceza veya tedbirlerden birine çevrilmiş olup olmadığına bakılmak
sızın, hâkim ve savcılık mesleğinden çıkarılanlar, avukatlık yapabileceklerdir. 

Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil, suç teşkil etmese ve hükümlülüğü gerek-
tirmese bile, mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görül
düğü için hâkim ve savcılık mesleğinden çıkarılanlar (madde 69/5), bu teklif kanunlaşırsa, avukat 
olabileceklerdir. 

Değerli üyeler, hâkimlik ve avukatlık, yüce mesleklerdir. Bu meslekleri bu kadar ucuzlat
mayalım. Yargı erkini sürdürme görev ve yükümlülüğünü verdiğimiz insanların en saygın kişi
ler olması esastır. Elinizi lütfen vicdanınıza koyunuz. Bu teklif kanunlaşırsa, bu saygınlık ne
rede kalacaktır? Hâkimin, savcının, avukatın adı hırsıza, dolandırıcıya, rüşvetçiye çıkmayacak 
mıdır? Bunu söyletmeye, bunu insanlara düşündürmeye ne hakkımız var? 
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Bu yasa teklifiyle hiç kimseye yarar sağlanamamakta, bir aksaklık giderilmemekte; aksi
ne, adalet gibi, yüce bir kurum yozlaştırılmaktadır. 

Bu yasa teklifinin Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilmesi, gerçekten içler acısıdır; Ba
kanlığın, yüce hâkimlik mesleğine bakışındaki akıl almaz saygısızlıktır. Bakanlık, burada bir 
gereksinmeyi karşılamaktan ziyade, barolarla arasında çıkan sürtüşmede, bu yasa teklifine mal 
bulmuş mağribî gibi sarılmıştır. Bu değişiklik, baroların, Avukatlık Yasasının S inci maddesi
nin (e) fıkrasında yer alan, mesleğin onurunu koruyan titiz uygulamasına karşı bir önlem gibi 
düşünülmüştür. Çünkü, mevcut maddeyle, baroların, avukatlık mesleğine yaraşmayacak tu
tum ve davranıştan çerçevesinde, bilinen kişileri mesleğe kabul etmeme yetkileri vardır. Şimdi 
getirilen bu değişiklik geçerse, demin teker teker saydığım fiilleri işleyerek hâkimlik ve yargıç
lık mesleğinden kovulanlar, mesleğin şeref ve nüfuzunu, kendilerinin onur ve saygınlığını defa
larca çiğneyip, bu yüzden cezalandırılmış, hâkimlikten, savcılıktan atılmış kişilerin avukat ol
malarının önündeki engel kaldırılmış olacaktır. Amaç bu mudur? 

Değerli üyeler, teklifin, Avukatlık Yasasının 5/6 ncı maddesinde değişiklik yapan 2 nci 
maddesi, Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızın, bugüne dek büyük bir özen gösterdikleri 
avukatlık mesleğinin manevî değerlerine karşı açık bir saldırı niteliğindedir. Anavatan Partisi
ne özgü, dolaylı bir kuşatma ile gerçekleştirilmek istenen bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu ku
şatmayla Avukatlık Yasasının temel mantığı tahrip edilmek isteniyor. Niteliksiz, önceki mesle
ğinden kovulmuş, şaibeli, onur ve saygınlığını yitirmiş insanların barolara girmeleri, avukat 
olmaları gerçekleştirilmek isteniyor. Bu yandan, kuşatma ile kurumları tahribat, ne yazık ki, 
bu İktidarın gündelik bir yöntemi olmaya başladı. Dün, Anayasa Mahkemesini de kendisine 
göre yönlendirebilmek için, Sayıştay Kanununu değiştirip, tarikatçı olduğu iddia edilen en az 
puanlı kişiyi, Yüksek Mahkemenin asıl üyeliğine seçtirme dolaylı yolunu tutanlar, bugün, Hâ
kimler ve Savcılar Yasasının bir maddesini değiştirip, onunla bağlantılı olarak, hâkim ve savcı 
olmasında sakınca görülenleri, hâkimlikten, savcılıktan atılanları, avukat yapmak istiyorlar. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, daha kaliteli, daha iyi yetişmiş, saygın, onurlu kişiler, yar
gıç, savcı ve avukat olurlarsa, adalete güven artar. Devletin temelinin adalet olduğunu, mahke
me duvarlarına, "Adalet mülkün temelidir" diye çok gösterişli levhalar asarak ilan etseniz de, 
mesleğin yüzkarası olmuş kişileri, böyle ne idiği belirsiz gerekçelere dayalı kanun teklifleriyle 
adalet camiası içinde tutarsanız, adalete gölge düşürürsünüz. Lütfen, bu ülkede, uygulamala
rınız sonucu, meslek mensupları açısından en az bozulan adalet camiasını yozlaştırmayalım. 
Unutmayalım ki, mesleğin onuru, meslek mensuplarının niteliğiyle doğru orantılıdır, 

Bütün bu nedenlerle, biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, bu yasa teklifine karşıyız; 
kanunlaşması halinde, adaletin onulmaz yaralar alacağına yürekten inanıyoruz. Başta hukuk
çu milletvekillerimiz olmak üzere, adalet duygusunu yüreklerinde yaşattığına inandığımız tüm 
siyasî parti gruplarımıza mensup değerli milletvekillerimizin ve Yüce Meclisin, gerekli duyarlı
ğı göstermesini ve bu teklifi reddetmesini diliyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırlı. 
Grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 
tHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, ben de şahsım adına söz istiyorum. 
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ALÎ HAYDAR ERDOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, ben de şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şahsınız adına, buyurun Sayın Topkaya. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın önder Kır-

lı'yı dinledikten sonra, bu yasayı acaba yanlış mı yapıyoruz, diye düşündüm. Elimdeki teklifi 
ve eski yasayı inceledim -rahatsız olmama rağmen- müsaadelerinizle konuya biraz değinmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşımız, bizi, gayet açık bir şekilde, sanki, dalavere yapmış, meslekten atıl
mış hâkimlerin, avukatlığa kabulü için bir yasa teklifi getirmiş ve kabul etmişiz gibi göstermek 
istemektedir. 

Aslında olay böyle değildir. Hâkimler Yasasının 68 inci maddesinde, hangi hallerde yer 
değiştirme cezasının verileceği tadat edilmiştir. Görüldüğü üzere buraya "(a), (b), (c), (d), (e) 
ve (f) fıkralarında yazılı suçları işleyenler, yer değiştirme cezasına maruz kalırlar" diye hüküm 
getirilmiştir. 

Yer değiştirme cezalarının hepsi aynı derecede suçlarla ilgili değildir. Bunların içinde, şim
di getirdiğimiz teklifin gerekçesinde öne sürülen bazı konular var ki, bunlar, zaman içerisinde, 
insanları çalışmaya teşvikten alıkoyan, meslekten uzaklaştıran hususlardır. İşte biz, bunları yu
muşatmak için bu teklifi getirdik. 

Getirdik de ne oldu? Biz, direkt olarak bunları hâkimliğe alacağız, demiyoruz. Bunlar, 
meslekte çalıştıkları süreler içerisinde, zaman içerisinde, eğer o huylarından vazgeçer, mesleği
ne bağlı, verimli bir şekilde hâkimlik görevini yaparlarsa, o zaman, Yüksek Hâkimler Kurulu
na başvurarak, kendilerine verilen cezaların kaldırılmasını isteyebilecekleri hükmünü getiriyo
ruz. Yani, illa cezanın kalkacağı şeklinde bir konu yok; Yüksek Hâkimler Kuruluna başvura
rak, kendisine evvelce verilmiş olan cezanın kaldırılmasını isteme hakkı vardır. Tabiî, Yüksek 
Hâkimler Kurulu, bu hâkimin meslekteki davranışlarını, çalışma sistemini, yaptığı işleri kont
rol edecek, sicil dosyasını inceleyecek, eğer cezanın kaldırılmasında bir sakınca yoksa kaldıra
cak, böylece onun birinci sınıfa ayrılmasını ve meslekte başarılı bir hâkim olmasını sağlaya
caktır. Yoksa kanun teklifinde, "herkes bu hakkı alacak" diye bir hüküm yoktur. Onun için 
de teklifle bir süre getiriyoruz ve "(e) ve (0 bentlerine göre verilen cezalar hiçbir suretle 
kaldırılamayacaktır" diyoruz. 

Nedir bu (e) ve (0 bendindeki cezalar; madde tayin ve deliller elde edilmemiş olsa bile, 
rüşvet aldığı veya irtikâpta bulunduğu kanısını uyandıranların dahi bu cezalarını kaldırmaya
cağız. Ayrıca, doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa 
dahi çıkar sağlamak amacıyla verilen hediyeyi kabul etmek veya iş sahiplerinden borç istemek 
veya almak gibi suçları işleyenlerin bu cezalarını kaldırmayacağız. Sadece, mesela "Hatır ve 
gönüle bakarak veya kişisel duygulara kapılarak görev yaptığı kanısını uyandırmak..." Yani, 
bir şüphe ile verilen cezalar veya diğerlerini söylüyorum... 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Şüpheyle ceza niye veriyorsunuz? Şüpheyle ceza verilir mi 
adama? 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Devamla) — Bir dakika... 
"Kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsî onur 

saygınlığını yitirmek..." İnsan bir defa hata yapmış olabilir. Bu hatanın, ömrü billah cezasını 
mı çekecek? Yaptığı hatadan nedamet duymuşsa ve mesleğinde çalışkan, dürüst olarak çalışma-
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sini sürdürüyorsa, mesleğinin ilk yıllarında bir hata yapmışsa, mesleğinin sonuna kadar aynı 
hatanın cezasını mı çekecek? 

Getirdiğimiz yenilik, burada, kanun teklifinde yazılı olduğu üzere, disiplin cezası alan hâ
kim ve savcılar, uyarma, aylıktan kesme ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren dört 
yıl içerisinde; kademe ilerlemesi ve derece yükselmesini durdurma cezalarının uygulanmasın
dan itibaren altı yıl içinde; 68 inci maddenin diğer bentlerine göre verilen yer değiştirme ceza
larının uygulanmasından itibaren de yedi yıl geçtikten sonra, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
ruluna başvurarak, bu disiplin cezasının sicillerinden silinmesini isteyebilecekleri hükmünü ge
tiriyoruz ki, bu kadar katı olmamak lazım. Yani, insanların bir defa yaptıkları hatadan dolayı, 
ömürlerinin sonuna kadar cezalandırılması doğru değildir. Hâkimlik mesleğinde olduğu gibi, 
diğer her türlü mesleklerde de daima yumuşak davranılmalıdır. 

Hâkimlerin verimli çalışmasını temin etmek amacına matuf olarak getirilen bu teklifin 
lehinde oy kullanacağımızı bildirir, hepinize en derin saygı ve sevgilerimi iletirim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topkaya. 
Şahsı adına Sayın Kamer Genç, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her vesileyle, bu kürsüye 
çıktığımda, Türkiye'de hâkim ve savcıların bağımsız olmadığını, maalesef, ANAP İktidarı za
manında oluşturulan Hâkimler ve Savcılar Kurulunun da etki altında bırakıldığını söyledim. 
Hatta son olarak, Danıştaya üye seçiminde, Adalet Bakanının, Hâkimler Kurulunda ayağa kal
karak : "Beyler, Cumhurbaşkanı Turgut özal bana emir verdi. Ben, falanca üyenin seçilmesi 
konusunda talimat aldım. Eğer bu üyeyi Danıştay üyesi olarak seçmezseniz, seçimi ertelerim" 
dediğini bütçede de söyledim, çeşitli vesilelerle de söyledim. Bunun üzerine de, o yüce hâkim
lerin, Adalet Bakanının bu tehdidine karşı, dönerek toplandığı, seçimi yaptığı ye aynı kişiyi 
Danıştay üyeliğine seçtiğini burada söyledim. 

Şimdi size sormak istiyorum : ANAP'lı arkadaşımız burada diyor ki : "Efendim, bu di
siplin cezaları kendiliğinden kalkmayacak ki, Hâkimler ve Savcılar Kurulu kaldıracak." İşte, 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu, yürütmenin emrinde olunca, orada her türlü haksızlıklar işlene
cektir; bunu bilmemiz lazım. Adalet Bakanı burada, bütçede söyledik ve soru sorduk, bizim 
sorumuza cevap vermediler. Adalet ve hâkimlik bir devletin temel taşıdır ve bu temel taşıyla 
oynanacak davranışlar içinde olundu mu, o memlekette ne demokrasi kalır, ne insan hakları 
kalır; her türlü hak ve özgürlük ortadan kalkar. Bunu her vesileyle söylüyoruz, sizler de bunun 
farkındasınız. Dünyanın demokrasiyle yönetilen ülkelerinde, hukuk devletini ayakta tutan te
mel ilkelerden biri hâkim teminatı ve bağımsızlığıdır. Türkiye'de bugün, hâkimler ve savcılar 
bağımsız değildir, tşte, Zonguldak'ta Üç gün önce sebepsiz yere gözetim altına alınan 200 işçi, 
savcıların taraflı davranması ve Hükümetten korkması nedeniyle, hâlâ mahkeme karşısına çı-
karılamamaktadır. 

ALÎ ER (İçel) — Allah Allah!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Beyler, bir memlekette bu kadar taraflı, bu kadar yargıyı 

tehdit altında tutan bir Adalet Bakanlığı ve onun teşkilatı olduktan sonra, biz hangi hareketle
rine güvenip, bunlara yetkiler vererek, hâkimlerin Türkiye'de sağlıklı görev yapmasını bekleye
biliriz? 
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Getirdikleri iki tane unsur var : Birisi, hâkimlikte disiplin cezası alanı -bazı haller hariç-
tekrar, diyorlar ki, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna getirelim, bunları affettirelim. 

Aslında, hâkimlik mesleği, toplum içinde çok ulvî bir meslektir. Hâkimin, olgun ve dol
gun olması lazım. Hâkimin, bilgisiyle, görgüsüyle, davranışıyla toplumda örnek olması lazım; 
çünkü hakkı dağıtan kişi. Atasözü vardır : "Şeriatın kestiği parmak acımaz." Yani insanlara 
ölüm cezasını, hayatından etme cezasını, mülkünü elinden alma cezasını veren, insanların en 
temel haklarını ellerinden alan insanların, insan zaaflarının en azını taşıması lazım. Bu itibar
la, hâkimlik mesleğine bu insanları alırken, seçerken çok hassas davranmamız lazım. Yanılgı
lar oluyorsa da bunlara hiçbir zaman, "Efendim, bir defa hata etmiştir" demeyelim. \a ikinci 
defa hata yaparsa ne olacak? Yani o bir defa hata yapıp da affettiğiniz adam, ikinci defa aynı 
derecede büyük hata yaparsa, o hatayla mazur olan vatandaşın kaybettiği hakkı düşünebiliyor 
musunuz? Tabiî, bunları düşünebilmek için, evrensel boyuttaki insan haklarını, hak ye adalet 
duygularının temellerini kavramak lazımdır. Bunları kavramayınca, tabiî her vesileyle insanlar 
çıkıp iktidarlarının siyasî felsefelerine göre bazı şeyler söyleyebiliyor. 

Değerli milletvekilleri, bir memlekette karar verecek olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu ta
rafsız olmadığı zaman, o memlekette iktidarda bulunan siyasî partilerin siyasî görüşleri doğ
rultusunda hizmet eden kişilerin, hâkimlik mesleği sırasında yaptıkları hatalar sebebiyle aldık
ları disiplin cezaları, bu kurul tarafından kaldırılacak; öte taraftan, kendi siyasî düşünceleri, 
mevcut siyasî iktidarla bağdaşmayan hâkimlerin, bu disiplin cezaları hükümlerinden yararlan
mayacakları açık seçik ortadadır. 

Sayın milletvekilleri, Avukatlık Kanunuyla ilgili burada yine bir değişiklik getirilmiş. As
lında, Avukatlık Kanununda değiştirilmesi gereken bir unsur var. Bugün Türkiye'de, 
1980-1981'den beri işleyen bir idarî yargı sistemi var. tdarî yargıya, vergi mahkemeleri, bölge 
idare mahkemeleri ve idare mahkemelerine Danıştayın da seçtiği, işte, belli üyelerin seçtiği Ana
yasa Mahkemesi üyeliği var. Şimdi, Türkiye'de 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 3 üncü mad
desinde bir hüküm var; deniyor ki: "Avukat olmak için, hukuk fakültesi mezunu olmak şart." 
4 üncü maddesinde istisna getiriyor. 

Şimdi düşünebiliyor musunuz, bir kişi var, hukuk fakültesi mezunu değil; ama, idarî yar
gıda, yani vergi mahkemesinde, bölge idare mahkemesinde ve idare mahkemesinde hâkim... 
Bu kişi ömrü billah hâkimlik yapıyor; Da niş tay a üye seçiliyor, Danıştay Daire Başkanı seçili
yor, Danıytay Birinci Başkanı seçiliyor, Anayasa Mahkemesi Başkanı seçiliyor, bütün ömrü bo
yunca hâkimlik mesleğinin gerektirdiği bütün kavramlar bu kişinin üzerinde toplanıyor; ama, 
bu kişi, sırf hukuk fakültesi mezunu olmadığı için avukatlık yapamıyor, tşte bu, memlekette, 
hukukta çok önemli bir boşluk. Eğer hakikaten hâkimlik mesleğini düşünüyorsanız, Bakanlı
ğın, bu boşluğu gidermesi lazımdır. 

Bugün Türkiye'de idarî yargı başlıbaşına bir konu, başlıbaşına bir meslek, vergi hukuku 
başlıbaşına bir meslek. Ceza hukuku nasıl ki, başlıbaşına bir dalsa, medenî hukuk, ticaret hu
kuku başlıbaşına bir dalsa, idare hukuku da aynı durumda. Ben, Danıştayda çalıştığım zaman 
gördüm; maalesef, idarî yargıda çalışan, idarî yargıyı kavramamış birçok insanımız avukat oluyor; 
ama, idarî yargıya dilekçe yazamıyor. Çok gördük; düetçe ret kararları çıkıyor, ret kararına 
rağmen usulüne uygun dilekçe yazamıyor, 2577 sayılı Kanuna göre de ikinci defa aynı hatayı 
yaptığı zaman dava ret sebebi sayılıyor... 
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O halde, idarî yargıda, insanların haklarını, idarî yargının gerektirdiği genel ilkeler çerçe
vesinde arayacak bu kişilere de avukatlık hakkı tanımakla, hem bu sahada hâkimlik yaptırdı
ğınız insanlar anore edilmiş olur, hem de hak arama özgürlüğünün kullanılmasında insanlar 
bir sıkıntıya düşmez. Eğer Sayın Bakanlık, avukatlık mesleğine bir iyileştirme getirmek isti
yorsa, bence bu yönde getirmelidir. 

Teklifle getirilen maddede -kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda, 3256 sayılı Kanun
da, "Hâkim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak" ibaresi vardı- "hâkim" 
kelimesi kaldırılmış. Bu, Adalet Bakanının veya Bakanlığın çok yetkili bir kişinin, çok hatırlı 
bir kişiye avukatlık hakkını tanıması için getirilmiş özel bir hüküm demektir; çünkü, burada, 
zaman zaman gördük arkadaşlar, idare tabiî birtakım şeyleri bizden saklıyor, soruyoruz cevap 
vermiyorlar. 1987, 1988, 1989,1990 yıllarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
yaptığımız bütçe konuşmalarında, bakanlara sorduğumuz sorulara, hâlâ cevap verilmemiştir. 
Milletvekilliği kişiliğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi kişiliğini yok sayan, bunlara saygı duy
mayan bir Hükümet... 

Biz, belli konularda bilgi istediğimiz zaman karşımızda susuyorlar, hiç kimse bilgi vermi
yor. Bu bilgi verilmeyince biz ne yapabiliriz?.. Biz, ancak tahminlerimiz çerçevesinde karşımı
za getirilen kanunlarla, acaba hangi tuzaklar kime kuruluyor ve kimlere özel imtiyazlar sağla
nıyor konusunda ciddî birtakım tereddütler taşıyoruz. Bu ciddî tereddütlerimizin sebeplerin
den birisi de, getirilen bu maddeyle, "hâkim olma niteliğinin" kaldırılması, yerine, Hâkimler 
ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (0 bentlerinde yazılı olan nitelikleri kaybet
me şartım koyuyor; yani, 68 inci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerindeki sebeplerle hâkim olma 
vasfını kaybeden insanları avukat olarak kabul ediyor. Bu bir tenakuzdur; bu, özel bir imtiyaz 
kanunudur; bu, birtakım insanlara özel imtiyazlar sağlamak için getirilmiş bir tekliftir. 

Benden önce konuşan Sayın önder Kırlı arkadaşımız, olayı bütün boyutlarıyla, Hâkimler 
ve Savalar Kanunun gerektirdiği nitelikler itibariyle en kapsamlı bir şekilde izah etti; ondan 
sonra çıkan sayın ANAP sözcüsü arkadaşımızın kendisine verdiği cevapları çok yetersiz buldum. 

Sizden isteğim : Eğer, gerçekten bu memlekette hâkimlik ve savcılık mesleğinin, gerekli 
itibara sahip olmasını istiyorsak, böyle birtakım kişilere imtiyaz sağlayacak ve hâkimlik ve savcılık 
mesleğinin itibarını sarsacak nitelikteki yasa değişikliği tekliflerini bir tarafa bırakalım ve bu 
teklifi reddedelim. 

Burada özellikle vurgulamak istediğim diğer bir konu var : tdarî yargıda ve adlî yargıda 
birinci sınıfa ayrınmış hâkimler arasında çok önemli bir ücret farkı var. Bu hususu bütçenin 
tümü üzerinde yaptığımız konuşmalarda da belirttik. Bugün birinci sınıfa ayrıldığı halde, idarî 
yargıdaki 200, adlî yargıdaki 2 binin üzerinde hâkimin, Danıştay ve Yargıtay üyeliğine seçilme-
meleri nedeniyle, önemli bir ücret kaybı vardır. Bu insanlarımızın maruz kaldıkları haksızlık
ları kaldıralım. Eğer hakikaten siz, hâkim ve savcıları düşünüyorsanız, onlara bir rahatlık ge
tirmek İstiyorsanız, böyle derme çatma kanun teklifleriyle, ne Adalet Bakanlığı ne de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi uğraşıp vakit geçirsin. 

i 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi büyüklüğüne yaraşır bir tarzda 
yasa düzenlemelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını sarsacak, idare kendi büyüklü
ğünü bir tarafa itecek nitelikte ve özellikle idarede birtakım imtiyazlı, güçlü insanların lehine, 
tuzak birtakım tasarı ve teklifler getirildiği zaman buna karış çıkılıp birkaç tanesi yüzlerine 
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geri çevrilmeli ve bir daha cesaret edilip de bu teklifleri karşımıza getirilmemelidir. 
Benim sizden isteğim, bu kanun teklifinin reddidir. 
Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Adalet Bakanı, buyurun efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Bu kanun teklifini milletvekili arkadaşlarımız getirmişler ve Hükümetçe de, Bakanlıkça 

da benimsenmiştir. Basında da buna benzer yazılar çıktı; daha ziyade hâkimlik mesleği değil 
de, avukatlık mesleği açısından, yani hâkimlik mesleğinden ihraç edilmiş insanların, avukatlık 
yapmasına nasıl izin verilir, yönünde çıktı. Ama burada ise, bu kanunla hem hâkimlik mesle
ğinin, hem avukatlık mesleğinin terzil edilmek istendiği istikametinde beyanlarda bulunuldu. 
Ben halen baro mensubuyum; bu itibarla, mensubu bulunduğum baroyu, herhalde küçük dü
şürmek niyet ve arzum olamaz. 

Şimdi burada yapılan nedir? Burada iki husus var : Birincisi, halen hâkimlik mesleğine 
devam eden insanlar, mesela Sayın Kamer Genc'in de dediği gibi, birinci sınıfa ayrılamayan, 
dolayısıyla meslekte mağdur olan insanlar var; mağdur saymazsınız bunları(!) Nedir bunlar? 
Diyoruz ki, bunlardan bir kısmının, şu cezaları alanların sicilleri, şu şu zamanlarda silinir; do
layısıyla terfi edebilirler. Arkadan gelecek imkân, terfi edebilmeleridir; bunların daha iyi im
kâna kavuşmaları ve birinci sınıf hâkim olabilmeleridir. Aksi takdirde, bunların ömür boyu 
birinci sınıfa ayrılmaları mümkün değildir, 65 yaşına kadar bu derecelerinde kalırlar. Bir hâ
kim, normal terfiyle 12 yıl sonra birinci sınıf hâkim olur; ama mesleğinin başlarında bu cezayı 
almış bir hâkim 65 yaşına kadar birinci sınıfa ayrılamaz. Şimdi, "birinci sınıfa ayrılmayan bir 
hâkimi meslekten çıkaralım, ihraç edelim" diye bir düşüncenin sahibiyseniz, ona bir diyece
ğim yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben o anlamda söylemedim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, bir taraf

tan, "bunları birinci sınıfa ayıralım" diyorsunuz, bir taraftan da "bu cezalarını kaldırmayalım" 
diyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — "O farkı kaldıralım" diyorum. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Yani, bu cezalarını 

silmeydim... Bu, tabiî, meslekte bir acıdır. Adaleti tam tecelli ettirmek hiçbir zaman mümkün 
değil; ama düşünün ki, mesleğinin ilk yıllarında siyasî bir parti ile münasebet kurmuş veya 
kavga etmiş veya içki içmiş ve bundan dolayı ceza almış bir hâkimin, 65 yaşına kadar -eğer 
yer değiştirme cezası almışsa- terfi etmesi mümkün değil. Ondan sonraki hayatı istediği kadar, 
meslek açısından parlak geçsin... 

Şimdi, Adalet Komisyonunda da söyledim; bu değişiklikle bazı yanlışlara sebep olunu
yorsa, arkadaşlar önümüze o yanlışları düzeltici hüküm getirsinler; ama, arz ettiğim gibi, mes
leğinin ilk yıllarında bir kavga etmiş, huzursuzluk çıkarmış veya hakkında bir şaibe çıkarılmış 
"tarafsız değildir, şu siyasî partiye yakındır" denmiş bir insanı, biz, 65 yaşına kadar, bütün 
başarısına rağmen cezalı tutarsak, adaletli olmayız kanısındayız. Asıl birinci getirilen hüküm bu. 

İkinci hükme geçmeden şunu söylemek istiyorum : Birinci hükümde de şunları dışarıda 
tutmuşuz. 75 inci maddede neyi dışarıda tutmuşuz? 68 inci maddenin (e) ve (0 bentlerindeki 
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cezalan alanları (e) bendinde, "Madde tayin ve deliller elde edilmemiş olsa bile, rüşvet aldığı 
veya irtikâpta bulunduğu kanısını uyandırmak" deniyor. Ne diyoruz; "Delilsiz suç olmaz" di
yoruz. Biraz evvel bir arkadaşımızın söylediği gibi, bu hâkim mahkûm olmamıştır, ama mesle
ğinin ilk yıllarında, belki de kendisini koruyamadığı için, iş sahipleriyle olan münasebetleri 
sonucu, kamuoyunda rüşvet aldığı iddiası olmuş olabilir. 25 yaşında da bu suçu işlemiş olsa 
böyle bir şaibenin altında da kalsa, şu getirdiğimiz yahut desteklediğimiz teklifle biz bunu 65 
yaşına kadar, -25 yaşından 65 yaşına kadar 40 sene- halen dahi cezalı tutuyoruz. 

İkincisi, bunlardan bir kısmı meslekten çıkarılmış. Bu meslekten çıkarılanlar da yine, bi
raz evvel söylediğim gibi, "Hakkında hiçbir delil olmasa, rüşvet aldığı kanısını uyandırdığı için 
meslekten ihraç edilmiş olsa, yine avukatlık mesleğine dönemez" diyoruz. Ama, söylediğim 
gibi, bir siyasî partiyle münasebet kurmuş, kavga etmiş, huzursuzluk çıkarmış ve hâkimlikten 
ihraç edilmiş... "Dönebilir, avukatlık yapabilir" diyoruz. 

Şimdi, çok büyük bir tesadüf; biraz evvel, komisyon sırasında otururken, bir milletvekili 
arkadaş, şu gazete kupürünü bana getirdi -ismini söylemiyorum- "Bir siyasî partiden seçim 
havası" diyor. Burada, partililerin köylerdeki gezileri, düğün yerinde kaşık oyunları ve bir cum
huriyet savcısının da bunlarla birlikte seyahati yazılı. 

Şimdi, diyelim ki bu doğrudur, yanlıştır; bu, tabiî tahkik edilecek; bunun sonucunda, bu 
savcı meslekten ihraç edildi... Şimdi, avukatlık yapmasın mı diyorsunuz? 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Edilmez ki. Asgari, yeri değiştirilir. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Asgarî yer değiştir
me cezası almaz mı? Alacaktır; kesin alacaktır, iki yer değiştirme cezası alırsa ne olacak? İh
raç edilecek. Şimdi, siz diyorsunuz ki, "avukatlık yapmasın." 

Bakın, çok yakında, buna benzer bir hâkim ihraç edildi. Olay yenidir, çok yakında oldu; 
buna benzer eylemlerinden dolayı ihraç edildi. Şimdi, siz diyorsunuz ki, "O hâkim, avukatlık 
yapmasın." 

Tabiî ki, hâkimlik yaptığı müddetçe siyasî partilerle bu kadar iç içe olması doğru değildir; 
ama, acaba, avukat olmasına da mani bir hal midir? 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Çok özel bir durum. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Ekserisi böyledir efen
dim. Sizin anlattıklarınız özeldir. 

Bakın, biz diyoruz ki, "Rüşvet aldığı şüphesinde bulunulan, bu sebeple meslekten çıkarı
lan insan avukatlık yapamaz." 

Sizin, hangi yanlışlar varsa onun için düzeltici önergeler vermeniz lazım. Yoksa, teklifi, 
benim de mensup olduğum baroları, Barolar Birliğini, avukatlığı, hâkimliği terzil edici bir teklif 
olarak değerlendirmek yanlış. 

Bakınız, geçen sene, 8,5 sene ağır cezaya hükümlü, cezasını çekmiş bir avukatı bir baro
muz kabul etti, "avukatlık yapar" dedi. 8,5 sene ağır ceza mahkûmiyeti vardı... Kanun, böyle 
bir şahsın avukatlık yapamayacağım amir... Adalet Bakanlığına olay intikal etti; Adalet Ba
kanlığı, kanunun kendisine tahmil ettiği görevi yerine getirdi. Muhalefet parti liderleri o baro
ya gittiler, bu kanunsuz harekete rağmen "Biz sizi destekliyoruz" dediler, "haklısınız" dedi
ler. Tabiî, neye "haklısınız" dediklerini bildiklerini de zannetmiyorum; ama, genellikle insan
ları affedelim, hoşgörelim, iyi geçinelim, derken, diyelim ki, 30 yaşında, 25 yaşında, içki içmiş 
veya çapkınlık yapmış veya kavga etmiş bir hâkimi, 65 yaşına kadar meslekten ihraç etti-
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gimizin dışında, "avukatlık da yaptırmayalım" demek suretiyle "bütün ekmek kapılannı 
kapatalım" demek doğru mudur? Teklifte bir yanlışlık varsa düzeltelim; ama, milletvekili ar
kadaşlarımın getirdiği kanun teklifinin gerekçesi bu. Bu gerekçeye hiçbir aklın, hiçbir mantı
ğın itiraz etmesi mümkün değil. 

Baroların, Adalet Bakanlığının, yüksek yargının meseleleriyle bunu karıştırmak yanlıştır; 
ama, isterseniz Körfez kriziyle de arasında alaka kurabilirsiniz; ama, o doğru değildir. Doğru 
olan, kanunun kendi içeriğidir. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Kanun... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, oylamaya geçecekseniz, karar yetersayısına 

bakınız lütfen. 
BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. 
Oylamaya geçiyorum : 
Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Etmeyenler... Karar ye

tersayısı yoktur. 
Ara verilmesi halinde, çoğunluğu sağlama ihtimali de gözükmediğinden, gündemdeki ka

nun tasarı ve tekliflerini görüşmek üzere, 10 Ocak 1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.08 

— — — — • ! 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — izmir Milletvekili Fuat Kücı'nvn, Devlete ait kamu kuruluşlarında memur ve isçilere ayni 
olarak ödenen gidecek yardtmmm nakii olarak ödenmesine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam 
Adnan Kahveci'nin yazdı cevabı (7/1722) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5.12.1990 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan Kahveci tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Fuat Kılcı 

tzmir Milletvekili 

1. Devlete ait kamu kuruluşlarında memur ve işçilerimize ödenen giyim ve giyecek yar
dımının ayni olarak değil nakit olarak ödenmesini düşünüyor musunuz? Bu düşünce doğrul
tusunda çalışmanız var mı? 
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T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 8.1.1991 
Sayı : 111813-390-353 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 10.12.1990 tarih 1722-6380-28483 sayılı 
yazısı. 

tlgi yazınız ekindeki soru önergesinde yer alan tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın so
rusuna ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde, memurların yaptığı görevin nite
liği, çalışılan yerin iklimi ve coğrafî şartları ve görev yapılırken giymeleri gerekli eşyaları dik
kate alınmak suretiyle verilecek giyecek eşyaları tespit edilmiştir. 

Sözkonusu Yönetmeliğe ekli cetvelde yer alan giyim eşyaları tespit edilirken genel olarak 
yapılan hizmetin niteliği ve şahsî kıyafetlerin kirlenmesini ve yıpranmasını bir ölçüde önlemek, 
başka bir ifadeyle yapılan hizmetin kirletici yıpratıcı olması veya resmî giyinmenin zorunlulu
ğu göz önünde bulundurulmuştur. Bu çerçevede, giyecek yardımının amacına uygun kullanıl
masının temini ancak, aynî olarak verilmesiyle mümkündür. Nakit olarak verilmesi yardımın 
amacından saptırılmasına ve personel arasında eşitsizliğe ve huzursuzluğa neden olacaktır. 

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen sakıncaların doğmaması için anılan Yönetmeliğe "gi
yecek yardımının aynî olarak verileceği ve bu yardım karşılığında nakdî bir ödenemede bulu
nulmayacağı, giyim eşyalarının verildiği maksada uygun olarak görev ifa edilirken kullanılacağı" 
yönünde hükümler konulmuştur. Bu hükümlerden de anlaşılacağı gibi, giyecek yardımının ay
nî olarak verilmesinde yasal zorunluluk vardır. 

Bu nedenlerle, giyecek eşyalarının amacına uygun bir şekilde kullanılması bakımından nakdî 
olarak verilmesine imkân bulunmadığı düşünülmekte olup, bu yönde bir çalışma da sözkonu
su değildir. 

Bilgilerini arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Sarımsaklı Devlet Üretme Çiftliğinden damızlık inek sa
tın alan bir vatandaşın karşılaştığı sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yazılı cevabı (7/1724) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt
landırılmasına aracılığınızı dilerim. 

Vedat Altun 
Kars 
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Sarımsaklı Devlet Üretme Çiftliğinden (Lüleburgaz) Keşan'ın Siğilü köyünden Mehmet 
Döner 9.5.1990 günlü açık artırma ile iki adet damızlık inek satın almıştır. Satın aldığı inekler
den 1465 No.Iu ineğin gözü görmeyen kör bir inek olduğunu anlayan Mehmet Döner durumu 
ilgili çiftlik müdürlüğüne ilettiği halde bugüne kadar bir sonuç alamamıştır. 

1. Bu durum Bakanlığınıza intikal ettirilmiş midir? 
2. Bilginiz dahilinde ise iki ineği 8 000 000 TL. gibi bir fiyatla alan köylünün bu mağdu

riyetinin giderilmesi bakımından ilgililere emir verdiniz mi? Vermedinizse mağduriyeti gider
meyi düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 9.1.1991 
Sayı : 5/MM-10 

Konu : \azıh Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: a) TBMM Başkanlığının Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına muhatap 10.12.1990 
tarih ve 7/1724-6383/28497 sayılı yazışı, 

b) Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Bakanlığımıza muhatap 20.12.1990 tarih ve 
ÖKM-2-682 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili Vedat Altun tarafından Tarım Orman ve Köyişleri Bakanınca cevaplan
dırılması istenilen, ancak, konu itibariyle Bakanlığımı ilgilendiren "Sarımsaklı çiftliğinden da
mızlık satın alan bir vatandaşın sorunları* * ile ilgili yazılı soru önergesine cevabmıız ekte tak
dim edilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kars Milletvekili Vedat Altun'un Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Soru : Sarımsaklı Devlet Üretme Çiftliğinden (Lüleburgaz) Keşan'ın Siğilli Köyünden Meh
met Döner 9.5.1990 günlü açık artırma ile iki adet damızlık inek almıştır. Satın aldığı inekler
den 1465 no.'lu ineğin gözü görmeyen kör bir inek olduğunu anlayan Mehmet Döner durumu 
ilgili çiftlik müdürlüğüne ilettiği halde bugüne kadar bir sonuç alamamıştır. 

1. Bu durum bakanlığınıza intikal ettirilmiş midir? 
2. Bilginiz dahilinde ise iki ineği 8 000 000.— TL. gibi bir fiyatla alan koyulunun bu 

mağduriyetinin giderilmesi bakımından ilgililere emir verdiniz mi? Vermedinizse mağduriyeti 
gidermeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap : Yazılı Soru önergesinde sözkonusu Mehmet Döner isimli çiftçi 1465 kulak numa
ralı Srown-Swiss cinsi ineği 9 Mayıs 1990 tarihinde açılan ihalede 3.5 milyon TL. bedelle Sa
rımsaklı Tohum Üretme Çiftliğinden satın almıştır. 

1. Adı geçen şahsın ineğin kör çıktığı hususunda çiftlikte yetkili hiç bir makama başvur
madığı anlaşılmıştır. 
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Ancak, Mehmet Döner 21 Kasım 1990 tarihinde Bakanlığımız Türkiye Şeker Fabrikaları 
Genel Müdürlüğü yetkililerine şifahi olarak müracaat ederek satın aldığı ineğin kör çıktığını 
iddia etmiştir. 

2. Satış tarihi ile Genel Müdürlüğe müracaat tarihi arasında 6,5 ay gibi uzun bir süre 
geçmesine rağmen çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi yolunda bir karar alınarak satılan inek 
değiştirilmiş ve 7 Aralık 1990 tarihinde Mehmet Döner'e teslim edilmiştir. 

3. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Çanakkale Belediye Başkanının göreve iadesine ilişkin so
rusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazûı cevabı (7/1725) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılı
ğınızı saygı ile dilerim. 

Vedat Altun 
Kars 

Malumunuz üzere bir süre önce Çanakkale Belediye Başkanı tsmail özay Cumhurbaşka
nına saygısızlık yaptığı gerekçesiyle görevinden alınmıştı. 

ti tdare Kurulunun tsmail özay'ın yargılanmasına ilişkin verilen karara karşı tsmail özay'ın 
itirazı Danıştay özel Dairece kabul olunarak yargılanmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. 

1. Suç teşkil ettiği iddia olunan eylemin, suç olmadığı, yargı kararıyla anlaşıldığına göre, 
tsmail özay'ı görevine iade etmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Cevabınız olumsuzsa yasal gerekçesi nedir? 

T. C. 
tçişleri Bakanlığı 8.1.1991 

Sayı : MİGM. APK. AR. GE. ŞB. 571 
(90)/90016 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : TBMM Başkanlığının 10.12.1990 gün ve 1725-6384/28498 sayılı yazısı. 
Kars Milletvekili Vedat Altun'nun "Çanakkale Belediye Başkanının görevine iadesine 

ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıdadır. 

Çanakkale Belediye Başkanı tsmail özay, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 75 inci yıl 
dönümü münasebeti ile törenlere katılan Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret niteliğinde sözler 
sarfetmek, ideolojik davranışlarda bulunmak vegörevini kötüye kullanmaktan dolayı 18.3.1990 
tarihli Bakanlık Onayı ile görevinden uzaklaştırılmıştır. 

Çanakkale Belediye Başkanı tsmail özay'ın vekillerince Bakanlığım aleyhine açılan yü
rütmenin durdurulması hakkındaki dava, Bursa 2 nci tdare Mahkemesince 17.10.1990 gün ve 
E : 1990/1093 sayılı kararı ile red edilmiştir. Yine aynı belediye başkanının vekilleri tarafından 
Bakanlığım aleyhine açılan ve yürütmenin durdurulmasını talep eden ikinci dava da, Bursa 
Bölge tdare Mahkemesinin 5.11.1990 gün ve 1990/26 sayılı kararı ile reddedilmiştir. 

Çanakkale Belediye Başkanı tsmail özay hakkında Cumhurbaşkanımıza hakaret niteli
ğinde sözler sarf etmekten Danıştay 2 nci Dairesince E : 1990/1477, K : 1990/2709 sayılı kararı 
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ile meni muhakeme kararı verilmiş, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılık, usulsüz 
pankart asma eylemlerine yardım ve destekte bulunmaktan da İstanbul Devlet Güvenlik Mah
kemesi Başsavcılığınca takipsizlik kararı verilmiş olmakla birlikte, görevden alınma işlemine 
dayanak teşkil eden diğer konularla ilgili adlî ve idarî tahkikatlar devam etmektedir. 

Adlî ve tdarî tahkikatlarla ilgili mahkeme kararları kesinleştiğinde Bakanlığımca konuyla 
ilgili gerekli işlemler yapılacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
tçişleri Bakanı 

4. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Milas Devlet Hastanesi Başhekimi ve görevli bir dokto
run görevi ihmal ve ölüme sebebiyet verdikleri iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Holü Şıvgtn'ın 
yazılı cevabı (7/1726) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Musa Gökbel 
Muğla 

5 Eylül 1990 günü Muğla tli Milas-ören yol güzergahında Geli Sekköy işletmesine ait ser
vis aracı kaza yapmış. 

Bu kaza sonucu 6 kişi ölmüş, 31 kişide yaralanmıştır. 
Bu kaza sonrasında kazazedelerin getirildiği Milas Devlet Hastanesinde Baş Hekim Dr. 

İbrahim Belen ve Dr. Osman Doğan hakkında görevi ihmal ve ölüme sebebiyetten suç duyuru
sunda bulunulmuştur. 

1. Yapılan yazılı başvuru ve şikayetlerle ilgili ne gibi bir araştırma yapılmıştır. 
2. Daha önceden de değişik şikayetlerin muhatabı olan görevliler hakkında ne gibi işlem 

yapılmıştır. 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 9.1.1991 

Sayı : HM. 9239/29 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 10.12.1990 gün ve Kan. Kar. Da. Bş. 7-1726-6385-28499 sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Musa Gökbel tarafından bakanlığımca cevaplandırılması istenilen, Milas 

Devlet Hastanesi Başhekimi ile görevli doktorunun görevi ihmal ve ölüme sebebiyet verdikleri 
iddiasına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakanı 
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Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Milas Devlet Hastanesi Başhekimi ile görevli dokto
runun görevi ihmal ve ölüme sebebiyet verdikleri hakkında yazılı soru önergesine cevabımızdır. 

1. 5.9.1990 günü Muğla tli Milas-ören yol güzergahında Gelisekköy işletmesine ait ser
vis aracının yaptığı kazada yaralananların getirildiği Milas Devlet Hastanesinin Başhekimi Dr. 
ibrahim Belen ve Dr. Osman Doğan hakkında Bakanlığımız Başmüfettişince yapılan inceleme 
sonucu düzenlenen 30.10.1990 gün ve 4 sayılı rapor ile 5 sayılı fezlekede; haklarında ileri sürü
len iddianın tanık ifadeleri ile sabit olmadığı anlaşılmakla, disiplin cezası verilmesine ve kamu 
davası açılmasına mahal bulunmadığı bildirilmiştir. 

2. daha önceki şikayetler nedeniyle adıgeçen hekimler hakkında kesin olarak sonuçlan
dırılan ve sicillerine işlenecek olan herhangi bir husus bakanlığımıza henüz intikal etmemiştir. 

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, Lice ilçesine bağlı bazı köylerde sağlık ocağı ve sağ
lık evlerinin kapalı olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Halil Şıvgtn'ınyazdı cevabı (7/1733) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa ve İçtüzük gereği aşağıda belirtilen soruların, Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Lice ilçesine bağlı hangi yerleşim birimlerinde bulunan sağlık ocağı ve sağlık evlerin
den kaç tanesinin kapalı olduğunu açıklayabilir misiniz? 

2. Sözkonusu sağlık birimlerinin kapalı olma nedeni nedir? 

3. Yaprak, Dibek, Gülfidan, Çapar, Dallıca köylerindeki sağlık birimlerinin uzun süre
dir kapalı oldukları doğrultusundaki iddialar doğru mudur? 

4. Geçim sıkıntısı içerisinde olan bölge halkının sözkonusu sağlık hizmetlerine kavuş
ması konusunda ne gibi bir önlem alınmıştır. Açıklar mısınız? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 9.1.1991 
Sayı : HM. 9211/28 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 12.12.1990 gün ve Kan. ve Kar. Dai. Bş. 7-1733-6396-28540 sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay tarafından Bakanlığımca cevaplandırılması istenilen 
Lice ilçesine bağlı bazı köylerde sağlık ocağı ve sağlık evlerinin kapalı olduğu hakkındaki yazı
lı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 
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Diyarbakır Milletvekili Fuat Alalay Tarafından Lice ilçesine Bağlı Bazı Köylerde Sağlık Ocağı 
ve Sağlık Evlerinin Kapalı Olduğu Hakkındaki Yazılı Soru önergesine Cevabımızda-. 

Lice ilçesine bağlı 4 yerleşim yerinde sağlık ocağı mevcut olup bunlar halen hizmet ver
mektedir. 16 yerleşim yerinde ise sağlık evi bulunmaktadır. Sağlık evi personel kadrosu 1 ebe 
olduğundan ebe yokluğu nedeniyle 11 sağlık evi hizmet verememekte, S sağlık evi hizmet ver
mektedir. Türkiye genelinde ebe sıkıntısı çekilmekte olup, imkânlar dahilinde Sağlık Meslek 
Liseleri açılmakta ve ebe yetiştirilerek hizmet verilmeye çalışılmaktadır. 

önergede belirtilen sağlık birimlerine gelince : Diyarbakır ilinin Yaprak Sağlık Ocağında 
1 hemşire, 1 ebe, 1 hademe görev yapmakta olup anılan ocak açıktır. Dilek sağlık evinde ebe 
olmadığı için hizmet verememektedir. Gülfidan adında bir yerleşim yeri ise yoktur. Yine Çeper 
sağlık ocağında Doktor Hüseyin E. Oruç ile 1 ebe, 1 hademe, görev yapmakta dolayısıyla açık 
bulunmaktadır. Dallıca sağlık evinde de 1 ebe görev yapmakta olup hizmete açıktır. 

Bakanlığımızca periyodik bir şekilde ve programlı olarak gezici (Mobil) sağlık ekipleri ile, 
ulaşım güçlüğü çekilen ve sağlık personeli bulunmayan yerleşim yerlerine koruyucu sağlık hiz
metleri götürülmeye çalışılmaktadır. 

6*. —İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, 1991 Malt Yûı Bütçe Kanunu Tasarısının "66/e" mad
desi hükmüne ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'ninyazılı cevabı 
(7/1737) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığınızı 
saygı ile dilerim. 

Ahmet Ersin 
tzmir 

1991 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, belediyelere yeni kıskaçlar getirmektedir. Tasarının 66/e 
maddesi, 2380 sayılı Belediyelere ve ti Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesindeki payların dağıtımına ilişkin esasların, 1991 
yılında uygulanmayacağı hükmünü getirmektedir. 

Bir yıllığına uygulamadan kaldırılan 2380 sayılı Yasanın 1 inci maddesinde; Belediyelere 
Genel Bütçeli vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden yüzde 9.25 oranında pay ayrılacağı ve 
tiler Bankasında toplanan belediyeler payının, banka tarafından son nüfus sayımına göre be
lediyelere dağıtımının yapılacağı belirtilmiştir. 

Şimdi ise, 1991 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 66/e maddesi, son derecede adil olan bu 
kuralı 1991 yılı için uygulamadan kaldırmaktadır. 

Bunun yerine 1991 yılında belediyelere yapılacak Hazine yardımının, içişleri ve Maliye ve 
Gümrük Bakanlıkları ile Bayındırlık ve iskân Bakanlığının birlikte tespit edeceği ve Başbaka
nın uygun göreceği usullere göre yapılacağı hükmü getirilmektedir. 

Halen yürürlükte bulunan 2380 sayılı Yasanın 1 inci maddesi gereğince belediyelere, son 
nüfus sayımına göre Hazine yardımı yapılması gerekirken, 1991 yılı için belediyelere verilecek 
yardımın miktarı, üç bakanın teklifi ve Başbakanın onayıyla tespit edilecektir. 
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Dolayısıyla, belediyelerin 2380 sayılı Yasaya göre, otomatiğe bağlanmış gelirleri, Sayın Baş
bakanın insafına ve siyasî tercihine terkedilmektedir. Sayın Başbakan, istediği belediyeye, iste
diği kadar yardım yapabilecektir. 

1. Bu uygulama Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olmayacak mı? 2380 sayılı Yasaya gö
re, nüfus esas alınarak, belediyelere Hazineden adil bir şekilde yardım yapılırken, 1991 yılı için 
bu uygulamadan neden vazgeçiyorsunuz? 

2. 1991 yılı Bütçe Kanunu tasarısına konulan bu hükümle, muhalefete mensup belediye
lere karşı, yeni bir kıskaç harekâtı mı başlatıyorsunuz? 1981 yılından beri yürürlükte olan 2380 
sayılı Yasayı niçin bir yıllığına askıya alıyorsunuz? 1991 yılında genel seçim yapmaya yanaşma
dığınıza göre, Anayasa gereği yapmak zorunda olduğunuz ara seçimlerde belediyeleri kıskaca 
alarak, muhalefete karşı puan kazanmayımı düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 8.1.1991 
Sayı : 352 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 12.12.1990 tarih ve 7/1737-6407/28578 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 24.12.1990 tarih ve K. K. 
Gn. Md. 07/106-829/06581 sayılı yazısı. 

tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak ce
vaplandırılmak üzere yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan ce
vaplandırılmasını tensip ettikleri sorulara ilişkin cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 1 inci maddesi, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat 
toplamının % 9.25'nin belediyelere, % 1.70'nin il özel idarelerine verilmesini hüküm altına 
almıştır. Ancak, bu oranlar bütçe kanunlarına konulan hükümlerle 1987 yılından bu yana sı
rasıyla % 8.55 ve % 1.20 olarak uygulanmaktadır. Bütçe Kanunları ile öngörülen % 8.55'lik 
oran belediye nüfuslarına göre dağıtılacak % 6'lık payı etkilememekte, Bayındırlık ve tskân 
Bakanlığı emrindeki "Belediyeler Fonuna" % 3 yerine °7o 2.30'luk payın aktarılmasını temin 
etmektedir. 

1989 yılından itibaren bütçe kanunlarına konulan hükümlerle yeniden düzenlenen dağı
tım işlemi yukarıda belirtilen ve son genel nüfus sayımına göre belediyelere yapılan % 6'lık 
payın bölüştürülmesiyle ilgilidir. 1991 yılı bütçe Kanununun- 66/e maddesi bu % 6'lık payın 
dağıtımının, "belediyelerin nüfusları, kalkınmışlık dereceleri, malî kaynakları ve turistik du
rumları gözönünde bulundurularak tçişleri, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve tskân Bakan
lıklarınca tespit edilecek ve Başbakanlıkça uygun görülecek esas ve usuller çerçevesinde" yapı
lacağını hüküm altına almıştır. 

1989 ve 1990 yılları bütçe kanunlarındaki benzer hükümlere dayanılarak °7o 6'lık payın 
dağıtımına ilişkin esaslar maddede belirtilen bakanlıklar arasında müştereken tespit edilmiş 
ve Başbakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. Yapılan bu düzenlemelerde, birinci ve ikin-
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ci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde ve olağanüstü hal bölgesinde bulunan belediyeler 
ile turistik yerlerdeki belediyelere nispî olarak daha fazla pay verilmesini temin eden bir sistem 
getirilmiştir. Dağıtım esaslarına ilişkin bu tespitler yılda bir defa yapılmış ve yıl boyunca değiş
tir ilmeksizin uygulanmıştır. Sözkonusu esaslar olağanüstü hal bölgesi, birinci ve ikinci derece
de kalkınmada öncelikli yöre ve turistik yer belediyelerinin, parti ayırımı yapılmaksızın tümü
nü kapsayacak biçimde tespit edilmiştir. 

Bilindiği üzere kalkınmada öncelikli yörelerde ve olağanüstü hal bölgesinde bulunan be
lediyeler diğer yerlere oranla daha fazla problemle karşı karşıyadırlar. Buna karşılık sözkonusu 
belediyeler, bu sorunları çözebilmeleri için yeterli malî kaynağa sahip değillerdir. Yine sözko
nusu bölgelerde bulunan belediyeler, yöredeki diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi, diğer böl
gelere nazaran personel başına daha fazla ödeme yapma durumundadır. Mevcut personel reji
mimiz kamu kurumlarına, belirtilen yörelerde çalıştırılan personele daha fazla ücret ödeme, 
yüksek oranda tasarrufu teşvik kesintisi ve konut edindirme yardımı yükümlülüğü getirmiştir. 
öte yandan, turistik yerlerdeki belediyeler, özellikle yaz aylarında nüfuslarının bir kaç kat art
ması sebebiyle, kendi nüfuslarından daha fazla kişiye hizmet vermek durumuyla karşılaşmak
ta ve ilave malî kaynak ihtiyacı içinde bulunmaktadırlar. 

Bu itibarla, belediye paylarının 2380 sayılı yasanın getirdiği ve sadece nüfus esasına daya
nan dağıtım sisteminin, belediyelerin karşı karşıya bulundukları bazı yasal düzenlemelerin yü
künü, bölgenin kalkınmışlık derecesini, turistik nüfusun yarattığı ilave hizmet ihtiyacını göz 
önünde bulunduracak ve günün ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde esnek 
hale getirilmesinin gereği açıktır. 

1991 Yılı için henüz sözkonusu esaslar tespit edilmemiştir. Ancak gerekli düzenleme yine 
parti ayırımı yapılmaksızın, 1989 ve 1990 yılındaki esaslar göz önünde bulundurularak yapıla
caktır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

7 —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, sel felaketine uğrayan bir esnafın vergi borcuna ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin yazdı cevabı (7/1743) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. Saygılarımla. 14.12.1990 

Mahmut Almak 
Kars 

Celal Karadağ isimli yurttaş 12.6.1988 tarihinde Ankara'da meydana gelen sel felaketi so
nucu terzilik yaptığı işyerindeki mal varlığını kaybetmiştir. Bu durum Ankara 7 nci Sulh Hu
kuk Mahkemesinin 1988/865 D. tş dosyası ile de tespit edilmiştir. 

Vergi borcu, faizi ile birlikte 1,5 milyon lira olan Cemal Karadağ'ın bu vergi borucunun 
213 sayılı yasanın 115 inci maddesine göre terkin edilmesi gerekirken 16.7.1990 tarihinde Anka
ra Dikimevi vergi dairesine konu ile ilgili beyanname verildiği halde bugüne kadar bu yasanın 
gerekleri yerine getirilerek borç, terkin edilmemiştir. 
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Yurttaşların lehine olan yasaların uygulanmasında bu kadar ağır davranılmasının nedeni 
nedir? 

Celal Karadağ'ın bu yasal hakkına kavuşması için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 9.1.1991 
Gel : Vuk.1/24423-115-699-002069 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 17.12.1990 
gün ve 7/1743-6435/28746 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Kars Milletvekili Sayın Mahmut Almak 
tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen soruya ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

Yazılı soru önergesinde, Ankara tli Dikimevi Vergi Dairesi mükelleflerinden Celal Kara
dağ'ın 12.6.1988 tarihinde Ankara'da meydana gelen sel felaketinden zarar görerek mal varlı
ğını kaybetmesi sebebiyle vergi dairesine olan yaklaşık 1 500 000,— lira olan vergi borcunun 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 115 inci maddesine göre terkini için adı geçen mükellefin 
16.7.1990 tarihinde Dikimevi Vergi Dairesine yapmış olduğu müracaatı hakkında bilgi istenil
mektedir. 

Konu ile ilgili olarak Ankara Defterdarlığı ile yapılan haberleşme sonunda alınan bilgiye 
göre, adı geçen mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine müracaat ederek 1987,1988,1989 yılla
rına ilişkin tüm vergi borçlarının terkinini talep ettiği anlaşılmıştır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun verginin terkini ile ilgili 115 inci maddesinde "Yangın, 
yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzır hayvan ve haşarat istilası ve bun
lara benzer afetler yüzünden : 

1. Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir 
kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları; 

2. Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz arazi için zararın 
tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi 
Vergisi borçları ve vergi cezaları; 

Maliye Bakanlığınca zararla mütenasip olmak üzere, kısmen veya tamamen terkin olunur. 

Zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir kaynağını mahallî idare heyetleri yaptıracağı tah
kikat üzerine tespit eder." hükmü yer almıştır. 

Ayrıca bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili yayımlanmış bulunan 1 seri nolu Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliğinde de hangi yıl vergilerin terkin edileceği konusuna yer verilmiştir. 

Bu tebliğde; 

"Tabiî Afetler nedeniyle terkin edilecek vergilerin, afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları 
ile ilgili bulunan ve afetin vuku bulduğu tarihe kadar geçen mükellefiyet devrelerine taalluk 
edip bu tarihe kadar tahsil edilmemiş olan vergi borçları ve vergi cezalarından ibaret olduğu" 
belirtilmiştir. 
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Bu açıklamalara göre; 12.6.1988 tarihinde meydana gelen sel afeti nedeniyle 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun yukarıda belirtilen 115 inci madde hükmü gereğince mükellefin sadece 1987 
yılı ve önceki mükellefiyet dönemlerine ilişkin vergi borçları terkin kapsamına girmektedir. 

Ancak mükellefin afet tarihinden sonraki mükellefiyet dönemlerine ilişkin (1988, 1989, 
1990 yılları) vergi borçları terkin kapsamına girmemektedir. 

Bu nedenle, adı geçen mükellefin 1987 yılına ait olup terkin kapsamına giren 57 588.— 
lira vergi borcunun Ankara İli Çankaya tlçe tdare Kurulunun tespit ettiği zarar derecesi ile (% 
80) orantılı olarak 46 070.— liralık kısmının terkini, geri kalan tüm vergi borçlarının ise tahsili 
yolunda, Ankara Defterdarlığına talimat verilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

62 NCI BİRLEŞİM 

9 . 1 . 1991 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. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Saydı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4,1990) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığın in Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
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(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990) 

4. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2*1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

5. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

6. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

7. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 8. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5,1990) 

X 9. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S, Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 10. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

11. — izmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının,, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı imar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

12. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te-. 
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
<St Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 



_ 3 — 

13. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal. 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye* 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

14. _ Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulma/lığının Kal. 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

15. -r- Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

16. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye. 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

17. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye. 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

18. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

19. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ah Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

20. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S, Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

21. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

22. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 
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23. — Ankara Milletvekili Tevfifc Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi ı 
29.5.1990) 

X 24. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasmın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü-
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim işbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasmın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasara» 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 26. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

27. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, izin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

28. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

29. — izmir Milletvekili Erdal inönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye intikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

30. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek* 
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi ; 25.10.1990) 

X 33, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasmın Uygun Bulundu-
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ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

34. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 

35. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 36. — Avrupa Yere] Yönetimler özerklik ŞartTnın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5,11.1990) 

X 37. — Malatya Milletvekili Galip Demirel'in, Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile 
özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine 
İştiraki Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sa
yısı : 478) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 38. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 482) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

39. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi : 8.11.1990) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi ı 8.11.1990) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi: 8.11.1990) 
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X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 45. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 46. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet

vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

. 47. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990) 

48. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile ,1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 49. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 50. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 51. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 
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52. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bend ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 286) 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkada
şının Sigara, Tütün ve Tütün Mamullerinin Zarar
lı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in. 1177 Sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının 
Önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı 
Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Ka
nununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Ya
sa Önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 

2/190, 2 /193) 

T.BM.M. Anavatan Partisi ' ' . 
Grup Başkanlığı 24 . 5 . 1989 
Sayı : U-89J54 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MiBCLlSt BAŞKALIĞINA 

Sigara ve Benzeri Alışkanlıklardan Korunma Kanunu, başlıklı kanun teklifimizi 
gerekçesi ile ilişikte sunarız. 29.5.1989' 

Saygılarımızla. 

Bülent Akarcalı 
îstanlbul 

Hayrettin Elmas 
îstanıbu! 

M., AU Doğuslu 
Bingöl 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Mehmet Yüzügüler 
Aydın 

Şadan Tuzcu 
Rize 

Vehbi Dinçerler 
Hatay 

Fethi Çelikbas 
Burdur 

H. Aydın Arvasi 
Van 

İsmail Dayı 
Balıkesir 
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Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Reşit Ülker 
tstanlbuıl 

Ferruh llter 
istanbul 

Faik Tarımcıoğlu < 
Bitlis 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Adnan Tutkun 
Amasya 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Ledin Barlas 
Adana 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Nihat Türker 
Afyon 

Alton Kavak 
tstantouil 

Hilmi Özen 
İstanbul 

Beşir Çelebioğlu 
Miardin 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

M. İrfan Basyazıcıoğlu 
Kayseri 

Ziya Ercan 
Konya 

Mehmet Şimşek 
Konya 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Mustafa Namlı 
Çorum 

H. Barlas Doğu 
Anıkara 

İlker Genlik 
Çanakkale 

Talat Içöz 
İstanbul 

Sabri Keskin 
Kastamonu 

Mehme't Deliceoğlu 
Adıyaman 

Reşit Daldal 
Niğde 

Hamdi Özsoy 
Afyon 

M. Necat Eldem 
İstanbul 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Necati Akıncı 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <B. Sayı : 286) 



G E R E K Ç E 

Yakın zamana kadar zararları bilinmeyen tütün ve mamulleri, 50 yıldan beri 
önemli suçlamalara maruz kalmış ve son yıllarda gün ışığına çıkan ve kesinlik kaza
nan büyük tahribatı sebebiyle, bütün bir ilim dünyasının ve ciddî devlet yönetimlerinin 
de haklı bir mücadele konusu haline gelmiştir. 

Şu anda bütün dünya illim çevreleri ve uzmanlar, sigaranın sayısız ve korkunç za
rarları konusunda birleşmiş bulunmaktadırlar. 

Bilhassa sigaranın kapalı yerlerde, sadece içene değil, etrafındakilere de büyük 
ölçüde (duruma göre % 40 ila % 80 oranında) verdiği zararın kesinleşmesi, içmeyen 
çoğunMc sebdbiyle, bu mücadeleye daha ciddî boyutlar kazandırmış ve ülkeleri önemli 
tedbirler almaya mecbur etmiştir. 

Tespit edebildiğimiz kadarı ile, sigaraya önemli tahditler getiren ülkeleri ve al
dıkları önlemleri şöyle özetleyebiliriz : 

italya, Bulgaristan, Fransa, Yeni Zelenda, Norveç, Belçika, Danimarka, isveç, 
Finlandiya, izlanda, Malta, Çekoslavakya, Polonya, Singapur, Japonya ve ABD'de 
sigaranın radyo ve televizyonda reklamları yasaktır. Yine bu ülkelerde 16 yaşından 
(Japonya'da 18, ABD ve Rusya'da 21 yaşından) küçüklerin sigara içmesi yasakllanmış 
olup son bir yıl içinde bu ülkelerden birçoğu kamuya ait kapalı yerlerde ve seyahat 
araçlarında sigara içilmesini yasal yoldan kısıtlamış ve cezaî müeyyideler getirmiş
lerdir. 

italya'da 1975 yılında çıkarılan bir kanunla kamu görevi yapılan her yerde sigara 
yasaklanmıştır, 

Finlandiya'da 1981 yılında çıkarılan bir kanunla kamu görevi yapılan her yerde 
sigara yasaklanmıştır. Yine bu kanunla özel iş yerlerindeki personele, sigara içenler 
ve içmeyenler olarak ayrı bölümlerde çalışürııknak mecburiyeti getirilmiş ve bu yasağa 
uymayanlara bir yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. 

Yunanistan'da Mayıs 1980 ayı içinde sigaraya karşı açılan kampanyanın bir bö
lümü ollarak, ülkedeki bütün kapalı yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır. 

Belçika'da 1 Eylül 1987 tarihinde yürürlüğe giren bir kanunla halka açık, kapalı 
yerlerde sigara içilmesi yasaklandı. Devlete ve özel sektöre ait bütün kapalı yerler bu 
yasağa dahil edilmiş, yasağı ihlal edenlere 18 bin Belçika frangı (yaklaşık 500 bin TL.) 
para cezası da kanunungetirdiği kesin müeyyide olarak yürürlüğe girdi. 

Avustralya'da daha önce kamuya ait kapalı yerlerde tatbike konan sigara yasağı 
1.1.1987'den itibaren iç hat uçak seferlerinde de uygulamaya konuldu. 

Kanada, 2000 yılında sigaranın kullanılmayacağı bir ülke olabilmenin örnek ça
baları içerisindedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) 
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ABD'nin birçok eyaletlerinde ve S.S.C.B.'de 21 yaşından küçüklere sigara yasağı 
getirilmiştir. Bu arada Japonya ve Çin'de birçok tedbirler uygulamaya girmektedir. 

Yeni bir uygulama da Suudi Arabistan'da başlatılmıştır. Uyuşturucu maddeler ile 
mücadele konusunda başarılı bir program izleyen Suudi Arabistan'ın Ekim 1987'den 
beri sigaraya karşı da ciddî tedbirlere yöneldiğini, bu cümleden olarak bütün devlet 
ve eğitim kurumlarında sigara yasaklanmıştır. Bu ülke resmî kurumlarda ve basında 
sigara reklamlarını daha önceleri yasaklamıştı. 

ABD'de sigara içenler yüzünden, aynı yerde bulunan diğer kişiler için oluşan teh
didin büyüklüğü sebebiyle işverenlerin, işyerlerinde sigarayı kısıtlayıcı tedbirlere yö
nelmeleri sağlanmıştır. 

New York Eyaleti, Amerikan tarihlinin sigaraya karşı en acımasız yasalarından 
birini onaylamış ve kamuya açık bütüa yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır. 

Yasağı çiğneyenler 500 dolardan başlayan para cezalarına çarptırılacak ve yasa 
beraberinde bazı hapis cezalarını da getirmektedir. 

ABD'de sigara l e ilgili faaliyetler şöyle özetlenmektedir : 

ABD'de 40 eyalet, kamuya açık yerlerde sigara içimini yasaklamıştır. 33 eyalette 
tren, otobüs ve tramvaylarda, 17 eyalette ise ofis ve işyerlerinde sigara içilmesi kısıt
lanmıştır. Her işyeri, sigara içen personeline bu isteklerini yerine getirebilmeleri için 
belli mekânlar göstermek zorundadır. 50 kişiden fazla kapasitesi olan lokantalar, ka
pasitelerinin % 70'ine kadar olan bir bölümünü sigara içmeyenlere ayırmaktadır. 

İngiltere'de sigara aleyhinle açılan ve sürdürülen yoğun kampanyalar, bilhassa 
sigaranın kalp ve akciğer raıhatsızlıklarındaki olumsuz etkilerinin kesinleşmesi sebebiyle, 
umulanın da üzerinde başarı sağlamıştır. 

En yetkili uzmanlara göre ise, «Çevreyi kirleten maddelerin başında sigara gel
mektedir,:» ' 

Konuyu kseinlüğe ulaştıran yetkili uzman ve kurumların tespitlerinden birkaçı ay
nen şöyle : 

«Solunum yollarını tıkayan hastalıklarda, hava kirliliği sigaranın yanında hiç ka
lır.» 

Prof. Dr. Tuğrul Çavdar 
(Çapa Tıp Fak. Öğrt. Üyesi) 

«İçindeki toksik maddeler sebebiyle, sigara dumanı, onu, teneffüs eden içmeyen-
. lere de % 76'ya kadar aynı zararı yapar.» 

Prof. Dr. Seyhan Çelikoğlu 
(Cerrahpaşa Tıp Fak. Öğrt Üyesi) 

«Sigara içen kim^e, bu dumanı teneffüs etmek zorunda kalan diğer kişileri de 
% 40 ila % 80 oranında zehirlemektedir.» 

W H O 
(Dünya Sağlık Teşkilatı Bildirisi) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) 
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Sigara içenle, sigara dumanı ile kirlenmiş havayı teneffüs eden arasında gördüğü 
zarar bakımından çok az fark vardır, içene zarar yüzde yüz ise, sigara 'içilen yerde 
durana bu zarar % 70 veya % 80 nispetindedir. 

Prof. Dr. Müniip Yeğin 
Atatürk Ü. öğretim Üyesi 

Amerika'da Worldwatch Enstitüsü tarafından yayınlanan bir raporda, Amerika'da 
her yıl 5 bin kişinin baş'kaılanmn içtikleri sigara dumanı nedeniyle kansere yakalanarak 
yaşamlarım yitirdikleri belirtildi. 

Prof. Dr. Fred Plum 
(New York Hospital ve Cornell Tıp 

Fak.' Nöroloji Böl. Bşk.) 

Ayrıca Anayasamızın 58 inci maddesi, Devletin; gençlerimizi alkol, uyuşturucu, 
kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumasını ve bu yolda gerekli tedbirleri al
masını amirdir. 

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)'nın sigarayı uyuşturucular arasında zikretmesi, 
yetkili uzman ve kuruluşların sigarayı «önlenmesi mümkün olan ölümlerin baş sebebi» 
olarak kabul ve ifade etmesi, keza sigaranın uyuşturucu niteliği taşıması, kötü ve za
rarlı alışkanlıkların da başında bulunması hasebiyle yine Devletin anayasal bir görevi 
ve önemli bir mücadele konusudur. 

Bu durumda sigara : 

a) Çevre kirliliğinin en toksik maddesi ve önde gelen sebebi olarak. 

b) Kullananların sağlığına sayısız zararlar veren uyuşturucu niteliğinde bir zehir 
olarak, 

c) Ülke geleceğini ellerine vereceğimiz gençlerimizi korkunç boyutlarda tehdit 
eden bir alışkanlık olarak, 

d) Yine kendisinden daha korkunç uyduları olan alkol ve beyaz zehirlere de 
zaman zaman öncülük eden bir ölüm klavuzu olarak, şüphesiz önce Devletin ve he
men yanında vatandaşın, keza bütün kurum ve kuruluşların mücadele edeceği konu
ların başında yer almaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) 



MADDE GERBKÇELERt 

Madde 1. — Bu madde ile kanunun amacı 'belirlenmektedir. 

Madde 2. — Genel zabıtaya ve devlet ile ilgili kişilere bazı görev ve sorumluluk
lar yüklenmektedir. 

Madde 3. — Tedavi olmak bir haktır. Bir yandan tedavi olmayı istemek öte yan
dan bu yıerierrfıe sigara liçmıeyie göz yutmımıak kadar ıbliırbirlke ters düşen uygulama ola
maz. Dollıayısıyia aisıgarî Ibir sağlık ihltiıyıacı oHaınafcı tedavi va sağlık amaçlı her yerdle 
tahsis edilecek olan yerler dışında sigara içimi yasaklanmıştır. 

Çocuklarımız hayatta en değerli varlıklarımızdır. Bir yandan onları okutmak 
için bunca fedakârlık yaparken, bulundukları ortamda sigara içilmesine müsamaha 
edilemez. 

Çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak en önemli görevimizdir. Bunun için eği
tim - öğretim yapılan yerler ile.kurs, seminer mahalleri ve özel dersaneler de dahil 
olmak üzere benzeri yerlerde de tahsis edilecek olan yerler dışında sigara içimi ya
saklanmaktadır. 

Ayrıca kültür amaçlı kütüphaneler, sinema ve tiyatrolar, spor salonları ile hava 
ve deniz limanları ve tren istasyonlarının bekleme salonları ve benzeri yerler ile top
lu taşımacılık yapılan nakil vasıtalarında aynı şekilde yasak getirilmektedir. 

Madde 4. — Zararlı bir malın reklamını yapmak önce mantığa ve ahlaka aykı
rıdır. Gelişmiş bütün ülkelerde sigara reklamı ya yasaklanmış, ya da kendiliğinden 'kalk
ınıştır. 

Ayrıca ülkemizde neküaan kampanyaliarııınıı 713(11012 yabancı sigara şirketlerinin yapıp, 
tekelin yapamaması her geçen gün yabancı Sigaraların Türk sigara pazarından daha 
büyük pay kaparak Türk tütününe darbe vurmalarına yol açmaktadır. 

Sigara içme alışkanlığı o paketi başkası için olsa da satın almakla başlar. 

Teşhir bir çeşit reklam olduğu için sigaranın, tütün ve tütün mamullerinin teşhiri, 
sergilenmesi, tanıtımı ve özendirme kampanyaları yasaklanmıştır. 

Madde 5. — Bu madde ile idarî cezalar öngörülmektedir. 

Madde 6. — Bu madde ile adlî cezalar öngörülmektedir. 

Madde 7. — İdarî para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve 
usuller ile genel zabıtaya mensup kişilerin bu Kanuna göre düzenleyecekleri tutanak
lar hakkında yapılacak işlemler, yetki sınırları, koordinasyon ve iş birliği esaslarının 
İçişleri, Mıailiye ve Gümrük Bdkainllığımaa müıştıereklen ıbir yöneitm'eilik çıkarılacağı bu 
madde ile düzenlenmiştir. 

Madde 8. ve 9. — Yürürlük ve yürütmedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanlığı 

T.B.M.M. 
Sayı : 79 t 

Tarih : 31.5.1989 

TÜRKİYE BiÜYfÜıK ıMÎLLET İMECLİSt BAŞKANLIĞINA 

1177 sayılı Tütün ve Tüıfcün TekeHi kıamuınunıdla ıdteğlişikik yapâması hakkında 
Kıanun teklifim gerekçesi ile bidikte ÜDişjikte synutayşjtuır. 

Arz edenim. 10 . 5 . 1989 
Cüneyt Oaraveı» 

Adana Milletvekili 
GEREKÇE 

©ir sigara paketini elinize aldığınızda paketin üzerinde «DİKKAT SİGARA 
SAĞLIĞA ZARARLIDIR» yazısını okursunuz. Aslında bu yazı kara mizahtır. Si
garayı üreten ithal eden tekelden piyasaya süren devlet kendi suçluluğunu bir nebze 
azaltmak, vatandaşlarına sattığı ze'htirin yarattığı Vicdan sızısını bir ölçüde dindirmek 
için, hiç olmazsa sigara paketinin üstüne gerçeği yazmak gereksinimini duymuştur. 

Evet, sigara «ağlığa zararlıdır. Üstelik sağlığa zararlı,olduğu varsayılan bir mad
de olmayıp sağlığa verdiği zarar yıllardan beri tıp otoritelerince kanıtlanmıştır. Sigara, 
içindeki nikotin ve katran maddesi ile vücudun içini ve dışını harap etmektedir. Kat-
ranlaşmış akciğerler, yoğunlaşmış akışı zorlanmış kan, kalp ve damar hastalıkları, 
öksürük, nefes darlığı, sararan dişler, parmaklar ve çağımızın korkunç hastalıkların
dan akciğer kanserinin zararı sigara. 

Sigara herkesin sağlığa zararlı olduğu konusunda görüş ve düşünce birliği içeri
sinde olduğu bir nesne. Buna rağmen s'jgara günlük yaşamın hatta sanatın ayrılmaz 
bir parçası. Çok gerekliymiş gibi bir çok yerli ve "yabancı dizide, filmde, tiyatroda 
dertlenen ya da keyiflenen aktörün çınlayan sesi «Yak bir sigara kül olsun dertlerin» 
küçücük çocukların, gençlerin, yaşlıların kulaklarında çınlayan cümle, bilinç altına 
kazınmış öneri. «Yak bir sigara dertlerini unutursun ya da hadi, bu mutlu günün şe
refine birer sigara içelim.» İş bu hale gelince doğal olarak toplumda sigaraya karşı 
büyük bir ilgi, içmeye özenme duygusu önce gizliden gizliye sonra açık açık ortaya 
çıkmakta. Bu beyin yıkama günümüzde öyle boyutlara varmakta ki ürkmemek, deh
şete düşmemek mümkün değil. Flilmlerde her tarafı kan içinde asker ya da başka 
biri son nefesini vermeden önce arkadaşından bir sigara istiyor. Sanki ölümden önce 
yapılması gereken son iş istenmesi gereiken son istek sigaradır. Bu böyle olunca yani 
gizli gizli, açık açık insanlar sigara içmeye özendirilirse okul tuvaletlerinden, öğrenci 
yatakhanelerine, «inema, tiyatro kulislerinden, otobüslere, uçaklara, trenlere toplan
tılara kadar her yerde sigara içilir ki nitekim içifaıektedir. Sanki sigara içmek asıl, 
içmemek istisna hatta ayıp, sanki bu dünya sigara içenlerin dünyası. Üstelik toplum 
olarak birbirimize sigara yani zehir ikram etmeyi alicenaplık kabul eden bir toplum 
haline gelmişiz. 
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Her yerde sigara reklamı, bakkallarda, süpermarketlerde, binaların yan duvarla
rında, şehrin en işlek caddelerindeki reklam panolarında, toplam araçlarında hatta 
spor alanlarında sigara reklamı. Sınırsız bir relklam özgürlüğü. Bakkala ekmek alması 
için gönderdiğimiz küçücük çocuğumuzun karşısında atının üstünde sigara içen bir 
kovboy reklamı ve kovboy olmaya özenen çocuğumuzu düşününüz. Mutlaka ağzına 
sigara da koyacaktır. Çünkü sigara ona göre olmak istediğinin ayrılmaz bir parçası
dır. Hiç bir alt yapısı olmayan en üzalk bir yöremizi düşünün, orada bile bambaşka 
bir dünyayı anlatan sigara reklâmlarına rastlaırsınız. Çamurlu sokaklar ama sigara 
reklâmlarında New York^ta mavi geceler, bir çelişki bir zavallılık sürüp gidiyor. 

Hükümet olayın korkunçluğunun bir nebze farkında ama sigara tekelleri bas
tırınca «SİGARAYI BIRAK YAŞAMAYA BAK» kampanyaları yarım kalıyor. 
Uçakta sigara içmek yasak ama diğer yandan her türlü reklam her yerde serbest. Üs 
telik reklamı yapılan yerli sigara da hemen hemen yok, hepsi yabancı, içinde hangi 
maddelerin olup olmadığını bilmediğimiz yüzbir çeşit sigara. 

Yabancı sigara reklamlarının hedefi, bir yandan toplumu yabancı sigara içmeye 
alıştırmak, özendirmek diğer yandan sabaha Ikarşı tüttün toplayan tütün üreticisini 
yok etmek. 

Oysa tüm uygar ülkelerde sigara reklamları derece derece sınırlanmakta. Her 
devlet kendi halkının sağlığını, ekonomik çıkarlarının üstünde tultmafc için çaba sar-
fetmefcte. Sağlık eski balkanı Sayın Akarcalı'nın ciddî ancak uzun sürmeyen bir dizi 
gayretinden başka bu hükümet döneminde ciddî hiç ibir çaba yok. Toplum bu konu
da sürekli bilinçlendirilme içerisinde değil. Devlet toplumu korumuyor. Âdeta yabancı 
sigara tekellerinin sömürüsüne terk edilmiş bir topluluk gibiyiz. Tüm uygar ülkelerde 
sigara içimi azalmakta. Çünkü o ülkelerde toplum Bağlığını koruma bilincine ulaş
mış durumda. Yabancı sigara tekelleri bu nedenle sağlığını koruma bilincime iıalkını 
koruma duygusuna ulaşmış devletlerin, halkların peşinde, işte bu nedenlerle yabancı 
sigara tekelleri için Türkiye ciddî ve bakir ibir p'azar. 

Bu gidişe dur demek, uzun sağlıklı yaşamak için sigara tüketimini kamçılayan ve 
alabildiğine yaygın sigara reklamlarını sınırlandırmak ve toplumu sağlığını koruma 
bilincine ulaştırmak için alınması gereken bir dizi önlem paketinin birinci halkasını 
Yüce Meclise sunmanın onuru ve huzuru içerisinde bu yasa, teklifini hazırlamış bu
lunmaktayız. . 
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ADANA MİLLETVEKİLİ CÜNEYT CANVER/1N TEKLİFİ 

1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1177 Sayılı Tütün ye Tütün Tekeli Kanununa aşağıdaki ek mad
de eklenmiştir. 

«EK MADDE 2. — Tütün ve tütün mamullerinin reklamının yapılması yasak
tır». 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Geçen dönem Yüce Meclise sunduğumuz «Sigaranın Zararlarının önlenmesi için» 
6 Mayıs 1930 gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına {Umumî Hıfzıssıhha Kanunu
na) kimi maddeler eklenmesine ilişkin yasa önerisini Içtjüzüğün 78 inci maddesi gere
ğince yeniliyorum. 

Saygılarımla. 
5 . 6 . 1989 
Reşit Ülker 

İstanbul Milletvekili 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

«Sigaranın Zararlarının Önlenmesi için» 6 Mayıs 1930 gün ve 1593 Sayılı G«nel 
Sağlık Yasasına '(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) kimi maddeler eklenmesine ilişkin 
yasa önerimiz gerekçeleri ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımızla.. 
7 . 3 . 1986 

Reşit Ülker S. Hüsamettin Karahan 
İstanbul Bdürne 

Yılmaz Hastürk Hüseyin Aydetrtir 
s İstanbul îzmıiır 

Günseli özkaya 
istanbul 

«Sigaranın Zararlarının, önlenmesi için» 6 Mayıs 1930 gün ve 1593 Sayılı Genel 
Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) kimi maddeler eklenmesine ilişkin yasa 
önerisi. 
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GENEL GEREKÇE 

Anayasamız 56 ncı maddesinde Sağlık hakkını benimsemiştir. «Herkes, sağlıklı 
ve dengeli bir çevrede yaşamak hakkına sahiptir». Anayasamız, «Gençliğin Korunması 
başlıklı» 58 inci maddesinde de, 

«Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerle, suçluluk, kumar 
ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır» de
mektedir. 

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar sigaranın büyük zararlarını çok açık 
ve kesin bir biçimde ortaya koymuştur. 

Sigara kanser, kroner kalp hastalıkları yapmaktadır. 
Sigara içenlerin damarlarındaki kan daha çabuk pıhtılaşarak /tıkanmalara, sakat

lanmalara ve ölümlere neden olmaktadır. 
Sigara içen gebe kadınlarda ölü doğum olayı binde 50 iken, sigara içmeyenlerde 

binde 17'dir. 
Tütünün nikotini ve katronu azaltılmış bile olsa sağlık üzerinde olumsuz etki yap

maktadır. 
Tütün katranında bulunan betanapthylamine, sidik ve safra kesesinde kansere ne

den olmaktadır. 
y Başta akciğer {% 90), karaciğer, böbrek, sidik kesesi, prostat (kadınlarda yumur

talık ve meme), dudak, ağız, gırtlak, yutak, yemek borusu, kalın bağırsak kanserine, 
mide, 12 parmak bağırsağı ülserine neden olmakta, 10 sigara içen bir kişinin vücudun
da 250 mg.'C vitaminin tümü yok olmaktadır. Sigara cinsel isteği azalttığı, hatta öl
dürdüğü, erkeklerde kısırlığa neden olduğu, sigara içen annelerin çocuklarının hem. 
zekâ, hem de beden açısından geç geliştikleri, gırtlak kanserlerinin :% 99'una sigara 
tiryakiliğinin sebep olduğu bilinmektedir, öte yandan sigara alışkanlığı olmayanların 
uyuşturucuya başlaima oranlarınıın çolk düşük olduğu, sigaranın uyuşturucu maddelere 
ilk basamak dldüğu açıklanmaktadır. 

Yukarıda saydıklarımız sigara üçeınlerlie lilgilıîdir. Sigara içmeyenlerin sigara du
manı ile de sağlıklarının çok büyük ölçüde bozulduğu ison yıllarda yapılan araştırma-
ılada ortaya çıkmıştır. 

«Sigara içen 'bir kimse1, (bu dumanı tdneffüs etmek zorunda kalan diğer kişileri 
de % 40 ila % 80 oranında zehirlemektedir» (Dünya Sağlık Örgütü Bildirisi) 

«Sigara içilen yerdeki içmeyenler % 6 - % 12 daha az oksijen almaktadırlar.» 
«Sigara içmediği halde, içilen yerde bulunan kimselerin kanser olma olasılığı, içen

lere oranla en az % 40'dır.» 

«Yapılan !bir araştırma sonucunda, bir ailede sigara içenlerin, (içmeyenlere de aynı 
tehlikeyi yansıtarak ciddî boyutlu bir tehdit oluşturduğunu ortaya koymuştur.» 

Sigara içmeyenler içlin sigara dumanı filtreden geçmediği için daha tehlikeli ol
duğu ve bir sigaranın dumanının % 75'i odaya dağıldığı saptanmıştır. 

Kahve ocakçıları, garsonlar, gece kulübünde çalışanlar, hiç sigara içmeseler dahi 
20 yılda sigara içenler gibi kansere yakalanmak olasılığı içine girmektedirler. 
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Bir 'araştırmada sigara liçenler bir adaya, sigara içmeyenler sigara dumainı olan 
bir odaya konmuştur. Deney sonunda her iki odadakilerin kanlarındaki nikotin, kar-
bonmonoksit, zift ve öteki nesneler 'hemen hemen aynı oranda bulunmuştur. 

Almanya'da bir kadının akciğer kanserinden ölmesi üzerine kocası, «eşinin hiç si
gara içmediğini» belirterek çalıştığı devlet daıiflesame karşı dava açmış ve 4 milyon.mark 
tazminat almıştır. 

Hükümet, tazminatı ödedikten sonra fou ifconuda Ibliır araştırma yapmış, devlet daire
lerinde sigara içmeyenlerin, sigara içenler yüzünden Ikansere yakalanmalarını önlemek 
üzere, devlet dairelerinde sigara içiminin yasaklanması kararını almıştır, içen memur
larancak oküiardakıi ıgilbii teneffüse çıkıp silgara içebüeceMerdir, 

Kanserden ölen Aktör Yüi Brynner - ölümünden önce doldurduğu ses bandında 
tüm dünyayı, «lütfen sigara içmeyin, eğer ben de içmeseydim, size bu kanserli sesimle 
sesienmeyecektim.» diyerek bizleri uyarmak gereğini duymuştur. 

ingiltere'de genel yerlerde sigara yasalklanmiıştır. Şimdi de lokantalar sigara içimini 
yasaklamaya başlamışlardır, ingiltere'de sendikalar toplu sözleşmelere sigara içilmesiyle 
tügüM sigara içenlerin odalarının ayrılması gibi hükümler koymaktadırlar. 

Amerika'da Oinoinnati 'Kenti Belediye sınırları içerisinde Ikamuya açık kapalı yer
lerde sigara içilmesini yasaiklamış yasağa karşı sigara içenlere ilk kez 100 dolar para cezası 
yinelenmesi durumunda ise 9, ay hapis cezası vermeyi kararlaştırmıştır. 

Her yıl 1 milyon kişinin sigara yüzünden öldüğü saptanmıştır. 

Batıda açılan kampanyalar sonucunda Amerika'da, Fransa'da, ingiltere'de ve diğer 
ülkelerde sigara tüketimi azalmıştır. Buna karşılık 1970 - 80 arasında Konya'da ı% 32, 
Latin Amerika'da % 84,. Türkiye'de •% 6, tütün tüketimi artmıştır. 

Ülkemizde 1984 yılında 810 milyar, 1985'te ise 1, trilyon 12 milyar TL. ödenmiş
tir. Kaçak girenler bu sayı içinde değildir. Gene 1984te 62 milyon kg. tüketim, 1985'te 
63.4 milyon kg. çılkmıştır. Liselerimizde sigara kullanan gençlerin sayısı % 60 dile 
% 90 arasında olduğu bildirilmektedir. Sigaraya başlama yaşı ise 12 -14 olarak açık
lanmaktadırj 

Bu durumda sigaraya ikarşı güçlü, 'bilinçli, kararlı hükümet tutumu ve kamuoyu 
desteği olmadığında 8 - 10 yıl sonra ülkemizin başına önlenmesi olanaksız kamu sağ
lığı sorunu çıkaracağı ifade edilmektedir, 

İşin umut veren yanı 'başta 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ömemlle konuya eğilme
leridir. Sayın Başbakanın da buna katılmaları, bilim adamlarının uzmanların, basının, 
TRT'nin, Yeşilay Derneğinin, 'sigara içmeyenler derneğinin ve^ diğerlerinin çabaları 
bazı somut önlemlerle değerlendirilmeliydi. Bu yasa önerimiz bu amaçla hazırlanmıştır. 
Kuşkusuz yasa önerisine en iyi biçimi Yüce Meclis verecektir. 

Maddeler gerekçe verimesiine ihtiyaç duyurmayacak kadar açıktır. 
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İSTANBUL MİLLETVEKÎLÎ REŞİT ÜIJKBRitN THKIİtFl 

«Sigaranın Zaraı^Ianıını önlenmesi için» 6 Mayıs 1930 gün ve 1593 Sayılı Genel Sağ
lık Yasasına (Umumî Hıfzıssıfaha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesilne İlişkin Yasa 
önerisi. 

MADDE 1.. — 6 Mayıs 1930 (gün ve 1593 sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî 
Hıfzıssıhha Kanununa) sigaranın zararlarını önlemek için aşağıdaki maddeler eklen-
mdşitiır. 

EK' MADDE 1. — Kamuya ait kapalı yerlerde, ulaşım anaçlarımda sigara içme
yenlerin sağlıklı yaşama 'haklarını korumak üzere sigara içilmesi yasaktır. Buralarda 
herkesin kolaylıkla görebileceği biçimde «sigara içilmez» levhaları asılır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yukarıda fıkradaki yerlerde sigara içme yasa
ğının nasıl uygulanacağım belirtmeye yetkili olduğu gibi, herkese açık, toplu olarak bulu
nulan eğlence, dinlenme ve diğer benzetr yerlerde de sağlığı koruyucu önlemler almaya 
yetkilidir. 

EK MADDE 2. — TRT, yayınlarımda sigara İçmeyi özendirici yayınlar yapmaktan 
sakınır, sigaranın sağlığa zararlarım anlatan yayınlar yapar. 

Sigara paketleri üzenine sigaranın sağlığa çok zararlı olduğu büyük harflerle ya
zılması zorunludur. • ' . * 

EK MADDE 3. — Sigara içme yasağı olan yerlerde sigara içenlere ve Sağlık Ba
kanlığının aldığı önâamHere uymayanlara, 1 000 TL.'den 5 000 TL.ya kadar hafif para 
cezası kesilir. Bu kişiler aynı suçu işlerlerse, 5 000 TL.*dan 25 000 TL.'ya kadar cezaya 
çarptırsınlar. Cezaların % 20'sli cezayı yazan görevlilere veriir. 

EK MADDE 4. — Bu Yasanın uygulanmasını gösteren yönetmelik, yasanın yü
rürlüğe girmesinden başlayarak 3 ay içinde çıkarılır^ 

MADDE 2. — Bu Yasa yayımı gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bü Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 14.6.1989 

Esas No, : 2/189, 2/190, 2/193 . 
Karar No. : 56 > 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının; Sigara, Tütün ve Tütün 
Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canverln; 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in; «Sigaranın Zararla
rının önlenmesi İçin» 6 Mayıs 1930 gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umum 
Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifleri birleştiril
mek ve daha kapsamlı olması nedeni ile Bülent Akarcalı'nın teklifi esas alınmak sure
tiyle, Adalet, Maliye ve Gümrük, Sağlık Bakanlıkları, TRT ve Yeşilay Cemiyeti Baş
kanlığı temsilcilerinin ve teklif sahiplerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incele
nip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve 
maddeler üzerinde yapılan ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

1. «Tütün ve tütün mamulleri» ibaresinin sigarayı da kapsadığı düşünülerek tek
lifin başlığında yer alan «sigara» kelimesi kaldırılmalk suretiyle teklif başlığı yeniden 
düzenlenmiştir. 

2. Teklifin «Amaç» başlıklı 1 inci maddesi başlığa paralel şekilde düzeltilmiştir. 

3< Teklifin 3 üncü maddesi başlığı da değiştirilmek "ve ikinci fıkrası metinden 
çıkarılarak yeni bir ikinci fıkra eklenmek suretiyle yeniden düzenlenmiş ve 2 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

4. Teklifin «Yasaklar» başlıklı 4 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri metinden 
çıkarılmış ve madde «Diğer yasaklar» başlığında tek fıkra şeklinde 3 üncü madde ola
rak düzenlenmiştir. 

5. Teklifin «Görev ve sorumluluk» başlıklı 2 nci maddesinin iki, üç ve dördüncü 
fıkraları «Uyarılar» başlığı altında üç fıkra halinde 4 üncü madde olarak yeniden dü
zenlenmiştir. 

6„ Teklifin 2 nci maddesinin birinci fıkrası «Görev ve sorumluluk» başlığı altın
da üç fıkra halinde düzenlenmiş ve 5 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

7. Teklifin «İdarî cezalar» başlıklı 5 inci maddesi «İdarî ceza» başlığı altında ye-
. niden düzenlenerek 6 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

8* Teklifin «Adlî cezalar» başlıklı 6 nci maddesi birinci fıkrasındaki para cezası
nın yukarı haddi de tespit edilmek suretiyle düzenlenmiş ve 7 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

9. Teklifin «Yönetmelik» başlıklı 7 nci maddesi çıkarılacak yönetmeliğe Kanunun 
yayımından itibaren 3 aylık süre tanınmak suretiyle yeniden düzenlenmiş ve 8 inci 
madde olarak kabul edilmiştir. 
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10. Teklifin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaksızın 
Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ve tü
tün mamullerinin altı ay süreyle satışına izin veren Geçici 1 inci madde ile 2 nci mad
denin ikinci fıkrası, 3 üncü madde ve 4 üncü maddenin birinci fıkrası gereği yapıla
cak işlerin Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde yerine getirileceğine ilişikin 
Geçici 2 nci madde teklif metnine eklenmiştir. 

11. Teklifin «Yürürlük» başlıklı 8 inci maddesi 9 uncu, «Yürütme» başlıklı 9 un
cu maddesi 10 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Sözcü 
A. Reyhan Sakalhoğlu 

Safcaırya 
Muhalefet görüşüm eklidir 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Hasan Ttmrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Aytekin Kotil 

istanbul 

Üye 
Sadettin Ağacık 

Kastamonu 
Cezalara Muhalifim 

Başkamvekiii 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 
TRT'ye süre verilmesine ve 

cezalara muhalifim 

Kâtip 
Gökhan M araş 

Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

istanbul 

Üye 
Ahmet Ersin 

İzmir 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 

Üye 
Eyüp Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 
Cezalara muhalifim sadece reklamlara 

verilecek cezalara muhalif değilim 
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MUHALEFET GEREKÇESİ 

Tütün ve tütün mamulleri içiminin sağlığa zarar verdiği kuşkusuzdur. Tütün ve 
tütün mamulleri içimine alışkanlık toplumda asır boyu devam edegelmiştir. Bu alışkan
lıktan kurtulmanın ceza ile değil eğitimle mümkün olacağı kanaatindeyim. «Sağlığa 
zararlılık» şuurunun yaratılması etkin propaganda araçlarıyla ve eğitimle başarıya ve 
neticeye ulaştırılır. Ceza ve yasak, maddeyi daha cazip hale getirir. İnsan hak ve hür
riyetlerinin alabildiğine söz konusu olduğu bu günlerde kolluk kuvvetleriyle, zabıta, 
trafik polisiyle tiryaki vatandaşı karşı karşıya bırakacak olan bu tür zorlama ve müey
yideler ferdi huzursuz eder. Bu nedenlerle teklifin ceza getiren 5, 6 ve 7 nci madde
lerine karşıyım. 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BÜLENT AKARCALI VE 40 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

Sigara, Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanuna 
Teklifi 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; (kişileri, her ne şekil ve surette olursa olsun 

sigara, tütün ve tütün mamulleri alışkanlıklarını özendirici reklâm, .tanıtım, teşvik ve 
kampanyasından koruyucu tertip ve tedbirler almaktır. 

Görev ve sorumluluk 

MADDE 2. — Bu Kanuna göre sigara, tütün ve tütün mamulleri içiminin ya
saklandığı yerlerde bu fiile aykırı hareket edenler hakkında kolluk kuvvetleri (polis, 
bekçi, belediye zabıtası) şikâyet üzerine ya da kendiliğinden duruma müdahale etmek
le yükümlüdürler. 

Sigara, tütün ve tütün mamulleri içilmesinin yasaklandığı yerlerde, sigara içme 
yasağına ait uyarılar asgarî 10 (on) santimetrelik puntolarla herkes tarafından görüne
bilir yerlere asılır veya yazılır. Bu işlemlerden ilgili yerin amiri durumundaki kişi ve 
kişiler sorumludurlar. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ayda asgarî 30 (otuz) dakikayı sigara, tü
tün ve tütün mamulleri zararlı alışkanlıkları konusunda vatandaşı uyaracak yayınlar 
yapmakla görevlidir. 

Türkiye'de üretilen ya da ithal edilen her sigara, tütün ve tütün mamulleri pa
ketinin üzerine bir santimetre boyundaki puntolarla Sağlığa Zararlıdır, ölüme Yol Açar 
ibaresi konur. Bu ibare gayet net görünür ve rahat okunur bir şekilde paket üzerinde 
yer alır. Bu İbareyi taşımayan sigara, tütün ve tütün mamulleri ithal edilemez ve top
tan ya da perakende satışa çıkarılamaz. 

Sigara içilmesi yasaklanan yerler 
MADDE 3. — Sağlık, eğitim - öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile spor sa

lonlarında ve toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların bekleme 
salonlarında tahsis edilecek olan yerler dışında sigara, tütün ve tütün mamulleri içile-
mez.ı . ' ^ • 

Resmî kurum ve kuruluşlarda da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Yasaklar 

MADDE 4. — Sigara, tütün ve tütün mamullerinin; 
a) isim, marka veya alametler kullanılarak her ne şekil ve surette olursa ol

sun reklâmının, tamtımımn, teşvikinin veya özendirme kampanyasının düzenlenmesi 
veya yapılması, 

b) 18 yaşından küçüklere satılması, 
c) Vitrinlerde teşhir edilmesi veya sergilenmesi, 
Yasaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL EfTTtĞt METİN 

Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair Kanun Teklifi 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kişileri tütün ve tütün mamullerinin zararla

rından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtma ve teşvik kampanyalarından 
koruyucu tertip ve tedbirler almaktır. 

Tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaklanan yerler, 
MAİDDE 2. — Sağlık, eğitim - öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile kapalı 

spor salonlarında ve toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların 
bekteme salonlarında tütün ve tütün mamulleri içilemez. 

Bu gibi mahallerde tütün ve tütün mamullerinin içilebilmesi için ayrı yerler tah
sis edilir. 

Diğer yasaklar 

MADDE 3. — Tütün ve tütün mamullerinin isim, marka veya alametler kullanı
larak her ne suretle, olursa olsun reklâm veya tanıtımının yapılması veya bunlarm is
timalini teşvik veya özendirici kampanyaların düzenlenmesi yasaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BÜLENT AKARCALI VE 40 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ . 

İdarî cezalar 

MADDE 5. — Bu Kanunun 3 üncü maddesine aykırı hareket edenlere 10 000,— 
TL. para cezası verilir. Bu cezalar ilgili kolluk kuvvetleri tarafından verilir. Bu ceza
larla ilgili kararlar, ilgililere usulüne göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tari
hinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir, iti
raz üzerine verilen kararlar kesindir. îtraz, zaruret görülmeyen yerlerde evrak; üzerinde 
inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenlerin 
tekel ruhsatlan 6 ay süre ile, tekerrürü halinde ise kesin olarak iptal edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) 



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Uyarılar 

MADDE 4. — Tütün ve tütün mamulleri içilmesinin yasaklandığı yerlerde, buna 
dair uyarılar asgarî on santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere 
asılır veya yazılır. Bu uyarıların yapılmasından ilgili yerlerin yetkili veya âmiri duru
mundaki kişi veya kişiler sorumludur. 

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ve tütün mamulleri paketinin üzerine 
açıkça görülebilir ve rahatça okunabilir şekilde bir santimetre boyundaki puntolarla, 
«Sağlığa Zararlıdır» ibaresi kohulur. Bu nitelikteki ibareyi taşımayan tütün ve tütün 
mamulleri ithal edilemez ve satışa çıkarılamaz. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ayda en az otuz dakika tütün ve tütün ma
mulleri alışkanlığının zararları konusunda uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak 
zorundadır. 

Görev ve sorumluluk . 

MADDE 5. — Bu Kanuna göre, tütün ve tütün mamulleri içiminin yasaklandığı 
yerlerde buna aykırı hareket edenler hakkında kolluk kuvvetleri ile trafik ve belediye 
zabıtası, şikâyet üzerine veya kendiliğinden işlem yapmakla yükümlüdürler. 

Kolluk kuvvetleri ile trafik ve belediye zabıtası, bu Kanunun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasına aykırılık hâlinde para cezası tutanağı; 4 üncü maddesinin birinci fık
rası ile 3 üncü maddesine aykırılık halinde suç tutanağı düzenlerler. 

Yargı yetkisine giren suçlarla ilgili suç tutanağının bir sureti doğrudan yetkili sulh 
ceza mahkemesine, para cezası tutanağının bir sureti ise ilgili malsandığına yedi iş gü
nü içinde gönderilir. 

İdarî ceza < 

MADDE 6. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden
lere onbin lira para cezası verilir. 

jPara cezası tutanağı düzenlenen para cezaları, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
sayman mutemetlerine veya mıalsandıklarına ödenebileceği gibi banka veya PTT ara
cılığı ile de ödenebilir. Para cezalarını tahsil eden banka, PTT ve sayman mutemetleri, 
tutanağın düzenlendiği yerin ilgili malsandığına bilgi vermek zorundadır. Banka ve 
PTT ile yapılan ödemelerde paranın bankaya yatırıldığı veya postaya verildiği tarih 
ödeme tarihi sayılır. 

Süresinde ödenmeyen para cezaları için 61)83 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

İdarî para cezalarına karşı muttali olunduğu tarihten itibaren.yedi gün içinde yet
kili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz cezanın infazını durdurmaz, itiraz, 
evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BÜLENT AKARCALI VE 40 ARKADAŞININ 
TEKLİFÎ 

Adlî cezalar 

MADDE 6. — Bu Kanunun; 
2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı hareket edenlere 100 000,— TL., 
4 üncü maddesinin (a) bendine aykırı hareket edenlere 2 milyon liradan on mil

yona kadar, 
Para cezası hülkmolunur. Suçun tekerrürü halinde cezanın azamî haddi uygulanır. 

Yönetmelik 

MADDE 7. — Para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usul
ler ile kullanılacak makbuzun, suç ve ceza tutanağının şekli ve kullanma esasları ile 
genel zabıtaya mensup kişilerin bu Kanuna göre düzenleyecekleri tutanaklar hakkında 
yapılacak işlemler, yetki sınırları, koordinasyon ve işbirliği esasları İçişleri, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. ' 

Makbuz ve tutanaklar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bastırılır ve ilgili yerlere 
dağıtımı sağlanır. 

Yürürlük 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Adlî cezalar 

MADDE 7. — Bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere yüzbin liradan 

beşyüz bin liraya kadar, 
b) 3 üncü maddesine aykırı hareket edenlere iki milyon liradan on milyon liraya* 

kadar, 
Ağır para cezası verilir. 
Tekerrür halinde cezanın yukarı haddine hükmolunur. 

Yönetmelik 

MADDE 8. — Para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usul
ler ile kullanılacak suç ve ceza tutanağının şekli ve Kanunun uygulanmasına ilişkin di
ğer esas ve usuller Kanunun yayımından itibaren üç ay içinde İçişleri, Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca müştereken çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. 

Tutanaklar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bastırılır ve ilgili yerlere dağıtımı 
sağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Türkiye'de üretilen 
veya ithal edilen tütün ve tütün mamullerinin altı ay süreyle 4 üncü maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilen şart aranmaksızın satışlarına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği ayrı 
yer tahsisi, 3 üncü maddede yasaklanan reklâm panolarının kaldırılması ile 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrası gereği yazılacak ve asılacak yazılara ait işler Kanunun ya
yımından itibaren bir ay içinde yerine getirilir. 

Yürürlük 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 286'ya 1 inci Ek) 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının Si
gara, Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıkların
dan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Can
ver'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının Önlenmesi tçin 
6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umu
mî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İliş

kin Yasa Önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(/189, 2/190, 2/193) 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 11.4.1990 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/189, 2/190, 2/193 
Karar No. : 29 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun 14.6.1989 Tarih ve 56 karar No. lu Raporu ile sonuçlandırdığı "İstan
bul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının Sigara, Tütün ve Tütün Mamullerinin Za
rarlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının önlenmesi tçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 
1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesi
ne İlişkin Yasa önerisi" Genel Kurul gündeminde iken Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 89 uncu maddesine göre bir kez daha görüşülmek üzere Genel Kurulun 7.3.1990 Tarihli 
86 ncı Birleşiminde Hükümet tarafından geri çekilmiştir. 

Birleştirilerek ve daha kapsamlı olması nedeniyle Bülent Akarcalı'nın teklifi esas alınmak 
sureti ile düzenlenen ve yukarıda tarih ve sayısı belirtilen Komisyonumuz raporu Adalet ve Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin ve Teklif sahiplerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca 
bir kez daha görüşülmüş ve aynen benimsenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kişileri tütün ve tütün mamullerinin zararlarından, 

bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtma ve teşvik kampanyalarından koruyucu ter
tip ve tedbirler almaktır. 

Tütün ve Tütün Mamullerinin içilmesi Yasaklanan Yerler 
MADDE 2. — Sağlık, eğitim-öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile kapalı spor salon

larında ve toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların bekleme salonlarında 
tütün ve tütün mamulleri içilemez. 

Bu gibi mahallerde tütün ve tütün mamullerinin içilebilmesi için ayrı yerler tahsis edilir. 
Diğer Yasaklar 
MADDE 3. — Tütün ve tütün mamullerinin isim, marka veya alametler kullanılarak her 

ne suretle olursa olsun reklam veya tanıtımının yapılması veya bunların istimalini teşvik veya 
özendirici kampanyaların düzenlenmesi yasaktır. 

Uyarılar 
MADDE 4. — Tütün ve tütün mamulleri içilmesinin yasaklandığı yerlerde, buna dair uya

rılar asgarî on santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır veya yazılır. 
Bu uyarıların yapılmasından ilgili yerlerin yetkili veya amiri durumundaki kişi veya kişiler so
rumludur. 

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ve tütün mamulleri paketinin üzerine açıkça 
görülebilir ve rahatça okunabilir şekilde bir santimetre boyundaki puntolarla, "Sağlığa 
Zararlıdır" ibaresi konulur. Bu nitelikteki ibareyi taşımayan tütün w tütün mamulleri ithal 
edilemez ve satışa çıkarılamaz. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ayda en az otuz dakika tütün ve tütün mamulleri 
alışkanlığının zararları konusunda uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. 

Görev ve Sorumluluk 
t 

MADDE 5. — Bu Kanuna göre, tütün ve tütün mamulleri içiminin yasaklandığı yerlerde 
buna aykırı hareket edenler hakkında kolluk kuvvetleri ile trafik ve belediye zabıtası, şikâyet 
üzerine veya kendiliğinden işlem yapmakla yükümlüdürler. 

Kolluk kuvvetleri ile trafik ve belediye zabıtası, bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına aykırılık halinde para cezası tutanağı; 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 3 üncü mad
desine aykırılık halinde suç tutanağı düzenlerler. 

Yargı yetkisine giren suçlarla ilgili suç tutanağının bir sureti doğrudan yetkili sulh ceza 
mahkemesine, para cezası tutanağının bir sureti ise ilgili malsandığına yedi iş günü içinde gön
derilir. 

idarî Ceza 
MADDE 6. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere on-

bin lira para cezası verilir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 286'ya 1 inci Ek) 
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Para cezası tutanağı düzenlenen para cezaları, Maliye ve Gümrük Bakanlığının sayman 
mutemetlerine veya malsandıklarına ödenebileceği gibi banka veya PTT aracılığı ile de ödene
bilir. Para cezalarını tahsil eden banka, PTT ve sayman mutemetleri, tutanağın düzenlendiği 
yerin ilgili malsandığına bilgi vermek zorundadır. Banka ve PTT ile yapılan ödemelerde para
nın bankaya yatırıldığı veya postaya verildiği tarih ödeme tarihi sayılır. 

Süresinde ödenmeyen para cezalan için 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümleri uygulanır. 

tdarî para cezalarına karşı muttali olunduğu tarihten itibaren yedi gün içinde yetkili sulh 
ceza mahkemesine itiraz edilebilir, ttiraz cezanın infazını durdurmaz, ttiraz, evrak üzerinde 
inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. 

Adlî Cezalar 
MADDE 7. — Bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere yüzbin liradan beşyüz 

bin liraya kadar, 
b) 3 üncü maddesine aykırı hareket edenlere iki milyon liradan on milyon liraya kadar, 
Ağır para cezası verilir. 
Tekerrür halinde cezanın yukarı haddine hükmolunur. 

Yönetmelik 
MADDE 8. — Para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kul

lanılacak suç ve ceza tutanağının şekli ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usuller 
Kanunun yayımından itibaren üç ay içinde içişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştere
ken çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. 

Tutanaklar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bastırılır ye ilgili yerlere dağıtımı sağlanır. 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Türkiye'de üretilen veya it
hal edilen tütün ve tütün mamullerinin altı ay süreyle 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belir
tilen şart aranmaksızın satışlarına devam olunur. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği ayrı yer tahsi
si, 3 üncü maddede yasaklanan reklam panolarının kaldırılması ile 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrası gereği yazılacak ve asılacak yazılara ait işler Kanunun yayımından itibaren bir ay içinde 
yerine getirilir. 

Yürürlük 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Milllet Meclisi (S. Sayısı: 286'ya 1 inci Ek) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 409) 

Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 
Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci 
Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 

Raporu (2/269) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 22.1.1990 

Sayı : 11-90/136 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

24.2.1983 Tarih ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birin
ci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (b) bendi
nin değiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Kadir Demir Alaattin Fırat 
Konya Muş 

Ali Pınarbaşı Hayrettin Elmas 
Konya İstanbul 

ismail Dayı Haydar Koyuncu 
Balıkesir Konya 

M. Ali Bilici Abdurrahnan Bozkır 
Adana Konya 

Mehmet Yüzügükr Hasan Çakır 
Aydın Antalya 

GEREKÇE 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci maddesindeki hükümle, meslekten 
çıkarma ve yer değiştirme cezalarından başka bir disiplin cezası verilen hâkim ve savcılara, uyar
ma, aylıktan kesme ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren dört yıl, kademe ilerleme 
ve derece yükselmesinin durdurma cezalarını uygulanmasından itibaren altı yıl geçtikten sonra 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna başvurarak bu disiplin cezalarının sicillerinden silin
mesini isteyebilme imkânı tanınmıştır. 
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2802 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde düzenlenen yer değiştirme cezasını gerektiren fi
illerin ağırlık dereceleri dikkate alındığında, bu fiillerden bazıları için verilen yer değiştirme 
cezasının sicilden silinmesi imkânının tanınmaması, disiplin cezalarının Silinmesi yönünden eşit
sizlik yarattığı gibi meslek mensupları arasında huzursuzluğa sebep olduğundan, bu mahzur
ları gidermek ve meslekî şevklerini artırmak amacıyla, söz konusu 68 inci maddenin ikinci fık
rasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki fiiller sebebiyle verilen yer değiştirme cezasının uygu
lanmasından itibaren on yıl geçtikten sonra sicilden silinmesini isteme imkânı tanınmak, 

2802 sayılı Kanunun 67 inci maddesinde, derece yükselmesini durdurma cezasını, 68 inci 
maddesinde ise, yer değiştirme cezasını, gerektiren haller tek tek sayılmıştır. > 

2802 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (e) ve (0 bentleri hariç, diğer bentlerinde yazılı 
haller, hâkimlik ve savcılık mesleği ile ilgili olduğundan, 68 inci maddenin (e) ve (O bentleri 
dışındaki bentlerinde yazılı sebeplerle 67 nci maddede yazılı sebeplere dayalı olarak 69 uncu 
madde uyarınca, meslekten ihraç edilen hâkim ve savcıların avukatlık yapabilmelerine imkân 
sağlamak, 

Amacıyla bu Kanun Teklifi verilmiş bulunmaktadır. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 11.4.1990 
Esas No. : 2/269 
Karar No. : 28 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının 24.2.1983 Tarih ve 2802 sayılı Hâkimler 
ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu'nun, iAdalet Bakanlığı temsilcilerinin ve teklif sahibinin 
de katılmalarıyla Komisyonumuzca inceleıjıip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek madde
lerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

'Teklifin 1 inci maddesiyle değiştirilen £802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "on ^ıP'lık süre fazla bulunarak "yedi yıP'a indirilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesiyle değiştirilen Jl36 sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin 
(b) bendi redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Teklifin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sjunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409) 
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Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Sözcü 

A. Reyhan Sakalltoğlu 
Sakarya 

Üye 
Hasan Tanrtöver 

Gaziantep 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

tzmir 

-

Üye 
Orhan MU Yıldırım 

Tunceli 
(Muhalifim) 

Başkanvekili 
G&han Maraş 

Kırşehir 
Kâtip 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

istanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
ihsan Nuri Tbpkaya 

Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409) 
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KONYA MİLLETVEKİLİ KADİR DEMİR VE 9 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci 
Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) 

Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2802 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Meslekten çıkarma ile bu Kanunun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (O bentle
rine göre verilen yer değiştirme cezaları hariç, disiplin cezası alan hâkim ve savcılar; uyarma, 
aylıktan kesme ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren dört yıl kademe ilerlemesi ve 
derece yükselmesini durdurma cezalarının uygulanmasından itibaren altı yıl, 68 inci maddenin 
diğer bentlerine göre verilen yer değiştirme cezalarının uygulanmasından itibaren on yıl geç
tikten sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna başvurarak bu disiplin cezalarının sicille
rinden silinmesini isteyebilir." 

MADDE 2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5-inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş 
olmak, 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (0 bentlerinde ya
zılı sebeplere dayalı olarak aynı Kanunun 69 uncu maddesi uyarınca meslekten ihraç edilmiş 
olmak,'' 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savalar Kanununun 75 İn d Maddesinin Birinci 
Fıkraa İle 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) 

Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. • 

"Meslekten çıkarma ile bu Kanunun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentle
rine göre verilen yer değiştirme cezaları hariç, disiplin cezası alan hâkim ve savcılar; uyarma, 
aylıktan kesme ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren dört yıl, kademe ilerlemesi 
ve derece yükselmesini durdurma cezalarının uygulanmasından itibaren altı yıl, 68 inci mad
denin diğer bentlerine göre verilen yer değiştirme cezalarının uygulanmasından itibaren yedi 
yıl geçtikten sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna başvurarak bu disiplin cezalarının 
sicillerinden silinmesini isteyebilir." 

MADDE 2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda memur veya avukat olma niteliğini kay
betmiş olmak veya 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kânununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) 
bentlerinde yazılı sebeplere dayalı olarak aynı Kanunun 69 uncu maddesi uyarınca meslekten 
çıkarılmış bulunmak." 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 409) 




