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A) Gündem Dışı Konuşmalar
1. — İstanbul Milletvekili
Hayrettin Elmas'ın, Mimar Si
nan'ın ölümünün 400 üncü yıl
dönümünde, kişiliği, eserleri ve
Türk klasik mimarisine katkıları
na ilişkin gündem dışı konuşması
2. — Hatay Milletvekili
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, iktidarın TRT'ye direkt mü
dahalesi,
basın
üzerinde
uyguladığı ekonomik ambargo ile,
kapanan gazeteler ve çalışanları
nın güvencesiz kalması konuları
na ilişkin gündem dışı konuşması
ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm cevabı
3. — Kahramanmaraş Mil
letvekili Ali Şahin'in, Kahraman-

Sayfa
maraş ve ilçelerinde pamuk ekimi
yapan üreticilerin sorunları, dü
şük fiyat, yağışların etkisi ve ge
rekli tedbirlerin alınmasına ilişkin
gündem dışı konuşması
627:629
B) Tezkereler ve önergeler

619

630

1. — Adana Milletvekili
Mehmet Can'm, Dilekçe Komis
yonundan çekildiğine ilişkin öner
gesi (4/49)
630

C) Öneriler
630
a) Danışma Kurulu Öne619:621
630
rileri
1. — Gündemin 13 üncü sı
rasında bulunan 139 sıra sayılı ka
nun teklifinin 2 nci, 141 sıra sayılı
kanun teklifinin 3 üncü, 151 sıra
sayılı kanun tasarısının 4 üncü ve
140 sıra sayılı kanun teklifinin de
5 inci sıraya alınması; 6 ncı sıra
ya kadar olan tasan ve tekliflerin
görülmelerinin bu günkü birle
621:627 şimde yapılması, görüşmelerin ta
mamlanmasına kadar çalışma
süresinin uzatılması ile 9.12.1988
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Sayfa
Cuma günü başlayacak olan büt
çe görüşmelerine milletvekilleri
nin hazırlanmalarına imkân sağ
lamak için, Genel Kurul çalışma
larına 8.12.1988 Perşembe günü
ara verilmesi ve bütçenin tümü
üzerinde 9.12.1988 Cuma günü
yapılacak olan görüşmelere saat
08.45'te başlanmasına; Hüküme
tin bütçeyi sunuş konuşmasını sa
at 10.30'a kadar tamamlamasına,
11.30-13.00 saatleri arasında gö
rüşmelere ara verilmesine ilişkin
Danışma Kurulu önerileri
IV. — KANUN TASARI
VE TEKLİFLERİYLE KO
MİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER
1. — 765 Sayılı Türk Ceza
Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Ek
Maddeler İlave Edilmesine; 647
Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında
Kanunun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına ve 10 Hazi
ran 1949 Tarihli 5435 Sayılı Ka
nunun Yürürlükten Kaldırılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/514) (S.
sayısı: 132)
2. — Gümüşhane Milletve
kili M. Oltan Sungurlu ve 7 ar
kadaşının 2972 sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve
ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ve Tekirdağ Milletve
kili Güneş Gürseler ve 11 arkada
şının 2972 sayılı Mahallî İdareler
ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında
Kanunun Geçici Maddelerinin

Sayfa
Yürürlükten Kaldırılmasına ve
Mahallî İdareler Genel Seçimi
Tarihinin Belirlenmesine İlişkin
Kanun Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/131, 2/88) (S. Sa
yısı: 139)
646:683

3. — Kayseri Milletvekili
Recep Ergun ve 6 Arkadaşının,
Kayseri İlinde Melikgazi ve Kocasinan Adıyla İki İlçe Kurulma
sı Hakkında Kanun Teklifi ile
Kayseri Milletvekili Halil Özsoy'un Aynı Mahiyette Kanun Tekli
630:631 fi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/75, 2/73)
(S. Sayısı: 141)
683:693
631

4. — Türkiye Cumhuriyeti
ile Fransa Cumhuriyeti Arasında
Gelir Üzerinden Alman Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve 693:694,
Bütçe Komisyonları Raporları 702,
(1/422) (S. Sayısı: 151)
707:712

5. — İsparta Milletvekili İb
rahim Gürdal ve 38 Arkadaşının,
5434 Sayılı TC. Emekli Sandığı
Kanununa Beş Ek Madde İle İki
631:646 Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (2/104) 694:702,
(S.Sayısı: 140)
703
V. — SORULAR VE CE
703
VAPLAR
A) Yazılı Sorular ve Cevap
ları
1. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, milletvekillerince
kullanılan telefonların içinden ba
zı cihazlar çıktığı iddiasına ilişkin
Başbakandan sorusu ve Ulaştır616 —

703
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Sayfa
ma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin
yazılı cevabı (7/356)
2. — Kütahya Milletvekili
Mehmet Korkmaz'm, Kütahya
şehir merkezindeki hemzemin ge-

Sayfa
çitlerde vukubulan kazaların ön

730:704 lenmesi için ne gibi tedbirler alı
nacağına ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Ekrem Pakdemirli'
nin cevabı (7/366)

704:706

I. — GEÇEN TUTANAK O Z E T I
T B M M Genel Kurulu saat 15.00'te
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/55) Genel Kurulun bilgisine su
açıldı.
nuldu; Meclis araştırması önergesinin
İçel Milletvekili M. Istemihan Talay,
gündemde yerini alacağı ve öngörüşmeSakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve
sinin, sırasında yapılacağı açıklandı.
Ankara Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu;
T ü r k kadınına siyasî haklarının verilme
Türkiye Büyük Millet Meclisinde:
sinin 54 üncü yıldönümü münasebetiyle
Türk-Tunus,
gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Türk-İrlanda;
Dostluk gruplarının kurulmasına ve
Genel Kurulu ziyaret eden Polonya
eki Kurucular Kurulu listelerine
Parlamento Başkanı Romen Malinowski
ve beraberindeki Parlamento Heyetine
İlişkin Başkanlık tezkereleri ile
Başkan tarafından "Hoşgeldiniz" denil
Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'm
di.
7-11 Aralık 1988 tarihleri arasında Belçi
ka'ya yapacağı resmî ziyarete İstanbul
Federal Almanya'ya gidecek olan
Milletvekili Bülent Akarcalı'nın da katıl
Kültür ve Turizm Bakanı Mustafa Tınaz
masına ilişkin Başbakanlık tezkeresi;
Titiz'in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı
Kabul edildi.
İsmail Safa Giray'in;
Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 36 ar
kadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık yapılan
Belçika'ya gidecek olan;
zamların nedenini tespit etrnek ve konu
Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'm
ya çözüm getirmek,
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Ha
İçel Milletvekili M . İstemihan Talay
san Celâl Güzel'in,
ve 22 arkadaşının, üniversite sorunlarının
ve gençlik hareketlerinin nedenlerini ve bu
Devlet Bakanı Ali Bozer'in dönüşü
konuda alınması gerekli tedbirleri tespit
ne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
etmek;
kanı M e h m e t Yazar'm;
Amacıyla Meclis araştırması açılma
Vekillik etmelerinin uygun görüldü
sına ilişkin önergeleri (10/25) (10/24) üze
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
rindeki öngörüşmeler tamamlandı; Mec
Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
lis araştırması açılmasının kabul edilme
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 44
diği açıklandı.
arkadaşının, İzmir Büyük Kanal Projesi
7.12.1988 Ç a r ş a m b a günü saat
ile Körfez temizliği için yapılan çalışma
15.00'te
toplanmak üzere birleşime saat
ları ve harcamaları tespit etmek amacıyla
18.05'de
son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Abdulhalim Araş
Kâtip Üye
Kâtip Üye
Samsun
İstanbul
Mehmet Akarca
Mustafa, Sarıgöl
— 617 —

T.B.M.M.

B : 36

7 . 12 . 1988

O :1

II. — GELİ N KÂĞITLAR
7.12.198 t Çarşamba
Raporlar
1. — Uydular Aracılığı ile Deniz Habeıiefme Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi
ve İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm; Dışişleri Komisyonları Raporlan
(1/356) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi:
6.12.1988) (GÜNDEME)
2. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal ve 38 Arkadaşının, 5434 Sayılı
T.C. Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek
Madde İle İki Geçici Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (2/104) (S. Sayısı:
140) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) (GÜN
DEME)
3. — Radyo ve Televizyon Verici İstasyonlannm Posta, Telgraf ve Telefon İş
letmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Ku
rulması ve İşletilmesi ile Bazı Kanunlar
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Ra
porları (1/443) (S. Sayısı: 145) (Dağıtma
tarihi: 7.12.1988) (GÜNDEME)
4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fran
sa Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe Komisyon
ları Raporları (1/422) (S. Sayısı: 151) (Da
ğıtma tarihi: 7.12.1988) (GÜNDEME)
Yazdı Soru Önergesi
1. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 jjnilyon lira
nın üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluş
lara ve bu kredilerin geri ödenip ödenme
diğine ilişkin Devlet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/416) (Başkanlığa geliş tari
hi: 1.12.1988)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş
KÂTİP ÜYELER: Mustafa Sarıgül (İstanbul), Mehmet Akarca (Samsun)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 36 ncı Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz.

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
olarak tanıyıp açıklayabilmiş değiliz.
Anıtsal yapılarla sınırlı kalan çalışma
1. — İstanbul Milletvekili Hayrettin Ellar, genellikle onun yapılarını tanıtta ni
mas'tn, Mimar Sinan'ın ölümünün 400 üncüyü
telikte olmuştur. Kubbe mimarisine dün
dönümünde, kişiliği, eserleri ve Türk klasik mi
ya çapında yeni ve ileri atılımlar getirdi
marisine katkılarına ilişkin gündem dtst konuşman
ği, hem büyük hem de olabildiğince az bolüntülü yekpare ferah mekân yaratmakta,
BAŞKAN— Sayın Hayrettin Elmas,
hâlâ eşsiz sayılacak bir sanat olduğu bes
Mimar Sinan'ı anma vesilesiyle gündem
belli işte, anlamayacak ne var diye belki
dışı söz istemişlerdir, kendilerine söz ve
düşünülebilir; ama bu deha nasıl ortaya
riyorum.
çıktı? Hocası veya ustası kimdi? Hangi
Sayın Elmas, bu gün, Danışma Ku
okul ya da atölye onu mimar yetiştirdi? Si
rulu önerisi vardır; Genel Kurulumuz bu
nan'ın önemi ve büyüklüğünü anlamak
nu kabul ettiği takdirde, tahminime göre
için ne yaptığının yanı sıra, nasıl yaptığı
10-12 saat kadar çalışacağız. Zatı âlinize
nı araştırmak önemlidir.
ve diğer gündem dışı konuşmak isteyen ar
kadaşlara söz verdiğim için bu sözümü ye
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
rine getiriyorum. Bu itibarla, süreye ria
gerçek gelişmenin, kalkınmanın, ilerleme
yet edilmesini rica ediyorum.
nin, yüzyılların bile eskitemediği ve nesil
Buyurun efendim.
den nesile aktarılan bilgi, sanat ve kültür
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul)
hazineleri, millî kültür zenginliğini mey
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Mi
dana getirecek unsurları, bir toplum için
mar Sinan, her ölüm yıldönümünde tö
vazgeçilmez bir öğrenme, gelişme ve yeni
renlerle anılır. Bu törenlerde, kişiliği ve
eserler yaratma kaynağıdır. Çünkü, top
mimarlığı övülerek göklere çıkartılır. Mi
lumların tarihi, yarattıkları büyük eserler
marlıktaki yaratıcı gücü, süslü sözlerle dile
le aydınlanır.
getirilir. Büyük Atatürk, 1935 yılında "Si
Sinan, kendi çağı için çok ileri bir in
nan'ın heykelini yapınız" emriyle onun
şaat biçimi uygulamıştır. Muhteşem ha
üstün yeteneğine dikkati çekmiştir. Tabiî
cim kompozisyonları ve bu hacimleri kıki, bütün övgülere layıktır, Sinan, "Koca
lıflayan dev kütleler, hem olgun ve orga
Usta" bu dünyadan göçeli 400 yıl olmuş;
nik biçimler ortaya koymakta, hem de ha
yeryüzüne ulu anıtlarını dikip damgasını
fif ve zarif görünmektedir. Ancak, çelikli
vuralı. Yüzyıllar olmuş ve bizler onun
beton kullanılan, modern çağın inşaat
heykelini dikmişiz ama, ne var ki, onu tam
usullerinin imkân verdiği biçimleri akla
A) GÜNDEM LYŞI KONUŞMALAR
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getiren görüntüler, özellikler, camilerde
karşımıza çıkmaktadır.
Dev kolonlar, bunları bağlayan anıt
sal kemerlerle birleşerek muazzam bir is
kelet oluşturmakta; gövdeyi tamamlayan
bir baş gibi görkemli bir kubbe, gergin bir
kabuk halinde, hem bütün bu sistemin va
rıp tamamladığı bir final, hem de taşımak
için hepsinin görev aldığı bir değerli yük
olmaktadır. Duvarları, işte bu iskelete ge
çirilen bir deri gibi hacmi kapatmakta, bu
iskelet tarafından taşınmaktadır. Kemer
ler bölünerek büsbütün hafifletilen duvar
kütlelerine, çeşitli ritimlerle bol sayıda
pencere açılarak, dantel gibi bir görünüm
kazandırılmaktadır.
içerideki yüzey süslemeleri, daha
zengin bir çini kaplama, boyalı nakış gibi
renk u n s u r u n a da yer veren bir canlılıkla
birlikte, hiçbir zaman birinci derecede
önem kazanmaz; yine, biçimlerinin ken
di güzellikleri ön planda kalır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
ülkemiz toprakları üzerinde yüzyıllar bo
yu ekilen sanat ve kültür tohumları bir
yandan Türk-Islâm medeniyetinin en ol
gun örneklerini verirken, Tanzimattan
sonra Avrupa'ya açılan kapılar, C u m h u 
riyet dönemine kadar kültürümüze deği
şik özellikler getirmiştir. Bu da, C u m h u 
riyet devrinde, kuşaklar arasında daha ön
ceden süregelmiş, kültür kopukluklarının
giderilmesi gayretini zorunlu hale getir
miştir.
Acaba, Sinan, çağının ilerisindeki bu
tasarım gücü ve kanısına nasıl vardı?
Kimden öğrendi? Yani, geçmişin araştır
macısı ve b u n a dayanan buluşlar getiren
bir mucit miydi?
D ü n ü n bugüne getirilmesini ve geç
miş yüzyılların kültür birikiminin bugün
kü nesle anlatılmasını; Sinan'ın doruğu
na ulaştırdığı Osmanlı klasik mimarî üs
lubunun incelenerek çağımızın bilim, sa
nat ve kültüründe önemli örnek olmasını

O : 1

temenni ediyorum. Çünkü, Sinan gibi bü
yük bir ustaya layık olabilmek, ancak, bu
üslubun çağımız mimarisinin cami yapı
mına intikali ile kabil olabilir. Oysa, bu
alanda -pek az istisnası ile- bir örnek bul
mak da m ü m k ü n değildin
Klasik mimaride kemer, estetikten
çok, malzemenin dayanma gücünün orta
ya koyduğu bir çözümdür. Bugün, mo
dern malzemenin sağladığı imkânlarla,
klasik mimarinin çok ötesinde boyutlara
ulaşılmıştır. Mimarlarımıza, bu yönde çok
büyük gayretler düşmektedir.
Bu vesileyle, her zaman üzüntüsünü
duyduğum bir konuyu arz etmeden geçe
meyeceğim: M i m a r Sinan İstanbul'un su
yunu getirmiş ve Kanunî Sultan Süley
man, b u n a karşılık, hayatı boyunca ken
disine bedava su verilmesi için ferman ver
miştir. Ancak, K a n u n î ' n i n ölümünden
sonra Sinan, fermanını bulamadığı için
hayatı boyunca suya hasret gitmiştir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
çok genel ve geniş anlamıyla millî kültür,
toplumun manevî özelliklerini; duyuş, se
ziş, düşünüş ve yaşayış birliğinin gelenekleşmiş halini temsil eder. İşte Sinan, bu
b ü t ü n ü n en önemli parçasıdır. Tarih bo
yunca çeşitli ülke ve bölgelerde, Türk ida
recilerinin ısmarladığı anıtlarda ortaya çı
kan özellikler, bir ana çizgi halinde göz
den geçirilirse, Sinan'ın üslubuna zaten
yönelmiş bulunan bir eğilim fark edilecek
tir. Yani, Sinan bir dehadır; ama, tarihî
gelişmenin hazırladığı ve bunun neticesin
de bütün yönettiği ülkelere " V a t a n " gö
züyle bakan, gerçekten hümanist bir dün
ya devletinin, toplumsal şartlarını oluştur
duğu bir meyve gibidir, bu deha...
Bütün bir geçmişin, yerli ve yabancı
etkileri, Sinan'ın elinde ayıklanıp billurlaşarak T ü r k klasik mimarlığı ortaya çık
mıştır.
Sinan'ın 400 üncü ölüm yıldönümü
nü, sanat ve kültürde " S i n a n Yılı" kabul
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eden Kültür ve Turizm Bakanlığının bu
yoldaki çalışmalarını takdirle karşılıyorum
ve kendilerine teşekkür etmek istiyorum.
Sinan'a Yüce Allah'tan rahmet dili
yor ve bu vesileyle hepinize saygılar sunu
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Elmas.
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yor. Bunun mesulü, herhalde bugünkü ik
tidardır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
dışarıda demokrat, içeride muhalefete,
muhaliflere tahammülü olmayan bugün
kü yönetimin basın üzerinde uyguladığı
ekonomik ambargo ve Anayasayı ihlal
edercesine televizyona direkt müdahalesi,
giderek ülkeyi işin içinden çıkılmaz bir du
ruma sokmaktadır.

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat
SÖkmenoğlu'nun, iktidarın TRTye direkt müda
Sayın milletvekilleri, dış politika ko
halesi, basın üzerinde uyguladığı ekonomik ambargo nuları, kendi ciddiyetinin dışına çıkarılıp,
ile, kapanan gazeteler ve çalışanlarının güvencesiz
kamuoyuna sürekli bir mesaj ve televiz
kalması konularına ilişkin gündem dışı konuşması
yondan göstermelik demokrat gözükme
ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm cevabı
aracı yapılmamalıdır.

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sa
yın Murat Sökmenoğlu, gerçekleri yazan,
iktidarı eleştiren basına uygulanan ekono
mik ambargo neticesi gazetelerin kapatıl
ması, çalışanlarının güvencesiz kalması
karsısında gündem dışı söz istemişlerdir.
Kendilerine bu vesileyle söz veriyo
rum; buyurun.
MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; sözlerime başlamadan ev
vel, -Sayın Başkanım, müsamahanıza
sığınarak- doğuda iki gündür devam eden
müessif olaylar sırasında hayatlarını kay
bedenleri, Yüce Meclisin huzurunda rah
metle anıyor, Yüce Türk Milletine ve Türk
Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diliyorum.
Bu arada, doğuda 1984'ten beri süren
anarşinin bitmesi gerektiğini de ifade et
mek isterim. Şehirlerdeki 12 Eylül öncesi
anarşinin tellallığını yapanların da, doğu
daki olayları görmesini temenni ediyorum.
1984 Ağustosundan beri Türkiye'nin
önemli bir bölgesinde devam eden kat
liamlardan, şehit olan güvenlik kuvvetle
rinin mesuliyetinden kendilerini nasıl so
yutlayacaklar?.. Şehirde anarşi yok; ama,
Türkiye'nin doğusunda kan, barut, terör,
ülke bütünlüğünü zedelemeye devam edi

Sayın milletvekilleri, iç politikada ba
şarısız olan iktidar, içeride antidemokra
tik uygulamalar peşinde koşan iktidar, bir
türlü ekonomi fatihi olamayan, yüzde
30'larda aldığı enflasyonu, "aşağı
çekeceğim" deyip yüzde 100'lere çıkaran,
milletin bir dilim ekmeğine âdeta göz di
ken iktidar, dış meseleleri, dış münasebet
lerini, dışarıdaki durumlarını devamlı
gündeme getirir. Bundan daha tabiî hiç
bir şey yoktur.
Fransa'da da böyle yapılmıştır. Al
man Başbakanına, Mitterrand'a, "Türki
ye özgür bir ülke olmuştur, Türkiye
demokrattır" denecek, diğer taraftan
Türkiye'de basına ekonomik ambargo uy
gulanacak, devlet gücü baskı aracı olarak
kullanılacak, bunun adına sonra da
"demokrasi" denecek... İşte bu olmaz. Bu
cici demokrasi önderliği, Türkiye'deki uy
gulamalarla kendini zaten göstermektedir.
Habercilik tekeliyle, televizyondan sonra
basına da türlü yöntemler uygulanarak,
yer değiştirmeleri sağlanmış, iktidar ya
kınlarına ödün verilerek pembe Türkiye
yolunda ilerlenecek zannedilmektedir. Dü
ne kadar Türkiye'de televizyonu Anava
tan Partisinin borazanı yapmaya uğraşan
lar, şimdi de televizyonun verdiği siyasî
haberleri fazla bulup, yeni senaryolarla,
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tümden ekranı muhalefete kapatma giri
şiminde görünüyorlar. İşte iktidarın içe
rideki demokrasi ve millî irade anlayışı...
Muhterem milletvekilleri, Yüce Mec
lisin murakabesini ekranlarına getirmeyen
bir televizyon ile Türkiye çağ atlayamaz;
aksine, geriye, özde demokrat olan Türk
Milletinin layık olmadığı rejimlere götü
rür. Meclis araştırmalarının özünü, gerek
çesini milletten saklayarak, sadece sayın
bakanların konuşmalarını yayınlayan te
levizyonun bu gayreti, Anavatan Partisi
ni parlatmanın ötesinde, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin varlığına ve ona olan
ümitlerin yok edilmesine yönelik özel bir
girişimdir.
Yanımda Sayın Bakanın bir soruma
yanıtı var; "Burada Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde konuşmaların hangi vesi
leyle yapıldığı değil, içeriği önemlidir" de
niliyor. Konuşmanın biçimi değil, haber
ölçüsü esastır, özü etkilediği takdirde, gün
dem dışı konuşmaya yer verilir, mademki
özü önemli değil, nasıl bir sayın bakan
zahmet edip de cevap verebiliyor? Bu ne
çelişkidir?
Türk-Yunan münasebetlerindeki ge
lişmelerin araştırılması için DYP millet
vekilleri tarafından verilen Meclis araştır
ması önergesi; içeriği, haber değeri esas
olmasaydı, televizyon Hükümetle beraber
partileri nasıl verirdi? Muhalefetin öner
gesi üzerine kürsüye Hükümetin gelişini
saklayıp, Hükümet kendiliğinden meseleyi
kürsüye getirmiş gibi göstermek, tek par
ti devri uygulamalarının ta kendisidir.
Muhterem milletvekilleri, böylesine
bir zihniyeti Peronların propoganda na
zırının çağ dışı zihniyetiyle ayırmak müm
kün değildir. Ayrıca, Sayın Başbakanın da
televizyonu ve basını idare etme hevesi,
herhalde orduevinde çok kalmanın getir
diği bir alışkanlıktan olsa gerek; 12 Eylül
döneminde basına müdahaleyi görevli
başçavuşlar ve subaylar yaparken, acaba,
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Başbakan Yardımcısı olarak kendilerine
örnek mi almışlardır ki, bu alışkanlık tut
ku haline gelmiştir.
1980 öncesi gibi niye demokrat ola
mıyorlar? Onu bilemiyorum; ama, görü
nen köy kılavuz istemez. Ülke bu zihni
yetle bunalıma sürüklenmektedir. Sustu
rulmak istenen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Konuşulamayan Türkiye'den ko
nuşulan Türkiye'ye geçmeyi hazmedeme
yenlerin, susan Türkiye üzerinde ısrarla
rı tehlikelidir. Konuttaki levrekler Türki
ye'yi kurtarmaz. Levrek demokrasisi içe
risinde, Türkiye çağın gerisine gider, an
cak.
Muhterem milletvekilleri, Sayın Baş
bakanın, Fransa ziyareti münasebetiyle,
televizyonda, Türkiye'yi demokrasiyle
idare edilen bir ülke olarak ilan ettiği ak
şam, iktidarı eleştiren, gerçekleri yazan
müessir bir kalemin sahibesi yüzünden,
hiçbir demokratik ülkede görülmemiş bir
uygulamayla, darboğaza sürüklenen Bul
var Gazetesinin kapatılması sağlanmıştır.
Şimdi, Cumhuriyet Hükümetine hu
zurlarınızda soruyorum: Dışarıda, devam
lı, Türkiye'nin demokrat olduğunun pro
pagandasını yaparken, içerideki uyguladı
ğınız politikayla, darboğaza sürüklenip ka
patılmak için yeni ortaklık kurulmasına
niçin mani olunmuştur. Yazarlık haysiye
tini her türlü devlet bahşişinin üzerinde
tutan, elindeki kalemini eğip bükmeyi
hazmedemeyen Sayın Nazlı Ilıcak'ı, ikti
darınızın yıkılması için etken bir sebep mi
görmektesiniz? Bulvar Gazetesinin kapa
tılma noktasına itilmesi, çalışanların or
tada bırakılması, hangi sosyal devlet an
layışıyla bağdaşmaktadır? Hür ve demok
rat Türkiye'ye, bu yöntemlerle ulaşacağı
nızı mı ümit etmektesiniz?
Sayın milletvekilleri, devlet gücünü
baskı aracı olarak kullanıp, demokrasinin
vazgeçilmez unsurlarından olan yazılı ve
sözlü basını tek parti döneminde dahi
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görülmemiş yöntemlerle susturmaya kalk
mak, Anavatan İktidarını daha kaç yıl
ayakta tutar sanıyorsunuz? Basına karşı al
dığınız tavırla, Avrupa'nın demokratik ül
keleri arasında, Türkiye nasıl iktidara sa
hip olacaktır? Nasıl AET'ye girecektir?
Sayın milletvekilleri, 1980 öncesi
anarşistlerin ölüm listesinde yer alan, 12
Eylül döneminde sıkıyönetim mahkeme*
lerinde hesap veren, demokrasi uğruna
hapishanelerin dört duvarı arasında yılmayan, bezmeyen yazar Nazlı Ilıcak; ne
den hedef haline getirilmiştir? Devlet ida
resinde hissiyat ön plana geçtiğinde, reji
min selameti de tehlikeye girer; böyle bir
rejimin adı demokratik cumhuriyet olmaz.
Bu şekle nasıl demokrasi denir? Olsa olsa
demokrasi adı altında milletin uyutulduğu sanılır, sonunda da güdümlü demok
rasi olur.
Sayın milletvekilleri, insanların de
mokratik usullerle doğru bildikleri değer
ler uğruna mücadele etme azmine karşı,
Hükümetin almış olduğu, uyguladığı ka
rarlarla demokrasiden uzaklaşmasının so
nucu meydana gelecek bunalımların mü
sebbibi, maalesef, yine Meclis olacaktır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
basının tekelleşmesini çabuklaştıracak ted
birlerle amaçlanan, Türkiye'de Güney
Kore modeli, Filipin modeli düşünülüyor
sa, aldanılıyor; bunu unutmayalım. Bası
nı susturmakla muhalefeti susturamazsı
nız. Meclis zeminindeki muhalefetin gay
retini küçültemezsiniz...
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) —
Susan muhalefete bakınız.
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) — Biz vatan sathına
dağılıp haktan yana, halktan yana, daha
demokrat, daha özgür, daha güçlü, daha
müreffeh bir gelecek için çalışacağız, sizi
millete anlatacağız, yılmayacağız diyerek,
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
(DYP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Yazar. (ANAP sıra
larından alkışlar)
DEVLET BAKANI M E H M E T
YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; sözlerimin ba
şında, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Hatay Milletvekili Sayın Sökmenoğlu'nun, basınımızla ilgili gündem dışı ko
nuşmasına cevaben, belli bilgileri arz et
mek için huzurlarınızda bulunuyorum.
Muhterem basın mensupları... (Gü
lüşmeler)
Muhterem arkadaşlarım...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın
Başkan, Meclise saygı göstersin.
DEVLET BAKANI M E H M E T
YAZAR (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım... (SHP sıralarından gürültüler)
Muhterem Arkadaşlarım... Değerli millet
vekilleri...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Mec
lisi sulandırıyorlar... Nasıl bakanlık yapı
yorlar?
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen efen
dim...
Devam edin Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI M E H M E T
YAZAR (Devamla) — Meclise saygılı ol
duğumuz tartışmasız da...
EROL AĞAGİL (Ankara) — Öyle
yazıp, vermişler.
DEVLET BAKANI M E H M E T
YAZAR (Devamla) — Çok değerli arka
daşlarım, önce, basına, Hükümet olarak
nasıl baktığımızı kısaca ifade etmek isti
yorum...
HASAN NAMAL (Antalya) — Va
tandaşa nasıl bakıyorsunuz?
DEVLET BAKANI M E H M E T
YAZAR (Devamla) — Değerli arka
daşlarım...
BAŞKAN — Sayın milletvekili, zatı
âliniz, söz istedi de ben vermedim mi? Bu
rada bu sözleri söylemek için, size imkân
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tanımadım mı?.. O halde, size susmak dü
şer, Bakanı dinlemek düşer... (ANAP sı
ralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar)
ALAETTİN KURT (Kocaeli) —
Bana söz vermediniz ki!
BAŞKAN — Sayın Kurt, lütfen...
DEVLET BAKANI M E H M E T
YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, hepinizin gayet iyi bildiği gibi, hür
riyetçi demokratik rejimin, vazgeçilmez
unsurlarından biri de basındır. Demokra
tik rejimlerde, basının bu vazgeçilmezli
ği, her şeyden evvel, açık tartışmanın ve
açıklığın ve dolayısıyla vatandaşın doğru
bilgi almasının, ancak, basın vasıtasıyla ol
masından ileri gelmektedir. O halde, açık
rejimlerde basın, doğru bilgileri, doğru
haberleri vatandaşa aktarmak gibi, fevka
lade önemli bir görevi yüklenmektedir.
Şüphesiz, böyle önemli bir görevin, bası
nımıza getirdiği önemli sorumluluklar da
vardır. Bu açıdan, bütün demokrasilerde,
basın özgürlüğü, vazgeçilmez temel öz
gürlüklerden biri olarak benimsenmiştir;
biz de bu açıdan, her vesileyle ve her ko
nuşmamızda, basına ve basın özgürlüğü
ne olan saygımızı, sadece ifade etmekle
kalmadık, basınımızın, bu yoldaki her tür
lü çabalarına, en içten destek ve yardım
larla, görevi en üst seviyede götürmeye ça
lıştık.
Muhterem arkadaşlarım, basın, bu
görevi yaparken, şüphesiz, doğru haber al
mak ve aldığı haberi de doğru yansıtmak
gibi, önemli bir vazifeyi yüklenmiştir. Bu
açıdan, basınımızın yaptığı hizmeti, bir
kamu hizmeti olarak da değerlendirmek
mümkündür. O yüzden, basına ve basın
özgürlüğüne ve basının, demokratik bir
toplumda sağlıklı işlemesi için yapılacak
her türlü destek, demokrasiye destektir,
hürriyete destektir. (ANAP sıralarından,
"Bravo" sesleri, alkışlar)
Muhterem arkadaşlarım, bu genel
anlayışımızı ifadeden sonra, şimdi, izni
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nize sığınarak, basının çeşitli şekillerde
ekonomik ambargo veya baskı altında tu
tulduğuna dair olan ifadelere kısaca cevap
arz etmek istiyorum:
Muhterem arkadaşlarım, müsaade
nizle, şu anda Basın İlan Kurumu kana
lıyla basına intikal eden ilanlarla ve bun
ların bir evvelki yıla göre fiyatlarıyla ilgili
kıyaslamah birkaç rakam vermek istiyo
rum:
Değerli arkadaşlarım, 1987 yılından,
Basın İlan Kurumu aracılığıyla, Ankara,
İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Konya
illerindeki gazetelerde yer alan resmî ilan
lara karşılık 2 427 000 843 lira ödenmiş
ti. Bu rakam, ocak-kasım ayını kapsamak
kaydıyla 1988'de, yani on aylık dönemde
3 732 248 000 liraya ulaşmıştır.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hani
gazetelere ne verilmişse, onu da açıklayın
da bilelim.
DEVLET BAKANI M E H M E T
YAZAR (Devamla) — Tabiî.
Değerli arkadaşlarım, Basın İlan Ku
rumu, hepinizin bildiği gibi, tamamen
müstakil çalışan...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne
müstakili?...
DEVLET BAKANI M E H M E T
YAZAR (Devamla) — Tamamen bağım
sız çalışan ve orada ilanlar dağıtılırken, o
gazetelerin tirajlarına göre; kendilerinin
verdiği ve ayrıca net olarak hesap edilen
tirajlara göre, tamamen tarafsız, bağım
sız bir uygulama yapılmaktadır. Oraya,
hiçbir iktidarın, herhangi bir şekilde nü
fuz etme gücü ve imkânı yoktur; bunu
açıkça ifade ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım, diğer taraf
tan, kamu iktisadî kuruluşlarının ilanları
ile -hepinizin bildiği gibi- bu kuruluşların
kendi iç yönetimi içinde düzenlenen bir
olaydır. Çünkü, bu kuruluşlar, yönetim
kurullarıyla, müstakil iradeleriyle, kendi
ekonomik hedeflerine uygun olarak, kendi
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çalışmalarına uygun olarak kendi reklam
larını kendisi vermektedir. Bu açıdan da,
Türkiye'de, şu anda genel çapta yedi-sekiz
büyük gazete olduğuna göre, bu gazete
ler içinde -aynen bir özel sektörün kararı
gibi- hangisi ilan bakımından daha etkili
ve kendi maksadına uygunsa, kendisi ta
raf olarak vermektedir.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu
söylediklerimden de açık olarak anlaşıla
cağı gibi, ilanlar konusunda, hiçbir şekil
de, herhangi bir iktidarın, herhangi bir
basına lehte veya aleyhte bir tutum veya
davranış içinde olması m ü m k ü n değildir,
doğru da değildir...
N E C C A R T Ü R K C A N (İzmir) —
" D o ğ r u değildir" lafı doğru.
D E V L E T BAKANI M E H M E T
YAZAR (Devamla) — Ve bu yanlış olanı
hiç kimsenin de yapmaya gücü yetmez,
böyle bir uygulama yoktur; bunu açık ola
rak ifade ediyorum.
MUSTAFA M U R A T S Ö K M E N O Ğ L U (Hatay) — Akşam ve Bulvar ga
zetelerinin birleşmesine niçin mani oldu
nuz?
D E V L E T BAKANI M E H M E T
YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşım,
biraz sabırlı olun, hepsini söyleyeceğim.
Muhterem arkadaşlarım, diğer ta
raftan...
MUSTAFA M U R A T S Ö K M E N O Ğ L U (Hatay) — Minareci grubuna
niçin baskı yapıldı?
BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, de
min beş dakika fazla konuşmanıza imkân
tanıdım, onu da söyleyiverseydiniz.. O n u
da başka bir gün söyleyin. O halde, söz
atmayın.
D E V L E T BAKANI M E H M E T
YAZAR (Devamla) — Diğer taraftan,
eğer izniniz olur ise, 1988 yılı içinde, ba
sınımızın, daha rahat çalışabilmesi ve Av
rupa Topluluğuna uyum bakımından ge
rekli çabalarının bir an evvel sonuçlanma
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sı açısından yaptığımız çalışmalara temas
etmek istiyorum:
M u h t e r e m arkadaşlarım, 1988 yılı
içinde, basınımızdan, genel olarak, hiçbir
ayırım yapmadan, t a m a m e n objektif kri
terler içinde, 118 gazeteci arkadaşımız, İs
tanbul, Ankara ve İzmir'de lisan kursla
rına tabi tutulmuştur. Bu kursların bede
li devlet tarafından ödenmiştir.
Diğer taraftan, bu kursa giden arka
daşlar içinde başarılı olan 43 gazeteci, bu
sene Amerika'ya dört aylık lisan eğitimi
ne gönderilecektir. Ümit ediyorum ki,
ocak ayı içinde arkadaşlarımız bu eğitim
lerini yapacaklardır.
Diğer taraftan, önümüzdeki yıl, 53
gazeteci arkadaşımız daha, lisan eğitimi
için Avrupa'nın çeşitli ülkelerine kursa
gönderilecektir.
Buna ilaveten, halen belli görevlerde
bulunan başarılı ve çalışkan basın men
subu gazeteci arkadaşlarımızın, Ortak Pa
zara u y u m açısından; Ortak Pazar ülke
leriyle daha yakından temaslar kurarak,
hem meslekî tekâmüllerini tamamlamak,
hem de Ortak Pazardaki gazetecilerle yakinen tanışmalarını sağlamak üzere, kar :
şılıklı olarak gazeteci değişimi programı
hazırlıklarımız devam etmektedir. Bu yol
la, her sene yüze yakın gazeteci arkadaşı
mız, Ortak Pazar ülkelerinin çeşitli yerle
rinde kendi meslektaşlarıyla meslekî ko
nularda görüşmek, bilgi alışverişinde bu
lunmak, tanışmak ve tartışmak üzere, kar
şılıklı olarak gönderileceklerdir.
Muhterem arkadaşlarım, bütün bun
lar gösteriyor ki, Hükümetimiz basına ve
onun demokrasideki fevkalade önemli gö
revine layık bir şekilde, sadece yardımcı
olma çabaları içindedir. Demin, Sayın
Sökmenoğlu arkadaşımın isim vererek be
lirttiği gazete konusunda ise ben tartışma
ya girmek istemiyorum; ancak, bir husu
su da sizlere açıklamadan geçmek istemi
yorum.
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Muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz
gibi, gazeteler de diğer kuruluşlar gibi ser
best rekabet sistemi içinde çalışan işletme
lerdir. Yani, gazetecilik, meslek olarak ayrı
bir yeri olan, ayrı bir özelliği olan saygı
değer bir meslektir; ama o mesleğin icra
edildiği işletmeler de, aynen diğer işletme
ler gibi ticarî bir işletmedir. Bu işletmeyi
kuranlar onu, sadece romantik duygular
la kurmazlar; çünkü, o işletmeler eğer kâr
etmezlerse zaten yaşayamazlar. O halde,
gazete idarehaneleri, evvelemirde kâr et
mek suretiyle, serbest rekabet sisteminin
zorluklarına dayanmak suretiyle, yaşama
gücüne ermek zorundadırlar.
Değerli arkadaşlarım, bugün, Türki
ye'de basınımızı tehdit eden temel sorun,
tiraj sorunudur...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kâğıt
zammı da dahil. Kâğıt zammından ne ha
ber?..
DEVLET BAKANI M E H M E T
YAZAR (Devamla) — Eğer konuyu baş
ka yerlerde ararsak ve başka çözümler
ararsak, bu konuda değerli katkılarımız
da yanlış istikamet seçmiş oluruz.
Acaba, Türkiye'de neden tiraj yeter
sizdir? Bunu, yalnız ve yalnız ekonomik
sebeplere bağlamak yeterli değildir, doğ
ru da değildir.
Muhterem arkadaşlarım, bugün,
Türkiye'de televizyon rekabeti yanında vi
deo rekabeti ve buna benzer diğer görsel
iletişim araçlarının ciddî rekabeti vardır.
Şüphesiz, diğer ülkelerde olduğu gibi,
Türkiye'de de basın bundan etkilenmek
tedir; ama temel sorun bu da değildir. Bu
rada açık olarak ifade etmek istiyorum ki,
basınımız bugün, yeniden oluşumun ge
çiş dönemini yaşamaktadır. Buradaki te
mel sorun da şudur: Basınla zaman za
man bir araya gelmiş olan sermaye işlet
meciliği, basını bazen zor duruma düşür
mektedir. Madem ki burada her şeyi açık
ça konuşuyoruz, bu noktaya da dikkatle
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rinizi çekmek istiyorum değerli arkadaş
larım...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kâğı
da yüzde kaç zam yaptınız, onu da söyle
yiniz.
DEVLET BAKANI M E H M E T
YAZAR (Devamla) —- Hepsini söyleyece
ğim.
Basın, eğer aynı zamanda başka iş
letmecilikle bir arada olursa, bunun fay
da ve zararını beraber taşımaktadır. Ba
zen bunun faydası da vardır; çünkü, eğer
gazete yeterli tiraja ermezse, o zaman o
işletme sahibi diğer kaynaklarından des
tekleyerek gazeteyi ayakt^ tutabilir; ama
bazen, işletme tümüyle bir sarsıntıya gi
rerse, işte o sarsıntıdan, o gazete de nasi
bini alır. Bugün, Türk basınında bu olay
lar iç içe yaşanmaktadır; ama, eminim ki,
Türk basını, bu sağlıklı rekabet düzeni
içinde, bu başarıyı gösterecektir.
Bakınız, kapanan bir gazeteden do
layı hiç kimse mutlu olamaz. Elbette, bir
gazetenin kapanması hepimizi üzer, ama,
adı geçen gazetenin son günlerdeki tirajı
20 bine kadar düşmüştür.
Muhterem arkadaşlarım, bu tirajın
düşmesinden dolayı, ben, gazetedeki de
ğerli çalışanları asla suçlamıyorum. Bu ti
rajın düşmesinde, tüm işletmenin birbiri
ne yansıyan sorunları olduğuna işaret et
mek istiyorum. O halde, bir gazetenin,
kendi işletme sorunlarına devletten her
hangi bir şey beklemesini, basın özgürlü
ğü açısından doğru bulmuyorum.
Değerli arkadaşlarım, kaldı ki, bu
gün, Türkiye'de çok ileri seviyede, 500
bin, 600 bin, 800 bin tiraj yapan 5-6 ga
zete var ki, eğer biz bu gazetelerin tirajla
rını birtakım yanlış desteklerde ararsak, o
gazetelere yanlış mesajlar vermiş oluruz,
olmaz böyle şey. Biz, o başarılı olan gaze
telerin başarılarını, üstün tiraj kabiliyet
lerini başka sebeplere bağlarsak, bizatihi
bu da, basına başka bir küçültme olur ki,
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ben böyle bir küçültmeyi basınımıza asla
yakıştırmam ve buna, doğru bir yaklaşım
olarak bakmam.
Muhterem arkadaşlarım, birkaç ke
limeyle de SEKA grevinden bahsetmek is
tiyorum. SEKA grevi, şu anda tarafların
görüşmeleri sürdüğü ve henüz anlaşma ol
madığı için devam ediyor; ancak, basını
mızın bu konuda mağdur olmaması için,
basının ithal ettiği kâğıtta daha evvel güm
rük sıfırken, şimdi gümrükten tamamen
muaf tutulmuştur. Hepiniz biliyorsunuz
ki, sıfır gümrükle muaf olma arasındaki
fark, aşağı yukarı yüzde 17-18'dir. İthal kâ
ğıt basınımıza yüzde 17-18 daha ucuza gel
mektedir, çünkü, gümrükten muaf olun-. ca, ona bağlı liman harcı ve vergilerden
de muaf olmaktadır.
HASAN NAMAL (Antalya) — Ben
zin kaça geliyor?
DEVLET BAKANI MEHMET
YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, |u anda Türkiye'de basın kağıdıyla
ilgili bir sıkıntı yoktur ve ithal fiyatı şu an
da basınımız için daha uygundur, daha ca
ziptir. Zira, eğer grev biterse, tahmin edi
yorum ki, SEKA'nın kâğıt fiyatı bugün
kü ithal kâğıt fiyatından da yüksek olacak
tır.
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) —
Grevden yol bulanlar var.
DEVLET BAKANI MEHMET
YAZAR (Devamla) — Buna rağmen, gre
vin bir an evvel bitmesi yerinde olur. Ar
zu ediyoruz; çünkü, orada çalışan insan
larımız var. O insanlarımızın bu beklenti
içinde olmamasını gönülden arzu ediyo
ruz. Ayrıca, basınımızın, küçük bölümü
nün, küçük basının, bu kâğıt temininde
herhangi bir sıkıntıya düşmesini arzu et
miyoruz.
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) Sayın Bakan, kâğıt ithalini Faisal Finans
mı yapıyor?.
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DEVLET BAKANI MEHMET
YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, kâğıt ithalini her basın kuruluşu ken
disi yapıyor. Tabiî burada isimlere girmek
istemiyorum. Gazetelerimiz, bizatihi ken
dileri ithalatını yapıyorlar.
BAŞKAN — Sayın Bakan, aşağıdan
söz atmalara cevap vermek durumunda
değilsiniz.
DEVLET BAKANI MEHMET
YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, bu vesileyle, basınla ilgili bazı görüş
lerimi de ifade etme fırsatını verdiği için,
Sayın Sökmenoğlu'na şükranlarımı sunu
yorum ve hepinize sevgiler, saygılar arz
ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Biz
görüşlerinizi biliyoruz Sayın Yazar.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Bakan.,

3. —Kahramanmaraş Milletvekili Ali Şahin'in, Kahramanmaraş ve ilçelerinde pamuk eki
mi yapan üreticilerin sorunları, düşükfiyat,yağışlartn etkisi ve gerekti tedbirlerin alınmasına ilişk
gündem dtşı konuşması
BAŞKAN — Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Ali Şahin, pamuk üretici
lerinin sorunları hakkında gündem dışı
söz istemişlerdir.
Sayın Ali Şahin, süreye riayet edilme
sini özellikle rica ediyorum. (SHP sırala
rından alkışlar)
ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri;
Kahramanmaraş'taki pamuk üreticileri
nin perişan durumunu Yüce Meclise sun
mak üzere gündem dışı söz almış bulunu
yorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla
selamlarım.
Değerli arkadaşlarım, Kahramanma
raş İlimiz yedi ilçeden oluşan, geçim kay
nağı tarıma dayalı, Türkiyemizin onbeşinci büyük ilidir.
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Millî mücadelenin önderliğini yapan
büyük Atatürk'ün altın madalya verdiği
tek ildir.
Kahramanmaraş, doğal kaynak itiba
riyle zengindir; fakat, devlet imkânı yete
rince girmemiştir. Kahramanmaraş'ın
merkez, Pazarcık, Türkoğlu ve Andırın il
çelerinin bir bölümünde pamuk; Elbistan,
Afşin ve Göksün ilçelerimizde buğday,
pancar ve baklagiller ziraati yapılır. Bu yıl,
bunların hepsinin d u r u m u yürekler acı
sıdır. Burada, sadece pamuk üreticilerimi
zin dertleri üzerinde durmak, diğerlerine
bilahara temas etmek istiyorum.
K a h r a m a n m a r a ş ' t a merkezde 100
bin dekar, Pazarcık İlçemizde 95 bin de
kar, Türkoğlu İlçemizde 90 bin dekar, An
dırın İlçemizde 20 bin dekar olmak üze
re, b u yıl, toplam 305 bin dekar pamuk
ekimi yapılmıştır. Hükümetin aldığı eko
nomik önlemler ve tarım girdilerine süreli
yapılan zamlar nedeniyle çiftçilerimiz, za
manında, gübre, zehir gibi maddeleri top
rağa atamadıklarından, tarlalarına yete
rince bakım yapamadıklarından, pamuk
tohumu ıslah edilmediğinden, topraklar
devamlı ekim nedeniyle yorgun düştüğün
den, Kahramanmaraş'ta ve ilçelerinde pa
muk randımanı son yıllarda devamlı düş
me göstermiştir.
Bu yıl Kahramanmaraş'a, afet dene
cek nitelikte, pamuk toplama mevsimin
de daha birinci el toplanmadan sürekli
yağmur ve mevsim normalleri dışında kar
düşmüştür. Keza ağustos ayında, zek ve
ya halk dilinde tezbi denilen hastalık pa
muklara musallat olmuş, verimin düşme
sine neden olmuştur. 1 Aralık 1988 tarihi
itibariyle 36 800 dekar pamuk tamamen
yağmur ve çamur içinde kalmıştır. Diğer
ekili pamukların bir kısmı lekeli olarak
toplanmış, bir kısmı da tarlada bırakılmak
zorunda kalınmıştır. Kilosu 150 liraya top
layıcı bulunamamış ve yağmur yemiş pa
muğun yarı yarıya toplanması teklif edil
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diği halde, yine toplatmak olanağı elde
edilememiştir.
Çok kıymetli arkadaşlarım, Kahra
manmaraş çiftçisi pamuğunu, Ziraat Ban
kasına, tarım kredi kooperatiflerine, ilaç
ve gübre bayilerine, K a h r a m a n m a r a ş es
nafına ve akaryakıt bayilerine borçlanarak
ekmiştir. Mahsulün yeterli olmaması ve
yağışlar nedeniyle dönüme 100 kilo pamuk
almakta güçlük çekmiştir. Takdir edersi
niz ki, lekeli p a m u ğ u n kilosu normal pa
muğa göre 200-300 lira noksan satılmak
tadır. Kahramanmaraş çiftçisi borçlanmış,
çok masraf etmiş, az kazanmış ve ucuza
satmıştır. Şu anda pamuk üreticileri son
derece perişandır; önümüzdeki yıl ekim
yapmayı bırakın, kış ihtiyaçlarını karşıla
yacak d u r u m d a değildir.
Bütün bunlara rağmen, Maliye tara
fından alınacak vergilendirmeye esas ol
mak üzere, tarım il müdürlüğü tarafından
bir rapor hazırlanmış, dekar başına 200
kilogram pamuk alınacağı rapora bağlan
mıştır. Kahramanmaraş Ziraat Odası Baş
kanlığı tarafından, valilik makamına ya
pılan müracaajt üzerine yapılan inceleme
sonunda, Kahramanmaraş'ta dekar başı
na ancak 100 kilo pamuk alınacağı saptan
mıştır.
Çiftçiden, kazanmadığı pamuktan ve
devletin verdiği taban fiyatın çok altında,
kilosunu 350-400 liraya satmış olmasına
rağmen, Maliyece, dekar başına 200 kilo
hasat elde ettiği ve kilosunu taban fiyat
olan 860 liradan sattığı varsayımı ile ver
gi alınmak istenmektedir.
HASAN N A M A L (Antalya) — Bi
zim o tarafta da yaptılar aynı şeyi.
ALİ ŞAHİN (Devamla) — Çiftçi za
ten yeterince pamuğu toplayamadığından,
gerçek değerinden satamadığından, bor
cunu ödeyemez, gelecek yıl mahsul eke
mez d u r u m a gelmiştir.
HASAN N A M A L (Antalya) — Bit
ti üretici, bitti.
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ALİ ŞAHİN (Devamla) — Kahra
manmaraş Valiliğinin tanzim ettiği
28.11.1988 tarih ve 3781 sayılı yazıları ile
Ziraat Odası Başkanlığına sunulan rapor
da, toplam olarak 19 bin dekar pamuğun
hiç toplanmadığı, 46 650 dekar ikinci el
pamuğun toplanmadığı, bizzat ilin valisi
tarafından saptanmıştır. Kahramanmaraş
pamuğunun üçte biri tarlada kalmıştır. Bu
kanıtlarla açıktır ki, üretici tamamen if
lasa sürüklenmiştir. Gayri âdil ölçüler esas
alınarak, kaldırmadığı pamuk ve satma
dığı fiyat üzerinden vergi alınması, ada
letsizliğin ta kendisidir. Hükümetlerin gö
revi, çalışan insanları korumak ve güçlen
dirmektir; yoksa, ölüme sevk etmek değil
dir.
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ALİ ŞAHİN (Devamla) — Sağ ol
sun.
Çok kıymetli arkadaşlarım, bu sorun,
esasta Kahramanmaraş'ın sorunu değil,
Türkiye'nin sorunudur. Sosyaldemokrat
Halkçı Parti göndermiş olduğu milletve
killeriyle güneyde, batıda pamuk üretici
lerinin durumunu saptamış ve Sayın Ge
nel Başkanımız buna zaman zaman değin
miştir.
Bunların en kötü örneği Kahraman
maraş'tadır. 2090 sayılı Tabii Afetlerden
Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardım
lar Hakkında Kanuna pamuk dahil değil
dir. Tarım ürünlerinin bu yasaya dahil
edilmesi gerekir. Afet, fert ve topluma bek
lenmedik şekilde verilen büyük zarardır.
Kahramanmaraş bugün afete uğramıştır;
ama buna sahip çıkacak bir hükümet or
tada gözükmemektedir.

Anavatan Hükümeti, çiftçiye uygu
ladığı ekonomik politikası ile onu ölüme
terk etmiştir. Yüksek maliyet ve düşük fi
yat, çiftçiyi bitirmeye kâfidir. Kahraman
Kahramanmaraş çiftçisinkin ve ziramaraş pamuk ekicilerinin Hükümetten is
ate dayalı geçimini sağlayan tüm halkın
tediği, binlerce ailenin geçim kaynağı ve
bekledikleri; bu yıl Ziraat Bankasına ve
tüm Kahramanmaraş esnafının ekonomik
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
güvencesi olan ve tarımdan başka hiçbir
larının faizsiz olarak bir yıl ertelenmesi
sanayi geliri olmayan Kahramanmaraş
dir. Önümüzdeki yıl ekim imkânı sağlan
çiftçilerinin ölümüne seyirci kalmaması
ması için, kredi verilmeye devam edilme
dır.
sidir. Çukobirlik'e verilmiş olan pamuk
HASAN NAMAL (Antalya) — Kal
bedellerinin ivedi olarak ödenmesidir.
dı bile, kaldı.
Bunlar yapılmadığı takdirde, Kahraman
ALİ ŞAHİN (Devamla) — Bu şart
maraş'ta önümüzdeki sene tarım bekle
lar altında, Kahramanmaraş'ta, önümüz
mek, pamuk üretimi beklemek mümkün
deki yıl pamuk ekilmeyecektir; banka
değildir.
borçları ödenmeyecektir; hasat sonu öden
mek üzere çarşıya, pazara, petrolcüye ya
Çok kıymetli arkadaşlarım, Kahra
pılan borçlanmalar ödenmeyecek, halk sı
manmaraş, günü geldiğinde, dar günün
kıntı içinde kalacaktır; Hükümetin gayri
de yanında olmayan Anavatan Hüküme
âdil tahakkuk ettireceği vergiler ödenme
tinin yanında olmayacaktır. 4
yecektir; hasat sonu oğlunu evlendirmek,
Bu inançla, hepinizi saygıyla selam
kızını gelin etmek için bekleyen insanlar,
lıyorum.
(SHP ve DYP sıralarından alkış
onlara yuva kuramayacaktır. (SHP ve
lar)
DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ali
Şahin.
ağabey, acele etme, ağır ağır konuş; Baş
Gündeme geçiyoruz.
kan müsamaha gösteriyor.
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VE ÖNERGELER

önerilerin Genel Kurulun onayına sunul
ması uygun görülmüştür.
1. — Adana Milletvekili Mehmet Can'tn,
Yıldırım Akbulut
Dilekçe Komisyonundan çekildiğine ilişkin önerge
Türkiye
Büyük Millet Meclisi
si (4/49)
Başkanı
BAŞKAN — Komisyondan istifa
Haydar Özalp
önergesi vardır, okutuyorum:
ANAP Grup Başkanvekili
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Onur Kumbaracıbaşı
Başkanlığına
SHP Grubu Başkanvekili
Üyesi bulunduğum Dilekçe Komis
Koksal Toptan
yonundan istifa ediyorum.
DYP Grubu Başkanvekili
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Can
Öneriler:
Adana
1. Gündemin 13 üncü sırasında bu
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
lunan 139 sıra sayılı kanun teklifinin Gün
C) ÖNERİLER
demin 2 nci, 6.12.1988 tarihli gelen kâğıt
larda yayımlanan 141 sıra sayılı kanun tek
a) Danışma Kurulu Önerileri
lifinin 3 üncü, 7.12.1988 tarihli gelen kâ
1. — Gündemin 13 üncü sırasında bulunan
ğıtlarda yayımlanan 151 sıra sayılı kanun
139 stra sayût kanun teklifinin 2 nci, 141 sıra sa
tasarısının 4 üncü ve 140 sıra sayılı kanun
ydı kanun teklifinin 3 üncü, 151 sıra saydı kanun
teklifinin de 5 inci sırasına alınması; 6 nci
tasarısının 4 üncü ve 140 sıra saydı kanun tekli
sıraya kadar olan tasarı ve tekliflerin gö
finin de 5 inci sıraya alınması; 6 net sıraya kadar
rüşmelerinin bugünkü birleşimde yapıl
olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin bugünkü
birleşimde yapılması, görüşmelerin tamamlanma ması ve görüşmelerin tamamlanmasına
kadar çalışma süresinin uzatılması öneril
sına kadar çalışma süresinin uzatılması ile,
9,12.1988 Cuma günü başlayacak olan bütçe gö miştir.
2. 9.12.1988 Cuma günü başlayacak
rüşmelerine milletvekillerinin hazırlanmalarım im
kân sağlamak için, Genel Kurul çalışmalarına olan bütçe görüşmelerine milletvekilleri
8.12.1988 Btrşembe günü ara verilmesi ve bütçe nin hazırlanmalarına imkân sağlamak
nin tümü üzerinde 9.12.1988 Cuma günü yapı için, 8.12.1988 Perşembe günü Meclis ça
lacak olan görüşmelere saat 08.45'te başlanması lışmalarına ara verilmesi önerilmiştir.
na; Hükümetin bütçeyi sunuş konuşmasını saat
3. Bütçenin
tümü
üzerinde
10.30'a kadar tamamlamasına 11.30-13.00 sa 9.12.1988 Cuma günü yapılacak olan gö
atleri arastnda görüşmelere ara verilmesine ilişkinrüşmelere saat 08.45'de başlanması; Hü
Danışma Kurulu önerileri
kümetin bütçeyi sunuş konuşmasını saat
BAŞKAN — Danışma Kurulu öne
rileri vardır, okutup, ayrı ayrı oylarınıza
sunacağım.
Danışma Kurulu Önerisi
No. 20
Tarihi: 7.12.1988
Danışma Kurulunun, 7.12.1988 Çar
şamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki

10.30'a kadar tamamlaması ve 11.30-13.00
saatleri arastnda görüşmelere ara verilmesi
önerilmiştir.
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok.
Önerileri ayrı ayrı okutup, oylarını
za sunacağım.
Öneriler:
1. Gündemin 13 üncü sırasında bu
lunan 139 sıra sayılı kanun teklifinin Gün-
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demin 2 nci, 6.12.1988 tarihli gelen kâğıt
larda yayımlanan 141 sıra sayılı kanun tek
lifinin 3 üncü, 7.12.1988 tarihli gelen kâ
ğıtlarda yayımlanan 151 sıra sayılı kanun
tasarısının 4 üncü ve 140 sıra sayılı kanun
teklifinin de 5 inci sırasına alınması; 6 ncı
sıraya kadar olan tasarı ve tekliflerin gö
rüşmelerinin bugünkü birleşimde yapıl
ması ve görüşmelerin tamamlanmasına
kadar çalışma süresinin uzatılması öneril
miştir.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
ikinci öneriyi okutuyorum:
2. 9.12.1988 Cuma günü başlayacak
olan bütçe görüşmelerine milletvekilleri
nin hazırlanmalarına imkân sağlamak
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için, 8.12.1988 Perşembe günü Meclis ça
lışmalarına ara verilmesi önerilmiştir.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Üçüncü öneriyi okutuyorum:
3. Bütçenin tümü üzerinde 9.12.1988
Cuma günü yapılacak olan görüşmelere
08.45'te başlanması; Hükümetin bütçeyi
sunuş konuşmasını saat 10.30'a kadar ta
mamlaması ve 11.30-13.00 saatleri arasın
da görüşmelere ara verilmesi önerilmiştir.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer
İşler" kısmına geçiyoruz.

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
Komisyon raporunun okunup okun
1. — 76*5 Sayılı Türk Ceza Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna
mamasını oylarınıza sunacağım:
Ek Maddeler ilave Edilmesine; 647 Saydı Ceza Komisyon raporunun okunmasını
ların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddele
kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon
rinde Değişiklik Yapılmasına ve 10 Haziran 1949
raporunun okunması kabul edilmemiştir.
Tarihli 5435 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kal- Tasarının tümü üzerindeki müzake
dırtlmastna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
relere geçiyoruz.
misyonu Raporu (1/514) (S. Sayısı: 132) (1)
Söz sırası Sosyaldemokrat Halkçı
Parti Grubu adına, Sayın Kâmil AteşoğulBAŞKAN — Kabul edilen öneri ge
ları'nın.
reğince, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu
Buyurun Sayın Ateşoğulları. (SHP
Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesine;
sıralarından alkışlar)
647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Ka
SHP GRUBU ADINA KÂMİL
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 'Ya
ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın
pılmasına ve 10 Haziran 1949 Tarihli 5435
Başkan, sayın milletvekilleri; 765 Sayılı
Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılma
Türk Ceza Yasasının Bazı Maddelerinin
sına Dair Kanun Tasarısının görüşmele
Değiştirilmesine, Bu Yasaya Ek Maddeler
rine başlıyoruz.
Eklenmesine; 647 Sayılı Cezaların İnfazı
Komisyon ve Hükümet yerlerini al
Hakkındaki Yasanın Bazı Maddelerinin
mışlardır.
Değiştirilmesine İlişkin Tasarı hakkında
grubum adına konuşmadan önce sizleri
saygıyla
selamlarım.
(1) 132 S.Sayüt Basmayazı tutanağa eklidir.
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Bu tasarının genel gerekçesinde, bu
tasarıda değişiklikler ve eklemeler yapılır
ken, para cezalarının sınırlarının genişle
tilmesi, ön ödeme sınırlarının genişletil
mesi, erteleme ve paraya çevirmede sınır
ları genişleterek cezaların ferdîleştirilmesi ve infazdaki aksaklıkların giderilmesi
nin amaçlandığı ileri sürülmektedir.
Değerli arkadaşlar, toplumsal alanda
meydana gelen hızlı gelişme ve bunun do
ğurduğu ekonomik, topumsal ve siyasal
sorunların hukuk alanında yeni gelişme
lere yol açması, toplumda, özellikle ceza
alanında yeni düzenlemelerin yapılması
nı gerektirmektedir. Ancak, bu tasarıyla
gelen değişiklikler, daha önce de karşılaş
tığımız gibi, bölüm bölüm, tek tek yapı
lan değişiklikler şeklinde huzurunuza gel
mektedir. Oysa köklü çözümler için kök
lü değişimler ve sistemli değişiklikler ge
rekmektedir.
1 Mart 1926 tarihinde yürürlüğe gi
ren Türk Ceza Yasasında -ki yürürlüğe gi
reli bu yıl altmışiki yıl olmuştur- bugüne
kadar kırkın üzerinde değişiklikler yapı
larak, sistematiği bozulmuş bulunmakta
dır.
Temel yasalarımızdan biri olan Türk
Ceza Yasasında zaman zaman yapılan de
ğişikliklerin, yasanın genel uyum ve sis
tematiğini, bölümler, maddeler, hatta ay
nı maddenin fıkraları arasındaki uyumu
bozduğu da bir gerçektir.
Bir yasa, madde madde ya da birkaç
madde olarak ele alınmamalı; bir bütün
olarak ele alınmalıdır. Aksi halde toplu
mun beklediği yararı sağlamaz, üstelik sis
teme zarar verir.
Bir değişiklik yaparken, uygulamada
alınan sonuçlar, uluslararası normlar da
ayrıca göz önüne alınmalıdır.
Ceza Yasası, toplumsal düzeni koru
mada bir araç ise, bu aracın başarılı ol
ması, iyi ve yerinde kullanılmasına bağlı
dır. Bunun için de, ülke ve çağın gerçek
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lerine ters düşmeyen suç ve ceza politika
sına gerek vardır ki, biz bu değişiklikler
de bu bütünlüğü ve politikayı görememek
teyiz. Ayrıca, Batı toplumları, gittikçe hoş
görülü toplum olurken, yaptırımların şid
deti azalırken ve ceza yerine başka yaptı
rımlar getirilirken; bizde, aslında ağır olan
yaptırımlar gittikçe şiddetlenmiştir. An
cak, 1965'li yıllardan sonra -ki, ilk olarak
647 sayılı Yasada görüyoruz- bundan vaz
geçilerek, kısmî de olsa bir hoşgörü baş
lamıştır.
Değerli arkadaşlar, ceza hukukunun
tarihi, pek çok yönden, insanlık tarihinin
özel bir görünümünden ibarettir; zira, söz
konusu tarih, insanlık tarihinin, adaletsiz
liklerini olduğu kadar, daha onurlu, daha
insancıl bir toplumsal yaşam biçimine yö
nelik gelişmeleri de ortaya koymaktadır.
Ceza hukuku tarihi, cezanın, toplumu bir
arada, barış içinde yaşatmak için kullanıl
dığı kadar, baskı ve ayrıcalıkları koruma
aracı olarak da kullantldığını ve kullanıl
makta olduğunu göstermektedir.

Sosyal hukuk devletinde, hukuk dü
zeni, çağdaş toplumun, ekonomik, top
lumsal ve kültürel gelişme sürecine engel
olmayacak; gelişmesini sağlayacak, yeni
lik getirecek bir düzen olmalıdır. Bu bağ
lamda da, hukuk, toplumsal gelişmeyi iz
lemek, gelişmenin ardında kalmamak, hu
kuk düzenini geriye çekici görev üstlenme
mek zorundadır. Bu bakımdan, yasada ye
niden öngörülen para cezalarını ele ala
rak irdelemek istiyoruz.
Bilindiği gibi, para cezaları, suç teş
kil etsin veya etmesin, bir hukuk kuralına
aykırı davranan kişinin, devlete veya ya
sada belirtilen başka bir yere ödemek zo
runda olduğu belli bir miktar parayı ifa
de eder. Uygulamada, aslî veya mütem
mim ceza olarak da verilse, hürriyeti bağ
layıcı ceza yerine para cezasının veya ba
zı suçlar için para cezasının getirilmesini
uygun ve ceza adaleti yönünden adil bul
maktayız.
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Para cezasının etkili olabilmesi için,
uygun düzenlenmesi gerekir ki, beklenen
işlevi yerine getirebilsin. Bu bakımdan,
olumlu bir öneri, kimden gelirse gelsin,
-yeter ki, doğru olsun, gerçek olsun, gü
zel olsun- SHP Grubu olarak bunun ya
nındayız.
Değerli arkadaşlarım, ancak taksirli
ve kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaları
gerektiren suçlarda, yasayı uygulayan yar
gıca, para cezasının mütemmim bir ceza
olarak uygulanması durumunda, hangi
cezayı vereceği konusunda bir tercih yap
ma ve bir takdir yetkisinin verilmesini de
uygun görmekteyiz.
Özellikle, kısa süreli hürriyeti bağla
yıcı cezaya mahkûm olanlar yönünden, ce
zaevi yaşantısının olumsuz etkileri vardır.
Olumsuz etkileri önlemek için, yalnız in
fazda iyileştirme yetmez. Bunun yanında,
kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaları kal
dırmak, ön ödeme, erteleme, ya da para
cezasına çevirme gibi esaslar getirmek, ce
zanın ferdileştirilmesi alanında olumlu bir
adımdır. Yine, ertelemede, sınırı genişlet
meyi de aynı şekilde olumlu karşılıyoruz.
Avrupa Konseyinde oluşan alt komi
tenin, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza
lara seçenek olarak, malî yaptırımlar dı
şında, toplum hizmetinde çalıştırmak, ge
celeri infaz, adlî tevbih, hükümlülüğün ya
yınlanması, tedavi edilme kararı, kursa
devam, bir işte çalıştırma, belli yer, kişi ve
faaliyetten uzak kalma gibi yasaklar getir
mekte ve kısa süreli cezalarda yumuşatıl
ma eğilimi ağırlık kazanmaktadır.
Gerekçede de sözü edildiği gibi, 765
sayılı Yasa, 647 sayılı Cezaların İnfazı
Hakkındaki Yasa ile çok yakından ilgisi
olan bir yasadır ve İnfaz Yasasındaki esas
ların, 765 sayılı Yasa ile ilgisi olması ne
deniyle, bazı aksaklıkları önlemek amacıy
la yapıldığından gelen gerekçede söz edil
mektedir.
Çağdaş ceza anlayışında, ceza yaptı
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rımlarının iki amaca hizmet etmesi bek
lenir. Birincisi, genel önleme, -ki,
caydırıcılık- ikincisi, özel önleme; uslan
dırma.
Uygulamada, özel önleme işlevi yö
nünden hürriyeti bağlayıcı cezaların etkin
liği her zaman tartışılmıştır. Bugünkü in
faz anlayışı ile hükümlülerin uslandırılması ve resosyalizasyonu yoluyla topluma
uyum sağlamaları için çağdaş infaz ku
rumlarının oluşturulması zorunludur;
çünkü, suç işlemiş bir kişide kendini de
netleme duygu ve düşüncesinin geliştiril
mesi, infaz kurumlarında, bir insanın, in
san gibi yaşayabileceği sağlıklı bir ortamın
olmasına bağlıdır; bu, çağdaş infaz anla
yışının da bir gereğidir.
16.7.1965 tarihli 647 sayılı Yasanın ge
rekçesinde, cezaların infazında toplumun
intikam duygularını tatmin ve cezanın ib
ret verici olması esasını öngören eski ceza
hukuku anlayışı, bugün tamamen terk
edilerek, yerine, suç işleyenleri, kişiliğine
uygun terbiye, eğitim ve çalışma yollarıy
la ıslah edip, kendilerini topluma yararlı
birer unsur haline getirme ilkelerine da
yanan bir infaz sisteminden £Öz edilmek
tedir.

Türlü ekonomik, toplumsal ve kültü
rel nedenlerle oluşan bozukluklar, sonucu
suç işleyen kişinin, topluma yeniden ka
zandırılması için bir infaz sistemi gelişti
rilmelidir. Bunun için cezaevlerinin ve in
faz sisteminin düzeltilmesi, her şeyden ön
ce, suç işlemiş de olsa, hükümlünün in
san olduğunun düşünce olarak kafalara
yerleşmesi ve böyle algılanması gerekmek
tedir.
Birleşmiş Milletlerin bu konudaki
normlarının iç hukuk düzenlemesinde te
mel alınması da zorunlu bir durumdur.
Her cezaevi bir okul, her cezaevi bir üre
tim merkezi olmalıdır.
Hepsinden önemlisi, suçlulara daha
ağır ceza getiren sistemi kurmak, cezaev
lerini düzeltmek, sorunun temel çözümü
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değildir. Önemli olan, ülkede suçluluğu
yaratan ekonomik, toplumsal ve kültürel
bozuklukların ortadan kaldırılmasıdır.
Suçluluk ortamını kaldırmak, yok etmek
tir esas olan.
Tasarının 19 uncu maddesinin 2 nci
fıkrasındaki değişikliğin gerekçesinde ise,
ortaya çıkan bir aksaklığın giderilmesi
amacıyla bu düzenlemenin yapıldığı ileri
sürülmekte ve firar veya firara teşebbüs
edenler lehine koşullu salıverme duru
munda bir haksızlığın önüne geçilmesinin
amaçlandığı söylenilmektedir.
Değerli arkadaşlar, Türk Ceza Yasa
sında insan aleyhine her düzenlemeye kar
şı; ama, kişi lehine, insan lehine olan her
durumun yanında olduğumuzu az önce
belirtmiştim. Ancak, "Türk Ceza Yasasın
da bir sistem olarak ele alınmayıp, mad
de madde yapılan değişikliklerle yasanın
sistematiği bozulmakta, belli bir zaman
sonunda birbiriyle uyum olmayan mad
deler, bölümler ortaya çıkmaktadır" de
miştim.
647 sayılı Yasanın 19 uncu maddesi
nin 2 inci fıkrasında daha da özel bir du
rum bulunmaktadır; bu anlayış bakımın
dan tasarıya karşı olduğumuzu söylemek
istiyorum.
Sanki, haksızlık, yalnızca bu madde
nin 2 nci fıkrasındaymış gibi ele alınmış
tır. Oysa, maddenin 1 inci fıkrasında da
çok büyük bir haksızlık olmasına rağmen,
bu haksızlığın giderilmesi için Hüküme
tin bir çalışması, çabası ve düzenlemesi
bulunmamaktadır.
647 sayılı Yasanın 19 uncu maddesi
nin 1 inci fıkrasında, 19.3.1986 tarihinde
3267 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle,
müebbet ağır hapis cezasına mahkûm edi
lenlerin 20 yıllarını hapiste geçirmeleri ko
şulu aranmaktadır.
Diğer taraftan, 765 sayılı Türk Ceza
Yasasının 13 üncü maddesinin son fıkra
sında ise, müebbet ağır hapis cezasının 36
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sene üzerinden hesap edilmesi buyurulmaktadır. Oysa, 36 yıl ceza alanların ce
zaları 1/2 oranında düşülerek hesap edi
lerek ve 18 yıllarını hapiste geçirmeleri ko
şuluyla, koşullu salıverilmeden yararlana
caklardır. Bu durum karşısında, müebbet
lerle, içtima halinde 36 yıl ceza alanlar
arasında 2 yıllık bir fark doğmaktadır ki,
kanımız ve görüşümüzce bu da büyük bir
haksızlıktır. İsterdik ki Hükümet, bunu da
bir haksızlık olarak görsün ve ele alsın; bu
2 fıkrayı da değiştirerek maddede bir bü
tünlük ve uyum sağlasın. Bunu göreme
dik ve eleştiriyoruz.
Hükümet, 647 sayılı Cezaların İnfa
zı Hakkındaki Yasanın 19 uncu maddesi
nin ikinci fıkrasındaki bir haksızlığı gün
deme , getirirken, birinci fıkrasındaki bir
haksızlığı görmemektedir.
Değerli arkadaşlarım, SHJP Grubu
olarak bu konuda bir teklifimiz var. Ge
nel gerekçede de Hükümet bu tasarıyı bir
noksanlığı gidermek için getirdiğini söy
lediğine göre -eğer samimi iseler- birinci
fıkradaki haksızlığı da düzeltmek için
SHP Grubunun getireceği teklifi destek
lemelidir; bunu beklememiz de doğal bir
hakkımız oluyor.
Ayrıca, eğer toplumsal barış istiyor
sak, en iyi çözüm, tek tek maddeleri ele
alarak birtakım insanların kurtulmasını
sağlamak değil, tüm partilerin görüş bir
liği içinde bir genel affın çıkarılması yo
lunda bir ortak adım atmalarıdır. Beklen
timiz budur. Bu beklenti ve iyi niyet duy
gularıyla sizleri saygı ile selamlarım. (SHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Abdullah Ulutürk, buyurun. (DYP sı
ralarından alkışlar)
DYP GRUBU ADINA ABDUL
LAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Baş-

— 634 —

T.B.M.M.

B : 36

kan, sayın milletvekilleri; konuşmama baş
lamadan önce, Yüce Heyetinizi grubum
ve şahsım adına saygı ile selamlarım.
Sayın milletvekilleri, 765 sayılı Türk
Ceza Yasası ile 647 sayılı İnfaz Yasasında
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile olumlu değişiklikler getirilmekte
dir. Bu bakımdan, bu tasarıdaki değişik
likleri olumlu bulduğumuzu söyleyerek sö
ze başlamak istiyorum.
Tasanda, öncelikle ön ödeme mües
sesinin sınırlan genişletilerek uygulama
sahası artırılmakta; böylece, ceza mahke
melerinin iş yükünün hafifletilmesi amaç
lanmıştır. Ağır ve hafif para cezaları gü
nümüz şartlanna uydurularak yeniden be
lirlenmiştir.
765 sayılı Türk Ceza Kanununa 5 ek
madde eklenerek, para cezaları için kat
sayı sistemi getirilmektedir. Tasarıdaki de
ğişiklik maddeleri ele alındığında; Türk
Ceza Kanununun 17 nci maddesinin 1 in
ci fıkrası değiştirilerek, uygulamadaki ada
letsiz sonuçları hakikaten bertaraf edecek
bir değişiklik öngörülmektedir. Şöyle ki:
Şartlı tahliye süresinin aynen çektirilmesi
esasından vazgeçilmiş, ikinci suçun işlen
diği tarih esas alınarak, bu tarihten itiba
ren birinci suça ait bihakkın tahliye tari
hi arasındaki sürenin infazı getirilmiştir.
2 nci maddede, ağır ve hafif para ce
zası sınırlan değiştirilerek, yükseltilmiştir.
Ağır para cezalan sınırı 3 bin ve 300 bin
Türk Lirası sınırından 20 bin ve 100 mil
yon Türk Lirasına, hafif para cezaları sı
nın 1 500 ve 30 bin Türk Lirası sınırın
dan 5 000 ve 10 milyon sınırına yükseltil
miştir.
Madde 3'te,.Türk Ceza Kanununun
119 uncu maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkra
ları değiştirilerek, benimsediğimiz bir de
ğişikliğe gidilmiştir. 119 uncu madde kap
samına, kabahatler dışında kalan suçlar da
dahil edilerek, ön ödeme yapılması sınırı,
hapis cezasının yukan haddi 3 ayı geçme
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yenleri de kapsamına aldırmıştır. Yukarı
haddi 3 ayı geçmeyen ceza davalarında ön
ödeme koşulu ile dava açılamayacaktır.
Bu, önemli bir düzenleme olup, mahke
melerin iş kapasitesini de düşürecektir.
Tasarının 4 üncü maddesi ile 5 inci
ek madde, Türk Ceza Kanununa ilave
edilmekte ve para cezalarında katsayı sis
temi ceza mevzuatına dahil edilmektedir.
Tasannm 5 inci maddesiyle, 647 sa
yılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü
ve dördüncü fıkraları değiştirilerek, kısa
süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların üst .sı
nırı altı aydan bir yıla çıkarılmakta; böy
lece, aynı kanunun 4 üncü maddesi uya
rınca, paraya ve 8 inci maddesi uyannca
da, tecile çevrilebilme imkânı genişlemek
tedir.
Tasarının 6 nci maddesiyle, 647 sa
yılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
ve dördüncü fıkralan değiştirilerek, birinci
fıkrada hapis cezalarının paraya çevrilme
sinde sınır, kabahat ve cürüm olmalarına
göre yeniden ayarlanmış; kabahatlerde be
her gün karşılığı üçbin ila beşbin lira ha
fif, cürümlerde beşbin ila onbin lira hesa
bıyla ağır para cezasına yükseltilmiştir.
Dördüncü fıkrada, hürriyeti bağlayıcı ce
zanın para cezasına çevrilmesi halinde, ka
nun yollarına başvurmada çevrilen ceza
değil, hürriyeti bağlayıcı cezanın esas alın
ması ilkesi getirilmiş olup, bu değişiklik
de, hak sahibinin hakkını arayabilmesi yö
nünden çok yerindedir.
Tasarının 8 inci maddesinde, 647 sa
yılı Kanunun erteleme ile ilgili olan 6 nci
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları de
ğiştirilerek, sınır, bir yıla veya iki yıla yük
seltilmektedir. Diğer taraftan, 11-15 yaş
grubu ile 15-18 yaş grubu arasındaki ay
rım kaldırılarak, 18 yaşını doldurmamış
olanlar için tecil sınırı, ağır hapiste iki yıl,
hapiste üç yılı geçmediği takdirde, ertele
me mecburiyeti getirilmiştir. 70 yaş sınırı
da, 65 yaş olarak düzenlenmiştir.
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Tasarının 9 uncu maddesiyle; 647 sa
yılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasında yapılan değişiklikle, bir adalet
sizlik ortadan kaldırılmaktadır. Firar ve fi
rara teşebbüs edenlerin şartla salıverilme
den faydalanabilmesi için, müebbet hapis
te 26 yıl, diğer hürriyeti bağlayıcı cezalar
da ise, hükümlülük süresinin 2/3'ünü iyi
halli olarak çekmiş olmaları öngörülmek
tedir.
Ayrıca, tasarıda geçici maddelerle,
hükümlülere de yeni haklar getirilerek,
imkânlar tanınmıştır.
Tasarıdaki bu değişikliklerle, cezaev
lerinde ve mahkemelerdeki davalarda
önemli boşalmalar olacağına inanıyoruz.
Muhteva itibariyle, hem cezaların infazın
da hükümlülerin topluma yeniden kazan
dırılmaları hem de infaz hukuku bakımın
dan çağdaş normlar getirmesi açısından,
tasarının, Türk Milletine hayırlı olması
nı diliyorum.
Saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın
Naim Geylani; buyurun.
ANAP GRUBU ADINA NAİM
GEYLANİ (Hakkâri) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun bazı maddelerini değişti
ren ve bazı maddeler ekleyen, 647 sayılı
Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun
bazı maddelerini değiştiren ve 10 Haziran
1949 tarihli 5435 sayılı Kanunu yürürlük
ten kaldıran 132 sıra sayılı Kanun Tasarı
sı hakkında Anavatan Partisi Grubunun
görüşlerini sunmak üzere huzurunuza çık
mış bulunmaktayım. Sözlerime başlama
dan önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum.
Değerli milletvekilleri, bu Kanun Ta
sarısıyla, 765 sayılı Türk Ceza Kanunun
17/1, 19/1, 24/1 ve 119 uncu maddesinin bi
rinci ve ikinci fıkraları değiştirilmek isten
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mektedir. Bu değişiklikle, Türk Ceza Ka
nunu ile Cezaların İnfazı Hakkındaki Ka
nun arasındaki uyuşmazlığın giderilerek,
iki kanun arasında uygun bir ortam sağ
lanması istenmektedir.
Ayrıca, yine bu kanun tasarısıyla,
ağır ve hafif para cezalarının hadleri de
ğiştirilmektedir. Daha önce, Türk Ceza
Kanununun 19 uncu maddesinde düzen
lenen ağır hapis cezaları, üçbin ila üçyüzbin lira arasında iken, bu değişiklikle, 20
bin lira ila 100 milyon lira seviyesine çı
karılmıştır. Böylelikle, bugünkü hayat şart
larına ve paranın alım gücüne göre, suça
karşılık eşit bir ceza verme prensibine ya
samız yeniden kavuşturulmuş bulunmak
tadır.
Yine, Türk Ceza Kanununun 24 ün
cü maddesinin birinci fıkrasında düzen
lenen hafif para cezaları, daha önce 1 500
lira ile 30 bin lira arasındayken, yukarıda
arz ettiğimiz gerekçelerle, bu hadler 5 bin
lira ila 10 milyon lira arasında değiştiril
miştir.
Ayrıca, bu değişiklikle, Türk Ceza
Kanunumuzda daha önce uygulama ala
nına girmiş ve fevkalade iyi uygulanmış,
iyi yer bulmuş olan ön ödeme müessese
sinin tatbik alanı genişletilmek suretiyle,
ceza mahkemelerimizin iş hacmi azaltıl
maya çalışılmıştır.
765 sayılı Türk Ceza Kanununa, ay
rıca beş ek madde ilave edilmiştir. Bu ek
maddelerle, Türk Ceza Kanunundaki suç
ile ceza arasındaki dengesizliğin gideril
mesine çalışılmaktadır. Suça eşit ceza ver
me prensibinin yeniden getirilmesi için,
para cezalarında günün şartlarına göre
bazı değişiklikler yapılmıştır.
Ayrıca, Türk Ceza Kanununa yeni
bir sistem kazandırılmıştır. Hukukçu ar
kadaşlarım çok iyi bilirler; daha önce Türk
Ceza Kanununda mevcut olan 1 000 lira
1 500 lira, 5 000 lira gibi para cezaları, pa
ranın bugünkü alım gücüne ve bugünkü ha-
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yat seviyesine göre, caydırıcılık unsurunu
tamamiyle yitirmiş bulunmaktadır. Aslın
da, bu yasalar ilk yapıldığı tarihlerde,
mutlaka karşılığı olan cezayı karşılıyordu
ve ona uygun bir para cezasıydı; ancak,
zaman geçtikçe hayat seviyesinin yüksel
mesi ve paranın erozyona uğraması, sa
tın alma gücünün azalması neticesinde,
suç ile ceza arasında bir hayli farklılık
meydana gelmiştir; ceza, suçun bir hayli
arkasında kalmıştır. Hatta, bugün getir
diğimiz bazı para cezaları da zamanla; da
ha ileriki tarihlerde, karşılığı olan cezayı
karşılayamaz duruma gelecektir, yine pa
ra değeri düşecektir ve hayat seviyesi yük
selecektir. Dolayısıyla, suçu karşılayan bir
ceza olma durumundan çıkacaktır.
İşte, bu önemli problemi ortadan kal
dırmak için, Türk Ceza Kanunumuza ye
ni bir sistem kazandırılmıştır. Sistem şu
dur: 1988 yılı Bütçe Kanunuyla kabul edi
len 84 rakamı katsayı olarak kabul edilm i | ve her 30 puan artış bir birim kabul
edilmiş. Bundan sonra verilecek para ce
zaları, bugün kanunda gösterilen para ce
zasıyla bu birimin çarpımı sonucu belir
lenecektir. Bu konuda bir örnek vermek
istiyorum: Örneğin, 1989 yılının katsayı
sı 144 olacak, yani 60 puan artmış olacak;
bunu 30'a böldüğümüzde, 2 gibi bir bi
rim çıkacak. Örneğin, bir suç karşılığı 30
milyon lira ağır para cezası öngörülmüş;
eğer bu suç için ceza verilecek olursa (30
çarpı 2 eşittir) 60 milyon lira gibi bir pa
ra cezası ortaya çıkmış olacak. Böylelikle,
zamanla paranın değer kaybı ve para ce
zasının suçun arkasında kalması gibi bir
problem, bu sistemin getirilmesiyle orta
dan kalkmış olacaktır.
Değerli milletvekilleri, bu tasarıyla,
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki
Kanunda da önemli değişiklikler yapılmış
tır. Bu tasarıyla, 647 sayılı Cezaların İn
fazı Hakkındaki Kanunun 3 üncü mad
desinin üçüncü ve dördüncü fıkraları, 4
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üncü maddenin birinci ve dördüncü fık
raları, 5 inci maddenin altıncı ve dokuzun
cu fıkraları, 6 ncı maddenin birinci ve
ikinci fıkraları ve nihayet 19 uncu madde
nin ikinci fıkrası değiştirilmek istenmek
te ve ayrıca dört adet geçici madde de ila
ve edilmektedir.
Bilindiği gibi, ceza hukukumuzda,
ceza mevzuatımızda, Türk Ceza Kanununundan sonra bir hayli tatbik alanı ve
önemli yeri olan kanun, 647 sayılı Ceza
ların İnfazı Hakkındaki Kanundur. Ceza
ların İnfazı Hakkındaki Kanunda, zaman
zaman lehte olumlu değişiklikler yapılmış
tır. En son değişiklik 1983 yılında yapıl
mış ve bu 1983 yılında yapılan değişiklik
le en önemli getirilen unsur, şartlı salıver
me süresi sınırı 2/3'ten 1/2'ye indirilmiş
tir. Başka bir deyişle, eski kanuna göre, bir
tutuklu veyahut da bir mahkûm verilen ce
zanın 2/3'ünü iyi halle geçirdiği takdirde,
1/2'si çektirilmeden tahliye ediliyordu; bu
değişiklikten sonra, cezanın yarısını iyi
halle geçirdiği takdirde, geri kalan yarısı
çektirilmeden tahliye ediliyordu.
Bu tasarıyla da, yine 647 sayılı Yasa
da önemli değişiklikler yapılmıştır. Örne
ğin, 3 üncü maddesinin üçüncü ve dör
düncü fıkrasıyla getirilen değişiklikle, da
ha önce muvakkat uzun süreli hürriyeti
bağlayıcı cezalar altı aydan fazla olan ce
zalar olduğu halde, bu değişiklikle muvak
kat uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar,
bir yıldan fazla olan cezalar olarak değiş
tirilmiştir.
Bunun meal-i muhalifinden çıkan so
nuç şudur: Muvakkat kısa süreli hürriye
ti bağlayıcı cezalar, eskiden altı aydan az
olan cezalar olduğu halde, bu değişiklik
le, bir yıldan az olan cezalar olarak deği
şim görmüştür.
Yine, cezaların İnfazı Hakkındaki
Kanunun 4 üncü maddesiyle getirilen de
ğişiklikte, cezaların paraya çevrilmesi sı
nırı artırılmıştır. Eğer, bunu açacak olur-
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sak, örneğin, verilen hafif hapis-, hapis ve
ya ağır hapis karşılığı; yani bunlar para
ya çevrildiğinde, günün şartlarına uygun
bir para miktarıyla çevrilecektir; ki bu, de
ğişiklik maddelerinde mevcuttur, bunu
fazla açmak istemiyorum.
5 inci maddesiyle getirilen değişiklik
te ise, 300 lira rakamı 10 bin liraya yük
seltilmiştir. Yine, 6 ncı maddede getirilen
değişiklik ise, erteleme, yani tecil müesse
sesini yeniden düzenlemiştir. Bu değişik
likle, daha önce altı ay ağır hapis ve bir
yıla kadar olan hapisler, şartları mevcut
olduğu takdirde, tecil edilme imkânı oldu
ğu halde, bu değişiklikle, bir yıla kadar
ağır hapis ve iki yıla kadar hapis cezaları,
şartları oluştuğu takdirde, mahkeme ka
rarıyla erteleme durumu şöz konusu ola
bilmektedir.
Yine, 18 yaşını bitirmemiş küçükler
ile 65 yaşını bitirmiş büyükler için şartla
rı oluştuğu takdirde, iki yıl ağır hapis ve
üç yıl hapis cezaları mahkeme kararıyla
tecil edilme imkânını getirmiş bulunmak
tadır.
647 sayılı Yasanın 19 uncu maddesin
de düzenlenen, firar eden veya firara te
şebbüs eden şahısların şartla salıverilme
meselesi yeniden ele alınmış, eskiden 3/4
nispetinde bir salıverilme durumu söz ko
nusu iken, bu, 2/3'e indirilmiştir. Eğer,
bunu açacak olursak veyahut da buna bir
örnek verecek olursak; örneğin, bir mah
kûma 24 yıl ağır hapis cezası verilmiş ve
bilahara şahıs firar etmiş veya firara teşeb
büs etmiş, tekrar yakalanmış; bu durum
da, bu mahkûmun, eskiden verilen ceza
nın 3/4'ü olan 18 yılını iyi halle geçirmiş
olması lazımdı ki, geri kalan altı yıllık ce
zayı çekmeden tahliye edilebilsin. Bu de
ğişiklikte getirilen şekilde ise, 24 yıl ağır
hapis cezası verilmiş olan bir şahıs, ceza
sının 2/3 oranı olan 16 yılını iyi halle çek
tikten sonra, geri kalan 8 yılı çekmeden,
meşruten tahliye edilebilecektir. Kanaati
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mizce de bu, çok önemli bir gelişmedir.
Değerli milletvekilleri, 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkındaki Kanuna ayrı
ca 4 adet geçici madde ilave edilmiştir. Bu
maddeler, daha ziyade, 647 sayılı Cezala
rın İnfazı Hakkındaki Kanunla, Türk Ce
za Kanununda yapılan değişikliklerin ne
şekilde tatbike geçeceği ve ne şekilde uy
gulanacağı hususlarım ihtiva etmektedir;
bu hususlar düzenlenmiştir.
İster Türk Ceza Kanununda olsun,
isterse 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
daki Kanunda yapılan değişiklikler olsun,
lehte olan olumlu değişikliklerdir. Dola
yısıyla, hukukumuzun önemli bir prensi
bi olan geriye dönme hususu, bu madde
ler için, bu değişiklikler için de söz konu
sudur ve hatta, mahkemece karar verilmiş
ve kesinleşmiş bir karar olmasına rağmen,
bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren iki ay içerisinde, muhatap, ya
ni şahıs, bu değişiklik hükümlerinin uy
gulanması hakkında mahkemeden karar
isteyebilecektir.
Değerli milletvekilleri, hem Türk Ce
za Kanununda ve hem de Cezaların İn
fazı Hakkındaki Kanunda fevkalade
olumlu ve grubumuzun tasvip ettiği de
ğişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerle,
cezalar ferdîleştirilmiştir; ceza ile suç ara
sında uygun bir sistem getirilmiştir. Biz,
Anavatan Grubu olarak bu değişikliklere
olumlu gözle bakıyoruz ve ona göre oy
kullanacağız.
Sözlerimi bitirirken, Yüce Meclisi
tekrar saygıyla selamlıyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Başkaca söz isteyen?.. Yok.
Buyurun Sayın Bakan.
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; bugün huzurunuza getiril
miş bulunulan 765 sayılı Türk Ceza Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştiril-
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mesi ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kındaki Kanunun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılması Tasarısında 12 madde,
5 ek madde ve 4 geçici madde bulunmak
tadır.
Bu tasarının gelişinin ana nedeni çe
şitli noktalarda izah edilebilir. Öncelikle,
İnfaz Yasasında tespit ettiğimiz bazı ak
samaları, by tasarıyla düzene koyuyoruz.
İkincisi, bazı noktalarda mahkemelere faz
laca dava akışlarının önlenmesi bakımın
dan da bir ay olan ön ödeme şartına bağlı
cezalan da üç aya çıkarmak suretiyle mah
kemelerimizi çok meşgul eden bazı du
rumları da düzene koymuş oluyoruz. Bu
suretle de, hemen hemen bu tasarıda ge
çen maddelerin tamamı Komisyondan da
ittifakla çıkmış ve her yönüyle de üzerin
de ittifak edilmiş hususlardır.
Şimdi, muhterem arkadaşlar, bura
da gruplar adına konuşan arkadaşlar ta
sarının maddelerini tafsilatıyla izah etti
ler; yalnız, burada ben, Sayın SHP Gru
bu adına konuşan Kâmil AteşoğuUarınm
yönelttiği bir iki noktaya dikkatinizi çek
mek isteyeceğim.
Burada konuşmaları sırasında, bu
mahkemelerin cezayı paraya çevirme ve
tecil durumlarında kesin takdirin ne ola
cağına dair hükümler getirilmesi gerekti
ği hususunda bir görüşünü söyledi. Bu hu
sus, Adalet Komisyonunda da uzun boy
lu mütalaa edildi; her şeyden evvel, du
ruşmaya çıkan ve bir konu hakkında ka
rar verecek olan hâkimlerimizin bazı nok
talardaki takdir haklarına müdahale etme
nin çok büyük sakıncalar doğuracağı nok
tasında da birleşildi.
Şimdi, burada altı aydan bir yıla çı
kardığımız paraya çevirme sınırındaki ce
za miktarının ve bir yıldan iki yıla çıkarı
lan tecil noktasındaki durumların tama
men hâkimin takdirinde olması da bu su
retle de sanığın geçmişteki halinden, sa
bıkasından, her türlü noktaları bizzat tet
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kik etmek suretiyle bir neticeye vardığı da
ortadadır. Kararlarında bu takdir hakla
rını kullanışın detaylarına geçmek ve on
ları da zikretmesini bu metne ilave etmek,
o şahsın belki de sakıncalı bazı durumla
rını ilamata bağlamak gibi bir durum olur
ki, bunun mahzurları komisyonda da it
tifakla kabul edildi ve böyle bir noktaya
gidilemeyeceği de belirtildi.
Diğer bir nokta da, müebbet hapis
cezalarıyla, 36 yıl ağır hapis cezalanndaki durumun, birinin 18 yıl yattığı takdir
de infaz olduğu, müebbet hapislerde ise,
20 yıl yatmak suretiyle infaz olduğu yo
lundaki hususun düzeltilmesi gerektiği yö
nündeki görüşlerini ben burada cevapla
mak istiyorum.
647 sayılı Yasanın 19 uncu maddesi
ne göre, "Müebbet hapis cezası alan ki
şiler 20 yıl cezaevinde kalıp tahliye olabi
liyorlar; ama 36 yıl ağır hapis cezası alan
kişiler ise, yarısını yattıktan sonra tahliye
olabiliyorlar" denildiğine göre; biri 18 yıl,
biri 20 yıl gibi infazda geçen süreler var.
Şimdi, "Bunun ikisini birleştirdim" de
mek, ceza sistematiğine aykırı bir husus.
Çünkü, müebbet hapis cezalarıyla, 36 yı
la hükmedilen hapis cezasmın arasında da
bizim ceza sistemimizde ve kanunların tat
bikinde de bambaşka sistemler var. Bunun
ikisinin bir araya getirilmesini istemek, ta
mamen yerinde olmayan bir hukukî gö
rüş oluyor. Bunun tartışması da Adalet
Komisyonunda yine epeyce yapılmış ve bu
hususun olamayacağı noktasında da hep
beraber fikir birliğine varılmış idi.
Bunun haricinde, diğer grupların da
tamamen üzerinde ittifak ettikleri getirdi
ğimiz bu yasa tasarısı, bir konuda, bizle
rin daha önce cezaevlerinde dolaştığımız
sırada bize izah edilen infazdaki bazı ak
saklıkları, hakikaten mantıkî noktada izah
edilen aksaklıkları düzeltmek ve bir de bu
para cezasına çevirme ve tecil hadlerindeki
o sıkışıklığı önlemek bakımından gayet iyi
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2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza
Kanununun 19 ve 24 üncü maddelerinin
birinci fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
' 'Ağır para cezası, yirmibin liradan
yüz milyon liraya kadar tayin olunacak bir
. paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden
ibarettir. Nisbî para cezasının yukarı sı
nırı yoktur."
"Hafif para cezası,beşbin liradan on
milyon liraya kadar tayin olunacak bir pa
ranın Devlet Hazinesine ödenmesinden
ibarettir."
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde
söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Ka
tir.
nuna Ek Maddeler ilave Edilmesine,
3 üncü maddeyi okutuyorum:
647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında
MADDE 3 . - 7 6 5 sayılı Türk Ceza
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişik
Kanununun
119 uncu maddesinin birinci
lik Yapılmasına ve 10 Haziran 1949 Ta
ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
rihli 5435 Sayılı Kanunun Yürürlükten
tirilmiştir.
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı
"Yalnız para cezasını gerektiren ve
MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza
ya kanun maddesinde öngörülen hürriyeti
Kanununun 17 nci maddesinin birinci fık
bağlayıcı cezasının yukarı haddi üç ayı aş
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
mayan suçun faili;
"Şartla salıverilmiş olan hükümlü,
1. Para cezası maktu ise bu miktarı,
geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir cü
aşağı ve yukarı hadleri gösterilmiş ise aşağı
haddini,
rümden dolayı şahsî hürriyeti bağlayıcı bir
2. Hürriyeti bağlayıcı cezanın aşağı
cezaya mahkûm olur veya mecbur oldu
haddinin, her gün için 647 sayılı Cezala
ğu şartları yerine getirmez ise, şartla salı
rın İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü
verilme kararı geri alınır. Bu takdirde su
maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı
çun işlendiği tarihten sonraki kısım hü
bendinde belirtilen aşağı hadler üzerinden
kümlünün ceza süresine mahsup edilme
karşılayan miktarını,
yerek aynen çektirilir ve şartla salıverilme
3. Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte
ye esas teşkil eden hükmün infazı ile ilgili
para
cezası da öngörülmüş ise, hürriyeti
olarak bir daha şartla salıverilmeden ya
bağlayıcı
ceza için yukarıdaki şekilde be
rarlanamaz.' '
lirlenecek
miktar ile para cezasının aşağı
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde
haddini,
söz isteyen?.. Yok.
Soruşturma giderleri ile birlikte,
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
den itibaren on gün içinde merciine öde
tir.
diği takdirde hakkında kamu davası açılmaz.
— 640 —
sonuçlar doğurabilecek bir yasa tasarısı
durumundadır. Yüksek Meclisimizce de
tasvip gördüğü takdirde, adlf teşkilatta ve
İnfaz Yasamızda bir rahatlama da getire
cektir.
Bu yönüyle tasviplerinize arz eder,
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Bakan.
Başka söz isteyen?.. Yok.
Tasarının maddelerine geçilmesini
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul
edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum:
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Suçla ilgili kanun maddesinde, yuka
rı haddi üç ayı aşmayan hürriyeti bağla
yıcı ceza veya para cezasından yalnız bi
risisin uygulanmasının öngörüldüğü hal
lerde, yukarıdaki fıkralara göre ödenmesi
gereken miktar para cezası esas alınarak
belirlenir."
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerin
de söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
4 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza
Kanununa aşağıdaki ek maddeler ilave
edilmiştir.
"EK MADDE 1. — Vergi ve resim
cezaları, nispî para cezaları ve tazminat
kabilinden olup mütezayit nispete tabi bu
lunan para cezaları hariç olmak üzere, ka
nun ve tüzüklerde alt ve üst sınırları veya
bunlardan biri gösterilen veya hiç göste
rilmeyen veya sabit bir rakam olarak gös
terilmiş bulunan para cezalarından (ida
rî ve disiplin para cezaları dahil);
a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin
ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe gir
miş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde
yazılı olup da daha sonraki tarihlerde
Türkiye Büyük Millet Meclisince mikta
rına dokunulmamış olan para cezaları üçyüz misline,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rafından kabul olunup da;
1. 31.12.1939 tarihine kadar yürürlü
ğe girmiş bulunan kanunlardaki para ce
zaları yüzseksen misline;
2. 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tari
hine kadar yürürlüğe girmiş bulunan ka
nunlardaki para cezaları yüzyirmi misli
ne,
3. 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 tari
hine kadar yürürlüğe girmiş bulunan ka
nunlardaki para cezaları altmış misline,
4. 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tari

O: 1

hine kadar yürürlüğe girmiş bulunan ka
nunlardaki para cezaları otuz misline,
5. 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 tari
hine kadar yürürlüğe girmiş bulunan ka
nunlardaki para cezaları onsekiz misline,
6. 1.1.1978 tarihinden 31.12.1980 tari
hine kadar yürürlüğe girmiş bulunan ka
nunlardaki para cezaları altı misline,
7. 1.1.1981 tarihinden 31.12.1987 tari
hine kadar yürürlüğe girmiş bulunan ka
nunlardaki para cezaları üç misline,
çıkarılmıştır.
BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde
söz isteyen var mı? Yok.
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) —
Ayrı ayrı olarak mı görüşülecek?
BAŞKAN — Efendim, ek maddeleri
ayrı ayrı müzakereye açacağız, daha son
ra da çerçeve madde olarak 4 üncü mad
deyi ek maddeleriyle birlikte oylarınıza su
nacağız.
Bir önerge var, okutacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşülmekte olan 132 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 4 üncü maddesindeki ek
1 inci maddenin birinci fıkrasının başına'
"nispî nitelikteki" ibaresinin ilavesini arz
ve teklif ederiz.
Abdülkadir Aksu
Diyarbakır
Haydar Özalp
Niğde
Tevfık Ertürk
Ankara
Ali Pınarbaşı
Konya
Talat Içöz
İstanbul
Gerekçe: Vergi Usul Kanununda yer
alan vergi cezalarının büyük bir kısmı nis
pî nitelikte olduğundan belli bir oranda
artışa esasen tabidir. Bu sebeple ek 1 inci
maddeye alınmamıştır. Ancak maktu ni-
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telik taşıyan usulsüzlük cezası gibi vergi
cezaları da bulunduğundan bunların da
artışa tabi olması için bu önerge verilmiş
tir.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve
Hükümet katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara)
— Katılıyoruz efendim.
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Uşak) — Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeyi oylan niza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Ek madde l'i, kabul edilen önerge ile
birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ek madde 2'yi okutuyorum:
EK MADDE 2. — Bu maddenin yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren Ek 1 inci
madde kapsamına giren para cezalan;
1988 yılı Bütçe Kanununda 84 olarak be
lirlenen memur maaş katsayısının artırıl
ması halinde Bütçe Kanununda her 30
puan artış, bir birim olarak kabul edile
rek, Ek 1 inci maddeye göre tespit edilen
ceza miktarlarının, bulunacak birim sayıy
la çarpılması suretiyle belirlenir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra kabul edilecek kanunlardaki pa
ra cezaları için de, müteakip yıllar, Bütçe
Kanununda belirlenen katsayı miktarla
rında artırma yapıldığı takdirde birim sa
yısının tespitinde başlangıç olarak, o ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihteki Bütçe
Kanununda geçerli olan devlet memurları
aylıkları katsayısı esas alınır.
BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde
söz isteyen?.. Yok.
Ek madde 2'yi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Ek madde 3'ü okutuyorum:
EK MADDE 3. — Kanunlarda alt
veya üst sınırlarından biri veya bunlardan
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her ikisi gösterilmemiş olmakla birlikte, alt
ve üst sınırları arasında uygulama yapıl
masını gerektiren nitelikteki para cezala
rının alt ve üst sınırlarının tespitinde, bu
Kanunun 19 ve 24 üncü maddelerindeki
alt ve üst sınırlar esas alınır.
BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde
söz isteyen?.. Yok.
Ek madde 3'ü oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Ek madde 4'ü okutuyorum:
EK MADDE 4. — Hükmedilecek
ağır ve hafif para cezaları; bu Kanunun
19 ve 24 üncü maddelerindeki alt sınırla
rı gösteren miktarların, Ek 2 nci madde
ye göre bulunacak birim sayısıyla çarpı
mı sonucu elde edilecek miktarlardan az
olamaz.
BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde
söz isteyen?.. Yok.
*
Ek madde 4'ü oylan niza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Ek madde 5'i okutuyorum:
EK MADDE 5. — Para cezasının üst
sınırının gösterilmemiş olması halinde
hükmedilecek ağır ve hafif para cezaları,
ilgisine göre bu Kanunun 19 ve 24 üncü
maddelerindeki üst sınırları gösteren mik
tarların, Ek 2 nci maddeye göre buluna
cak birim sayısıyla çarpımı sonucu elde
edilecek miktarları geçemez.
BAŞKAN — Ek madde 5 üzerinde
söz isteyen?.. Yok.
Ek madde 5'i oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
4 üncü maddeyi, kabul edilen ek
maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü
madde, ek maddelerle birlikte kabul edil
miştir.
5 inci maddeyi okutuyorum:
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MADDE 5 . - 6 4 7 sayılı Cezaların
İnfazı Hakkında Kanunun 3 üncü mad
desinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Muvakkat uzun süreli hürriyeti
bağlayıcı cezalar bir yıldan yukarı olan
lardır.
Bir yıl ve daha az süreli hürriyeti bağ
layıcı cezalar kısa sürelidir."
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde
söz isteyen?.. Yok.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6 ncı maddeyi okutuyorum:
MADDE 6. — 647 sayılı Cezaların
İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü mad
desinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile
(1) numaralı bendi ve dördüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Ağır hapis hariç, kısa süreli hürri
yeti bağlayıcı cezalar, suçlunun kişiliğine,
sair hallerine ve suçun istenmesindeki
özelliklerine göre mahkemece;"
" 1 . Kabahatlerde beher gün karşılı
ğı üçbin ila beşbin lira hafif, cürümlerde
beşbin ila onbin lira hesabıyla ağır para
cezasına,''
"Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu
madde hükümlerine göre çevrilen para ce
zası veya tedbirdir. Bu hükmün uygulan
ması, kanun yollarına başvurmada engel
teşkil etmez."
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde
söz isteyen?.. Yok.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edil
miştir.
7 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 7. — 647 sayılı Cezaların
İnfazı Hakkında Kanunun 5 inci madde
sinin altıncı ve dokuzuncu fıkralarında yer
alan "üçyüz lira" ibaresi "onbin lira" ola
rak değiştirilmiştir.
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde
söz isteyen?.. Yok.
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7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
8 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 8, — 647 sayılı Cezalann
İnfazı Hakkında Kanunun 6 ncı madde
sinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
' 'Adliye mahkemelerince para ceza
sından başka bir ceza ile mahkûm olma
yan kimse, işlediği bir suçtan dolayı ağır
veya hafif para veya bir yıla kadar (bir yıl
dahil) ağır hapis veya iki yıla kadar (iki yıl
dahil) hapis veya hafif hapis cezalarından
biriyle mahkûm olur ve geçmişteki hali ve
suç işleme hususunda eğilimine göre ce
zanın ertelenmesi ileride suç işlemekten
çekinmesine sebep olacağı hakkında mah
kemece kanaat edinilirse, bu cezanın er
telenmesine hükmolunabilir. Bu halde er
telemenin sebebi hükümde yazılır.
Suç târihinde 18 yaşını doldurmamış
olanlar ile 65 yaşını ikmal etmiş bulunan
ların mahkûm oldukları ağır hapis cezası
iki yıldan, hapis veya hafif hapis cezası üç
yıldan fazla olmadığı hallerde de yukarı
daki fıkra hükümleri uygulanabilir."
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde
söz isteyen?.. Yok.
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabuledenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
9 uncu maddeyi okutuyorum:
MADDE 9. — 647 sayılı Cezalann
İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
"Tutuklu veya hükümlü iken firar ve
ya firara teşebbüs etmiş olanlar ile hakla
rında Türk Ceza Kanununun 304 üncü
maddesi hükmü uygulananların yukandaki fıkra hükmünden yararlanabilmeleri
için, Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından ölüm cezalarının yerine getirilme
mesine karar verilenlerin 36 yıllarını;
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müebbet ağır hapiste 26 yıllarını; diğer
şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalarda ise hü
kümlülük süresinin 2/3'ünü çekmiş olma
ları şarttır."
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerin
de söz isteyen?.. Yok.
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
10 uncu maddeyi okutuyorum:
MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 304 üncü maddesinin (III)
numaralı fıkrası ile 10 Haziran 1949 ta
rihli ve 5435 sayılı Kanun yürürlükten kal
dırılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Madde üzerinde bir önerge vardır
okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 10 uncu maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Abdülkadir Aksu
Gaziantep
Haydar Özalp
Niğde
Ali Pınarbaşı
Konya
Tevfik Ertürk
Ankara
Talat Içöz
İstanbul
MADDE 10. - r 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 304 üncü maddesinin (III)
numaralı fıkrası, 647 sayılı Cezaların İn
fazı Hakkında Kanunun 4 üncü madde
sinin yedinci fıkrası ve 10 Haziran 1949
tarihli ve 5435 sayılı Kanun yürürlükten
kaldırılmıştır."
Gerekçe:
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
daki Kanunun 4 üncü maddesinin dör
düncü fıkrasında 15.4.1987 tarihli ve 3355
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sayılı kanunla yapılan değişiklik; uygula
mada asıl mahkûmiyetin bu madde hü
kümlerine göre çevrilen para cezası oldu
ğu esasını getirmiştir.
Aynı maddenin yedinci fıkrası ise bu
değişiklikten sonra aynı kanunun (647 sa
yılı kanunu) 5 inci maddesinin altıncı fık
rası hükmü karşısında uygulama tereddüt
lerin doğmasına sebep olmuştur.
Önerge, konuya açıklık getirmek
amacıyla hazırlanmıştır.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet
önergeye katılıyor mu efendim?
ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara)
— Komisyon katılıyor efendim.
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Uşak) — Hükümet katılıyor
efendim.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Önerge kabul edilmiştir.
10 uncu maddeyi, kabul edilen öner
geyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 10 uncu mad
de kabul edilmiştir.
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 1. — 647 sayılı
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının uy
gulanması sebebiyle kanun yollarına başvurulamamış hükümlere karşı, hükümlü,
müdahil ve Cumhuriyet savcısı ceza infaz
edilmiş olsa bile, bu Kanunun yayımı ta
rihinden itibaren bir ay içerisinde Kanun
yollarına başvurabilirler.
BAŞKAN — Geçici 1 inci madde
üzerinde söz isteyen?. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanu
nun yayımı tarihinden önce haklarında,
ağır hapis hariç olmak üzere, bir yılı aş-
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raam&k kaydıyla altı aydan fazla hürriye
ti bağlayıcı ceza verilmiş olanlar bu ceza
lan infaz edilmiş olsa bile bu Kanunun ya
yımı tarihinden itibaren iki ay içinde hük
mü veren mahkemeye başvurarak 647 sa
yılı Kanunun 4 üncü maddesinin tatbiki
ni talep edebilirler. Bu takdirde mahkeme
dosyayı yeniden ele alarak talep hakkın
da bir karar verir.
Mahkeme talep doğrultusunda karar
verdiği takdirde;
a) Daha önce infazı tamamlanan
hürriyeti bağlayıcı cezanın çevrildiği pa
ra cezası veya tedbir yeniden infaz edil
mez. Ancak bu değişiklik Adlî Sicil kay
dına işlenir.
b) Devam etmekte olan infazlarda il
gili derhal tahliye olunur ve infaz kuru
munda geçen süreler 647 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki
miktarların alt sınırı esas alınarak mah
sup edilir.
BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerin
de söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Geçici madde 3'ü okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 3. — 647 sayılı
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 6 ncı
maddesinde bu Kanunla yapılan değişik
likten yararlanabilecek olanlar, Kanunun
yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde
hükmü veren mahkemeye başvurarak, ce
zanın ertelenmesi yönünden durumlarının
yeniden incelenmesini isteyebilirler. Bu
takdirde mahkeme dosyayı yeniden ele
alarak talep hakkında bir karar verir.
BAŞKAN — Geçici madde 3 üzerin
de söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Geçici madde 4'ü okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanun
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la, Türk Ceza Kanununun 119 uncu mad
desi kapsamına alınan suçlan işlemiş olup
da, Kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce haklannda tahkikata başlanmış veya
kamu davası açılmış veya mahkûmiyet
hükmü verilmiş olanların, yürürlük tari
hi izleyen iki ay içinde 119 uncu madde
deki şartları yerine getirerek ödemede bu
lunmaları halinde haklarında;
1. Hazırlık tahkikatında, takibata yer
olmadığına,
2. Açılmış davaların ortadan kaldınlmasına,
3. Mahkûmiyet hükmünün verilme
miş sayılmasına,
Karar verilir. Bu suçlardan tutuklu
veya hükümlü olanlar derhal tahliye edi
lirler.
Tutuklu ve hükümlülerin bakiye hür
riyeti bağlayıcı cezalarına karşılık ödeme
leri gereken para cezasının hesaplanma
sında beher gün karşılığı olarak 647 sayılı
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) nu
maralı bendinde belirtilen asgarî hadler
esas alınır.
BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerin
de söz isteyen?.. Yok.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
11 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Oyarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
12 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 12.'— Bu Kanun hüküm
lerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasannın tümü üzerindeki müzakereler
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Tasarının tümü üzerindeki müzake
relere geçiyoruz.
Tümü üzerinde, Sosyaldemokrat
Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Turan
Bayazıt buyurun efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar)
2. — Gümüşhane Milletvekili M. Oltan
SHP GRUBU ADINA M. TURAN
Sungurlu ve 7 arkadaşının 2972 sayılı Mahallî
BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, sayın
idareler ile Malıalle Muhtarlıkları ve ihtiyar He
milletvekilleri; Anayasa Komisyonunun
yetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddele
139 sıra sayılı raporu üzerinde, Sosyalde
rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
mokrat Halkçı Parti Grubunun görüşle
ve Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 11 ar
rini arz edeceğim. Yüce Heyeti, grubum
kadaşının 2972 sayılı Mahalli idareler ile Mahalle
ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.
tamamlanmıştır.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasa
rının tümü kabul edilmiş ve kanunlaşmış
tır; hayırlı olsun.

Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında
Kanunun Geçici Maddelerinin Yürürlükten KalSayın Başkan, bir yıla yakın süredir
dtrümasına ve Mahalli idareler Genel Seçimi Ta
devam eden bir oyalama; ama gerçekte bir
rihinin Belirlenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Ana
oyalanma bugün Yüce Meclisin oylarıyla
yasa Komisyonu Raporu (2/131, 2/88) (S Sayı
noktalanacak. Aradan geçen süre içinde
sı: 139) (1)

BAŞKAN — Kabul edilen Danışma
Kurulu önerisi gereğince, 2 nci sıradaki,
Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan
Sungurlu ve 7 arkadaşının, 2972 Sayılı
Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Te
kirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 11
arkadaşının 2972 sayılı Mahallî idareler
ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanunun Geçi
ci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılma
sına ve Mahallî İdareler Genel Seçimi Ta
rihinin Belirlenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Anayasa Komisyonu Raporu üze
rindeki müzakereler geçiyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır.
Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım:
Komisyon raporunun okunmasını
kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon
raporunun okunması kabul edilmemiştir.
(1) 139 S. Saydı Basmayazt tutanağa eklidir.

hatıramızı şöyle bir tazelersek; neleri, ib
ret alınacak hangi tabloları görüyoruz...
Konu, "Anayasanın bir kere ihlaliyle ne
olur"la başladı; Sayın Başbakanın, basın
da yer alan, kürsülerde dile getirilen söz
leri. Arkasından, ilk mahallî idare seçimi
nin yapılacağı tarih, sanki bir devlet sırrı
gibi saklandı ve kamuoyu adeta bu seçim
tarihiyle saklambaç oynar hale geldi. Yi
ne, bu tablo, Anavatan'm mühendis hu
kukçularının, 4.5'un 5'e eşit olduğu ispa
tı üzerinde faaliyetlerini yoğunlaştırdıkla
rını; ama sonunda Anayasa Mahkemesi
nin kararıyla, 4.5'un 5'e eşit olmadığını,
hukukta da bunun böyle olduğunu öğren
melerine neden oldu. Yine, zamanın Ada
let Bakanı, "Anayasaya aykırılık iddianız
haklıysa, işte size bu imkanı sağlıyoruz"
diyerek ve iptal edilen kanunun Meclis
teki müzakeresi sırasında Anavatan Gru
bunun sözcüsü, "Anayasa Mahkemesine
gidersiniz, iptal ettirirsiniz, Anayasaya ay
kırı mıdır, değil midir öğreniriz'' gibi söz
lerle, Anayasaya aykırı olduğunu bildik
lerini; ancak, biraz sonra arz edeceğim si
yasî nedenlerle savunma zorunluluğu ve
müşkülatı içine düştükleri yasa üzerinde
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görüşlerini bu şekilde dile getirdiler ve yi
ne Sayın Başkanım, zannediyorum, bu
Mecliste hiç rastlanmayan bir şekilde bir
tasarı, gerekçesi ile metni arasındaki -Ziya
Paşa'nm;
"Erişir menzili maksuduna aheste
giden
Tizi-reftar olanın payine damen
dolaşır" sözünde zikredildi ği üzere, ace
leden kaynaklansa gerekir- farklılığı düzel
tilmek için geri çekildi ve Türkiye Cum
huriyeti' nin millî bayramının ekim ayının
hangi pazarına rastlayabileceği, ne yazık
ki bu Meclisin komisyonlarında müzake
re edildi. Her ne kadar "Dinî bayramlar
da var, o da bahis konusudur" diyecek
ler; ama metinlerde millî bayramın ve di
nî bayramların rastlayacağı pazar günü
münakaşa edilirken, "millî bayram" söz
cükleri de yer aldı ve bütün bu hatırladı
ğımız aşamalardan sonra bugün, teklif
karşımıza geldi. Birinci maddesiyle, yani
mahallî idareler seçimlerinin yapılacağı ta
rih ile Anayasaya uygun; -belki memleket
şartlarına uygun değil, onu arz edeceğimama bazı maddeleriyle uygulanan yön
temlerini tasvip etmediğimiz bir teklif kar
şımıza geldi.
Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım, Anavatan İktidarının, Hükümetin
esas amacı ne idi? Bu bir yıla yakın süre
deki oyalama ve oyalanmasmdaki esas
amaç ne idi? Onu bu yola iten siyasî zo
runluluk ne idi? Biraz da ona göz gezdi
relim derim.
1987 genel seçimlerinde ANAP buruk
çıkmıştı ve tabiri caizse, maçı kazanan;
ama kroke olan bir boksör durumunda idi.
ANAP'm durumunu, seçimlerde birinci
parti olması, iddia edildiği gibi, birinci
parti olmuş bulunması, kendine en yakın
partiden 1,5 milyondan fazla oy almış ol
ması kurtaramıyordu. Çünkü, ANAP,
1983 oylarında yüzde 50'lere yakın iken,
yüzde 36'lara düşmüştü ve meydana ge
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len iktidar bir yapay iktidardı, bir emitasyon iktidardı, işte ANAP bunu görmüş
tü. Yine...
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Ne demek o?
ALİ RIZA YILMAZ (İçel) — Aç bi
raz.
M. TURAN BAYAZIT (Devamla)
— Yapay iktidardı dedim, anlarsınız ne
demek olduğunu.
Yine, hemen seçimi takip eden gün
lerde yapılan kamuoyu yoklamaları, ikti
darı ele geçiren partinin çizgisinin hızla
düştüğünü ortaya koyuyordu ve bu kamu
oyu yoklamalarının meydana çıkardığı
gerçeğin üstünde, ANAP, kendisi bu so
nucu sezinliyor, bu sonucu saptayabiliyor
du. O halde, ne gerekirdi değerli arkadaş
larım? İlk merhale, haziran ayında yapıl
ması gereken mahallî idareler seçiminin
ertelenmesi gerekirdi; ama tabiî durup du
rurken mahallî idare seçimlerini erteleye
cek bir teklif getiremezlerdi. İşte bütün bu
karmaşayı bundan doğurdular ve mahal
lî idareler seçimlerinin genel hükümleri
ni tedvin ederken, getirdikleri teklife koy
dukları bir madde ile haziran seçimini,
"Ekimde seçim yapacağız, lüzum yoktur"
şeklindeki bir gerekçeye dayanarak erte
lediler, esas amaç buydu. Esas amaç, Ana
vatan' ı haziran seçiminden kaçırmak; an
cak, kaçtığını hissettirmemek, ayak sesle
rini kamuoyuna duyurmamaktı.
Sayın Başkanım, sonra neler yapıl
dı?.. Anayasa Mahkemesi yasayı iptal et
ti. Çok açıktı; Anayasaya beş yılda bir der
ken, siz tutacaksınız, bunu kapalı bir mad
de ile beş yılda mı olacak, beş yıldan az
mı, çok mu bir sürede olacak; Meclisin ka
rarıyla mı olacak, kanunla mı olacak; bun
ları pek açık seçik bir hale de getirmeye
ceksiniz. Tabiî, Anayasa Mahkemesi bu
hukukî sakatlığı hiçbir zaman tecviz ede
mezdi ve iptal etti.
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Sonunda, Anavatan Partisi Hüküme
ti ve İktidarı, Sayın Başbakan, bir doğru
yolda kol kola yürüyeceği varsayımıyla ha
reket ederek, Anayasa değişikliğini gün
deme getirdi. Evet, seçim süresi için Ana
yasa mutlaka değiştirilebilir, bu doğaldır;
ama bu Anayasa değişikliği içerisinde
-sanki bir ihtilal iktidarının yapmış oldu
ğu bir Anayasaymış gibi- ilk mahallî ida
reler seçiminin tarihi belirlendi; fakat, o
kolkola yürüyüş sonuç vermedi ve hepi
nizin bildiği gibi, halkoylaması, Anavatan
iktidarına, Anayasaya uygun mahallî ida
reler seçimini Anayasaya uygun sürede
yapması gerektiğini ihtar etti.
Sayın Başkanım, halkoylaması eylül
de yapıldı. Eylülden bu yana geçen süre
içinde Anavatan İktidarının Seçim Kanu
nu hakkındaki değişikliği yeni getirdiğini
ve bizce hepsinden daha önemlisi, Sayın
Güneş Gürseler ve arkadaşlarının verdiği
kanun teklifinin Komisyonda oyalandığı
nı görüyoruz; ama -sözlerimin başında da
arz ettim- bu bir son noktadır; konu ka
panmıştır. Ancak, konunun kapandığı an
Anavatan Partisi, bugüne kadar yapmış
olduğu siyasal manevralardan, siyasî ayak
oyunlarından -haziran seçimlerini ertelet
mek hariç- hiçbir şey kazanmamıştır. Bu
nun bütün kazancı Türk demokrasisinindir ve Türk demokrasisi bu savaşta galip
gelmiştir arkadaşlarım. (SHP sıralarından
alkışlar)
Sayın Başkanım, yeni teklif, bir kon
tenjan adaylığı müessesesi getiriyor. Tabiî,
kontenjan adaylığının bir özelliği var, özel
likle milletvekili seçimlerinde; ama bugün
kü Anavatan İktidarının uyguladığı gibi
değil. Kendisinin deneyiminden, biriki
minden istifade edeceğiniz bazı kişileri
Meclise getirmek isteyebilirsiniz. Onlar,
önseçim gibi bir mekanizmadan dolayı
belki Meclise gelemeyebilirler. Onlara bu
imkânın tanınması muhakkak ki faydalı
dır ve gerekir. Bu, normal merkez adayı
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mevzuu; ama "En çok oy alan parti kon
tenjan adayını getirsin'' dediniz mi, o za
man, Meclise sokmak istediğiniz bazı ki
şileri seçilmeme şansıyla, imkânıyla karşı
karşıya bırakırsınız. Milletvekilliği için
kontenjan adaylığı zorunlu; ama Anava
tan' tn uyguladığı sistemle paralel bir uy
gulama halinde değil; onu arz etmek isti
yorum.
Belediye meclisleri için, özellikle bir
eskalye şekliyle; 2, 3, 4, 5, 6 şekliyle kon
tenjan adaylığının getirilmesini, hele hele
bu kontenjan adaylarının birinci sırasındakinin -ki, teklifte ikinciydi bu- büyükşehir belediye meclisinin üyesi olmasını,
biz SHP olarak tasvip etmiyoruz. Çünkü
belediye idareleri, hemşeriye hizmet ve
ren, mahallî halka hizmet veren, teknik
ağırlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi ka
dar bahis konusu olmayan idarelerdir.
Orada, halkın iradesinin tamamen bele
diye meclislerine yansıması gerekir.
Tabiî, her zaman çitfe standart uygu
layan Anavatan, belediye meclislerine kon
tenjan müessesesini getirirken, il genel
meclislerine herhangi bir şekilde konten
jan müessesesini düşünmedi. Bunda, ilk
defa bir uygulayalım diye, masumane bir
sebep ileri sürülüyor; ama il genel mec
lislerinin başkanının vali oluşu ve Hükü
metin valilere bakış açısı kanımca bunda
önemli bir rol oynamıştır.
Sayın Başkanım, Anavatan Partisi ve
Sayın Başbakan için önümüzdeki mahal
lî idareler seçimleri, hayatî nitelik taşıyan
seçimlerdir. Bir halk tabiri kullanmak ge
rekirse, ölüm kalım noktasıdır. Abartma
vardır diyebilirsiniz, belki bir ölçüde
abartma olduğuna ben de katılabilirim;
ama gerçek budur. Çünkü, ne pahasına
olursa olsun, iktidar, bu seçimleri kazan
mayı hedeflemiştir. Onun hastalığı var.
Her iktidar seçimi kazanmayı hedefler
ama Anavatan Partisinin, öbür iktidarlar
da görmediğimiz, taa otuz yıldır, çok
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partili döneme geçtiğimizden bu yana ya
şadığımız diğer seçimlerde görmediğimiz
bir ihtirası var arkadaşlar; yani elinden
gelse, bütün belediyeleri Anavatan Parti
sine getirip, Türkiye'de, bundan 50 küsur
sene öncesi tek parti devrine dönmek te
mayülünde ve arzusundadır. 1984 seçim
lerinde yaşadık; halkın karşısına çıktılar,
zamanın Millî Eğitim Bakanı benim se
çim çevreme, Kahramanmaraş'a geldi ve
"Bize pantolon verdiniz, ceketi de verme
ye mecbursunuz" dedi ve yine sayın ba
kanlar, Sayın Başbakan bu şekilde baskı
lan yürüttüler. Şayanı dikkattir, geçen ka
nunun müzakeresi sırasında, Anavatan
Partisinin hukuka aşık sözcüsü bakın ne
diyor arkadaşlar: "iktidarla, birbiriyle uz
laşmaz ve kavga halinde belideyeler iste
miyoruz." Bir kere burada "kavga
halinde" sözünün kullanılması, ki demok
raside kavga olmaz biliyorsunuz, burada
hepimiz iki senedir bir aradayız, birbiri
mize her şeyi söyleriz...
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) —
Geçmişte oldu ya...
M. TURAN BAYAZIT (Devamla)
— Söyleyeceğim, geçmişi emsal almayın
diyeceğim, geleceğim oraya da.
...birbirimize her şeyi söyleriz, sizin
sakat yolunuzu tenkit ederiz, ama hiçbir
zaman kavga etmeyiz. Eğer siz peşinen,
bilinçaltınızdan dahi kaynaklansa, demok
raside kavganın varlığını kabul ediliyorsanız, bu iş burada yattı demektir arkadaş
lar. Onun için, belediye meclislerinde ka
hir bir ekseriyeti mutlaka elde edebilmek
amacına yönelik bir kontenjan müessese
si... Ne yazık ki, Anavatan Partisi İktida
rı, demokrasinin bir çok seslilik olduğu
nu kabul edemiyor, benimseyemiyor. Ana
vatan Partisi İktidarı, bir çağlayanın, bir
şelalenin akışındaki çeşitli armoniyi duya
mıyor. Onun duyduğu ve duymak istedi
ği, bozuk bir musluktan "tıp... tıp..." di
ye damlayan, insanı rahatsız eden, demok
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rasiyi rahatsız eden bir damla sesidir. Bun
dan kurtulmanız gerekir arkadaşlar...
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa)
— Çok güzel roman yazarsınız...
M. TURAN BAYAZIT (Devamla)
— Demokrasi çok sesliliktir, demokrasi
uzlaşmadır ve belediye meclislerinde de,
hangi partiyi temsil ederse etsinler, onu
oluşturan vatandaşlarımızın, sizler gibi,
bizler gibi kavga etmeden, hemşeriler için
çalışacaklarını kabul etmeniz gerekir.
Sayın Başkanım, propaganda konu
sundaki hükümlere geçmek istiyorum. Bi
liyorsunuz, Anavatan Partisi İktidarının
1983 senesinde hazırlamış olduğu yasada,
televizyon ve radyoda mahallî idareler se
çimlerinde propaganda imkânı kaldırıl
mıştı. Her seçimde kendi partisel menfa
ati için yasa getiren Anavatan Partisi İk
tidarı, -bu cümlenin altını çiziyorum- o se
çimlerde, iktidarı daha yeni ele geçirmiş
ti, bir taze güç halindeydi, Doğru Yol Par
tisine seçimlerde propaganda yapma im
kânını vermek istemedi. Onun için o se
çimlerde (1984 Mart seçimleri) kanuna,
"Mahallî idare seçimlerinde propaganda
yapılmaz" hükmü getirildi. Tabiî bu, o
günkü mantığa göre çok da güzel müda
faa edildi; mahallî idare seçimleridir, hemşeri bilir, şahısları tanır, her ne kadar parti
seçime girer; ama bir iktidar değişmesi ba
his konusu değildir, hemşeriye vaat yapı
lacaktır falan şekliyle, o zaman, o düzen
leme getirildi; ama şimdi, tam onun ter
sine, yine bir başka siyasal amaçla, onun
tersine bir siyasal amaçla, kısıtlı bir tele
vizyon ve radyo propagandası imkânı sağ
lanıyor. "Efendim, bu eskiden yoktu, şim
di getirdik" diye de, çok çok masumane
bir tavra bürünülüyor ve sanki bir siyasî
lütfü muhalefet hazmçdiyormuş havası içi
ne giriliyor.
Nedir arkadaşlar şimdi getirilen de
ğişiklik? Şimdi getirilen değişiklik te, de
diğim gibi, yine bir siyasal amaç vardır,
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arz edeceğim; Demokratik Sol Partiye ve
Refah Partisine 1 kez 10 dakika konuşma
hakkı tanınıyor. Niye diğer iki partiye,
Milliyetçi Çalışma Partisiyle, Islahatçı De
mokrasi Partisine değil? Bunlar, kanuna
göre teşkilatlanmış, Türkiye'de teşkilatı
nı kurmuş, genel seçimlere girmiş parti
lerdir. Bunlar sizin yarattığınız davul bo
razan partileri değil, davul zurna partile
ri değil; bunlar seçimlere girmiş partiler
dir. Niçin onları dışlıyorsunuz? Tabiî se
bebi var. Sebebi, onlara gidebilecek 4 eği
limin bazı oylarını, onlara göndermeme
amacınız var. Doğru Yol Partisine 2 kez,
20 dakika, Anamuhalefet Partisi S H P ' y e
3 kez, 30 dakika, A N A P ' a 5 kez, 50 daki
ka...
SEYİT A H M E T DALKIRAN (Yoz
gat) — Ne alakası var?
M. T U R A N BAYAZIT (Devamla)
— Sizin adaletinize uygun da, adaletin
adaletine uygun değil, sizin adaletinize uy
gundur. Anavatan Partisine 5 kez, 50 da
kika ve işin acayibi son şutu da siz atacak
sınız.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen efendim...
M. T U R A N BAYAZIT (Devamla)
— Bunun neresinde adalet var arkadaş
lar? Bunun neresinde adalet vardır? Ve
rin bunun cevabını. Bu ciddî konudur; bu,
tutup da oradan laf atılmakla geçiştirile
cek konu değildir. Bir taraftan dersiniz
ki... (ANAP sıralarından " L a f atmayız"
sesleri) Atın laf, ben aldırmam, atın da
ciddiyetini benimseyin, o bakımdan söy
lüyorum...
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, cevap
vermeyiniz; çünkü, konuşma süreniz dol
mak üzeredir, lütfen konuşmanızı topar
lamanızı rica edeceğim.
M A H M U T KEÇELİ (Adana) — İlk
önce orayı susturun.
M. T U R A N BAYAZIT (Devamla)
— Niçin bir partiye 10 dakika da, bir baş3>
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ka partiye 50 dakika? Diyorsunuz ki...
BAŞKAN — Sizi susturursam, onlan
da susturun.
M A H M U T K E Ç E L İ (Adana) —
Orayı susturun.
BAŞKAN — O şekilde oturulmaz ve
o şekilde de konuşulmaz, elinizi de doğru
sallayın. Evvela onu öğrenin, ondan son
ra ben susturmasını bilirim. Bir milletve
kiline uygun bir oturuş tarzında bulunun
efendim. (ANAP sıralarından "Bravo
Başkan" sesleri, alkışlar)
Buyurun efendim.
M . T U R A N BAYAZIT (Devamla)
— Sayın Başkan, devam edebilir miyim?
Tabiî geçen süreyi de düştüğünüzü tahmin
ediyorum?
BAŞKAN — Tabiî efendim, buyu
run, konuşmanızı da lütfen toparlayınız.
Sayın milletvekilleri, görülüyor ki,
aşağıdan söz atmaların hiçbir faydası yok.
Bu, tamamen sürenin uzatılması, müza
kerelerin inkıtaa uğramasından başka bir
mana ifade etmiyor. Siz, hatibin sözünü
kesemezsiniz, istediği istikamette de konuşturamazsmız. Eğer, hatip, içtüzüğün
hudutları dışına çıkıyorsa, onu ancak ben
uyarırım.
Buyurun efendim.
M . T U R A N BAYAZIT (Devamla)
— Diyorsunuz ki, "Mahallî idare seçim
leri, iktidarı belirleyen seçimler değiller
dir." Bunu açıkça diyorsunuz, Komisyon
da da açıkça söylediniz ve gerçek de bu
dur." O n u n için mahallî idare seçimleri
ni, Genel Seçimler gibi değerlendirmeyiz"
diyorsunuz. Bir taraftan, " b u n u değerlen
dirmemek lazımdır" diyorsunuz. Bir ta
raftan bunu söylüyorsunuz; ama öbür ta
raftan da diyorsunuz ki, "Efendim, bu se
çimlerde bütün muhalefet, bütün partiler
bizim karşımızda, biz tek başınayız." Ne
rede bu? Bu tenakuzu nasıl izah edecek
siniz? Sonra şu çelişkiyi daha nasıl izah
edeceksiniz? İki parti daha seçimlere gir-
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mektedir, kanunen mahallî idareler seçim
lerine girme hakları vardır. Adamları te
levizyona çıkarmıyorsunuz, radyoya çıkar
mıyorsunuz. Buradaki çelişkiyi nasıl izah
edeceksiniz? Yine Doğru Yol Partisiyle
Anayasa değişikliği arefesindeki ihtilafınız
bu konuda idi. Özellikle eşitlik esasına da
yanırken Doğru Yol Partisi, "televizyonu
açın" demişlerdi; bir müzakere, bir uzlaş
ma havasına girseydiniz, belki bu rakam
lar değişebilirdi. O zaman niye yapmadı
nız da, şimdi yapıyorsunuz?
Sayın Başkan, bütün bunlar cevap
bekleyen sorulardır; ama bunların cevabı
vardır. Bunların cevabı; Anavatan İktida
rının mahallî idareler seçimlerini kazan
mak amacıyla, oyları kendisine getirebil
mek için, hangi partiyi daha güçsüz hale
getiririm, hangi partiye büyük şehirlerde
gidecek oyları, başka partilere gönderebi
lirim ve o arada ben, hakkım olmadan,
aradan fırlayabilirim zihniyetiyle başvur
duğu yöntemlerdir.
Sayın Başkan, sözlerimi bağlarken,
bazı satırbaşlarını hatırlatmak istiyorum.
Birincisi...
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, toparlamınızı rica edeceğim; çünkü, bundan son
ra, 3 tasarı daha var.
M. TURAN BAYAZIT (Devamla)
— Birincisi, sakın eskiyi misal gösterme
yin. Bir kere daha söyledim, eskide yapı
lan sakatlıklar, rejimi tökezletti. Eskiyi mi
sal gösterir ve kendi tasarrufunuzun demokratikliğini, hukukiliğini, o baza indir
ger, o mihenk taşına vurursanız, kaybe
dersiniz ve demokrasiye kaybettirirsiniz.
Yine, Sayın iktidar, âdetlerinizden
kaçının. Bu teklif-bir iki maddesine mu
halif de olsak- çok masumane; ama aca
ba, korsan önergeler verecek misiniz, alış
kanlığınız bu, onu merak etmekteyim?
Acaba, korsan önergeleriniz var mı ve
hangi konuda? Eğer, korsan önergeleriniz
varsa, bunu, Anayasa Komisyonunda or
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taya çıkarmak siyasî ve medenî cesareti
ni, niye gösteremediniz?
Arkadaşlar, ikincisi, diyalogu ve uz
laşmayı, kapısını kapatmadan, ciddiyetle
benimseyiniz. Türkiye'de, ne yazıktır ki ve
tasvip etmiyoruz, darbe söylentileri, so
kaklarda dolaşmaktadı r...
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) —
Söyleyen kim?
M. TURAN BAYAZIT (Devamla)
— Darbe söylentileri, basma geçmektedir.
Eğer, demokrasinin yaşamasını istiyorsak
-ki, inanıyorum, 450 milletvekilinin, 450'si
de bunu istiyor- lütfen, bu sözlere haklı
lık kazandırmayın, lütfen, bu sözlere ze
min hazırlatmayın ve partilerarası diyalo
gu lütfen kurun.
Yine, sözcüleriniz, buraya çıktığı za
man, -özellikle, şahsen muhatap olduğum
için söylüyorum; çünkü, geçen dönem
SHP (ozamanki ismiyle, Halkçı Parti) adı
na, kanunun grup sözcüsü bendim" Efendim, o zamanlar mart'a karşı çıktı
nız, 'haziran' dediniz, şimdi niye Mart'ı
savunuyorsunuz?" diye, sakın sofistlik
yapmayın. Biz, mart'ı, memleket şartla
rına uygun diye savunmuyoruz; biz
mart'ı, bir kere, bir işe girdiniz, bir tarih
tespit ettiniz, o nedenle, Anayasaya uygun
dur diye savunuyoruz. Yoksa, inanıyoruz
ki, Türkiye'de seçimleri, mart yerine, ha
ziran ayında yapmak daha doğrudur; ama
siz, o zamanlar, "Efendim, biz martta da
seçim yaparız'' diyordunuz. Hiç unutmu
yorum, Sayın Başbakan, bu kürsüde ay
nen, "Biz martta da seçim yaparız, im
kânımız var; bütün dozerleri seferber ede
riz, yolları açarız, hiçbir yol kapalı olmaz;
telefonlarımız var" falan demişti. O söz
lere rağmen, siz şimdi mart'm geçerli bir
ay olmadığını, nasıl izah edebiliyorsunuz?
Sayın Başkanım, seçimden kaçma
konusu da dile getirilmesin; çünkü, neler
söyleyeceklerini biliyorum, o nedenle, hü
cumlarını bir bir kapatmak istiyorum.
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Seçimden kaçma konusu da dile getirilme
sin...
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, rica edi
yorum efendim... Lütfen...
SADAN TUZCU (Rize) — Sayın
Bayazıt, doğmamış çocuğa isim konmaz.
M. TURAN BAYAZIT (Devamla)
— Seçimden kaçan, vurguladım, haziran
seçiminden kaçmak suretiyle Anavatan
Partisidir ve seçim kanunlarına, sarih gün
koymamak suretiyle, yine seçimden kaçan
Anavatan Partisidir...
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — İstediğiniz her zaman, her an, her
şartta seçime hazırız.
M. TURAN BAYAZIT (Devamla)
— Sayın Başkanım, arz ettim, bu seçim
ler, Sayın Başbakan için ve Anavatan Par
tisi için, hayatî seçimlerdir...
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Van)
— Öyle bir şey yok.
M. TURAN BAYAZIT (Devamla)
— Ölüm, kalım noktasıdır. Çankaya yo
kuşuna, bu seçimlerle, 26 Martta tırman
maya başlanılacaktır.
ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanmaraş) — EvelallahL
M. TURAN BAYAZIT (Devamla)
— Anavatan Partisinin ve hatta hatta
1983'te yapay bir şekilde oluşturulan Türk
siyaset sahnesinin yapısı, bu seçimlerden
sonra, belki tekrar gündeme gelebilecek
tir. Onun için, bu seçimlerin önemini, sa
dece partiniz menfaati, sadece kişi men
faati bakımından değil, demokrasi men
faati bakımından da göz önüne alınız ve
bunun sonucu olarak, bu seçimlerde dev
leti kullanmayınız.
Saygılar sunuyorum Sayın Başkan.
(SHP sıralarından alkışlar)
Teşekkür ederiz Sayın Bayazıt.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın
Oltan Sungurlu; buyurun.
ANAP GRUBU ADINA MAH
MUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşha-
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ne) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Anavatan Partisi Grubu adına 2972
sayılı Mahallî İdareler ve Mahalle Muh
tarlıkları Seçimi Hakkındaki Kanun üze
rinde getirilen değişikliğe ait görüşlerimizi
bildireceğiz.
Mahallî İdareler Seçim Kanunu,
1984 yılında, yine Yüce Meclisimizce ya
pılmıştı. Anavatan Partisinin getirdiği tek
lifte, mart ayı, seçim ayı olarak öngörül
müştü ve Yüce Meclisin tasvibine mazhar
olarak, 1984 yılı 25 Martında mahallî ida
reler seçimi yapılmıştı.
O zaman, hakikaten, muhalefet söz
cüsü arkadaşın ifade ettiği gibi, muhale
fet "Mart ayı seçimler içjn uygun bir ay
değildir, kış ayıdır.Kış ayında seçimlerin
yapılmasında mahzur vardır" şeklindeki
görüşlerini, daha başka gerekçeler de ile
ri sürmek suretiyle belirtmişlerdi.
Biz ise, "Mart ayında seçimlerin ya
pılmasının zor olduğunu, güç olduğunu;
ancak, halen Türkiye'de demokrasiye ge
çişi hızlandırmak icap ettiğini; bütün be
lediyelerin, atama suretiyle getirilen bele
diye başkanlarınca idare edildiğini; mahal
lî idarelerin, süratle, demokratik usuller
le seçilmiş organlarca idare edilmesi lazım
geldiğini ve bu sebeple, kış şartlarına rağ
men, seçimde ısrar ettiğimizi; demokrasi
açısından bu meselede ısrar ettiğimizi"
belirttik.
Bir tarafta seçilmiş Meclis, bir taraf
ta atanmış mahallî idareler... Gerekçemiz
bu idi. O zamanki teklifimiz, Yüce' Mec
lisin tasvibine mazhar olmuş ve o tarihte
ki muhalefetin Meclisi terkine ve seçim
den kaçmasına rağmen, 25 Martta, kış
şartlarında hakikaten seçime gidilmiş ve
Türkiye'nin bazı yerlerinde mahallî ida
reler il genel meclisi seçimleri yapılama
mış ve tekrar etme zarureti doğmuştur. Bu
sakıncalar, bu sıkıntılar, demokrasi adına
1984'te çekilmiştir.
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O zaman, kanuna, Anayasaya uygun
olarak, "Mahallî idareler seçminin beş yıl
da bir yapılacağı'' hükmü konmuş; ancak,
bundan sonraki seçimlerin haziran ayın
da olacağı öngörülmüştü ve hiçbir itiraz
da vuku bulmamıştı.
1984 Martından beş yıl sonra 1989
Martı geliyor. Mahallî idareler seçimleri
ni hangi haziranda yapacaktık? Eğer 1988
Haziranında yapacaksak o tarihte beş yıl
lık süre dolmamış olacak, 1989 Haziranın
da yapacaksak o tarihte beş yıllık süre geç
miş olacaktı.
Demek ki, bugün Anayasa Mahke
mesinin kabul ettiği şekilde "Beş yılın tam
dolduğu tarih -günü gününe- seçimlerin
yapılma tarihi'' ise, 1984 yılında yapılan
Mahallî idareler Seçim Kanunu Anaya
saya aykırıdır; ama o tarihte, muhalefet
partileri Anayasa Mahkemesine müraca
at etmemişler; bugün sözcülüğünü yapan
arkadaşlar, bir başka oturumda, komis
yonda " O tarihte işimize öyle geliyordu,
Anayasa Mahkemesine gitmedik" diyebil
miştir; ama bugün Anayasa Mahkemesi
ne gidilmiştir ve hakikaten, Sayın Bayazıt'ın ifade ettiği gibi, o tarihte Adalet Ba
kanı bendim ve bu durumu izah ettim.
"Eğer haziranda seçime gidilecek ise
ve beş senenin dolduğu gün seçim yapıl
ma zarureti varsa, o takdirde, Anayasaya
aykırı bir kanun söz konusudur. Bu kanu
na göre seçim yapılacaktır. Ancak, dava
açma süresi geçtiğine göre, bu, Anayasa
ya aykırılığı düzeltme şansı yoktur. Şim
di yaptığımız kanun ile Anayasa Mahke
mesine gidilir ve hukuka aykırılık, Ana
yasaya aykırılık varsa giderilir" dedim.
Kanunun Anayasaya aykırı olup olmadı
ğı hususunda hiçbir beyanda bulunmadım
ve Anayasa Mahkemesine gidildi, 25
Martta seçimlerin yapılması şansı doğmuş
oldu. Bu surette, haziran ayında da yapılsa
Anayasaya aykırı, ekimde de yapılsa Ana
yasaya aykırı olacak olan durumun, Ana
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vatan Partisinin girişimi ile Yüce Meclis
çe düzeltilmesi şansı doğmuş oldu. Huku
ka bu derece saygılı olan arkadaşların, bu
noktada Anavatan Partisine teşekkür et
meleri lazım geldiğini o gün de söyledim,
bugün de söylüyorum.
Değerli arkadaşlarım, 25 Mart tari
hi, seçimlerin yapılabilmesi için uygun bir
. tarih değildir. Muhalefet, 1984 yılında bu
nu iddia ettiği zaman, biz "Uygundur"
demedik. Ancak, o günkü şartlarda bunun
yapılabilirliğinin ve yapılması lazım gel
diğinin zaruretlerini izah ettik ve seçim ta
rihini -iktidar olarak, biz muhalefet ola
rak da kendileri- birlikte 1989'un mart ayı
olarak değil, haziran ayı olarak tespit et
tik. Ayrıca, mart ayının bundan sonraki
seçimler için uygun olmadığına da müttefıken karar verdik; ama bugün, mart
ayında mahallî idarelerin seçimini yapa
bilmek için her türlü imkâna ve hukukî
müracaatlara gidilmiştir. Böylece muha
lefet, arzu ettikleri şekilde mart ayında se
çimlerin yapılması imkânını sağlamıştır;
ama hiç endişe etmesinler, mart ayındaki
seçime, sırf seçim olduğu ve Anavatan
Partisi olarak biz, millete inandığımız için
gönül huzuru içerisinde gideceğiz. 1984'te
ve ondan sonra da birçok defalar kaçtık
ları seçime, bu defa kendilerinin de artık
kaçma şanslarının olmadığını ifade etmek
istiyorum.

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)
— Kim kaçtı?..
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Muhterem milletvekilleri,
şimdi 1987 yılındaki genel seçimlerden
sonra, mahallî idarelerin seçimlerinin 1988
yılının ocak ayından itibaren yapılması la
zım geldiği hususunda Genel Başkanımı
zın beyanları vardır. Derhal ve süratle ma
hallî idareler seçimine gitmek lazımdır.
Çünkü, istikrarlı bir dönemin başlaması
ve mahallî idarelerin de Meclis çalışma
larına paralel olarak normal çalışması ge
rekmektedir.
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Keza Anayasamızda, milletvekili se
çimlerinin bir sene önceye alınması imkâ
nı varken, mahallî idareler seçimlerinde
bu imkân yoktur ve buna paralel bir de
ğişikliğin yapılması lazım geldiği de ileri
sürülmüştür. Bu, Anavatan Partisinin hu
kukî görüşüdür. Bu suretle de kışın, yani
Mart ayında seçimin yapılması zorunlu
luğu da ortadan kaldırılmış olacaktı. An
cak, Mecliste grubu bulunan siyasî parti
lerimizden birinin lideri, "Derhal seçime
gidilmelidir, vatandaşın eli derhal sandı
ğa değmelidir. Bunun için şu, şu şartlar
lazım, dürüst seçim lazım, propaganda
imkânı lazım bunlar şartımdır" demiş da
ha sonra da, "Ben şartlarından vazgeç
tim..." -yani ne demek?- "Dürüst seçim
şartından da, propaganda şartından da
vazgeçtim, yeter ki vatandaşın eli sandı
ğa değsin. Anayasada değişiklik yapılma
sı hukukî bir zarurettir" demiştir.
Şimdi, geçen defa da bunu, bu Mec
lis kürsüsünden ifade ettik. Dürüst seçim,
tarafsız seçim, adil seçim Anayasamızın
tabirleridir ve Anayasamız bunu yargının
denetimi altına almıştır. Anayasamızdaki
bu tabirleri herkes kullanacak ve herkes is
teyecek. Anayasamız zaten dürüst ve ta
rafsız seçim şartını emretmiştir ve bunun
teminatı olarak da yargıyı koymuştur. O
halde, bunun üzerinde bir münakaşa yap
manın hiçbir gerekçesi yoktur. "Ben dü
rüst seçim istemiyorum"da deseniz, dü
rüst seçim Anayasanın emri, teminatı da
yargı...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Dürüst
seçim sadece yargıyla olmaz; kanun ve
propaganda eşitliğiyle olur.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Eşit seçim de budur.
Değerli arkadaşlarım, bu tabirlerin
hepsi Anayasamızda vardır ve teminatla
rı da gösterilmiştir. Ben o zaman da söy
ledim, "Efendim, ben, estetik seçim
istiyorum" diye denilir mi? Denilemez,
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çünkü yok Anayasada; ama Anayasa kendi
koyduğu unsurlarla kendi müesseselerini
de getirmiş. Bunlann üzerinde münaka
şa yapmak, yalnız ve yalnız demagojidir.
Şimdi, "Vatandaşın eli sandığa değsin;"
çok güzel.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)
— Anayasada televizyonda 50 dakika ko
nuşmak yazıyor mu?
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Anayasa değişikliği gelmiş,
bizimle birlikte muhalefetin de isteği olan
erken seçim imkânları ortaya getirilmiş,
"Anayasadaki
hukukî
nakîsa
giderilmelidir" diyenler bu nakîsanın gi
derilmesi için getirilen imkânı kullanma
mışlar, Anayasa değişikliğine ret oyu ver
mişlerdir.
ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Ret vermediler efendim, hiç ver
mediler.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Tamam, hiç oy vermediler.
Hiç oy vermediler, ret oyu verdiler.
Şimdi, bu değişiklik milletin huzuru
na gitti, Anayasadaki bu değişiklik mille
tin huzuruna gitti. Yani, "Mart'ta seçimin
yapılması uygun değil, ekimde, haziran
da yapılsın" diyen arkadaşımıza şimdi ce
vap veriyorum. Anayasa değişikliği mille
tin huzuruna gitti, seçimi öne alma im
kânı doğdu, "Hayır" dediniz, Bunun in
kâr edilecek tarafı var mı? "Hayır" de
diniz.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)
— Millet dedi, millet.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Neye "Hayır" dediniz?
Hem erken seçime "Hayır" dediniz, hem
de milletin kendi anayasasını kendisinin
değiştirmesi için doğan bir imkânı kullan
mak yönünde, bir tefsir, demokrasiye
"Hayır" dediniz. (SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler)
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ERTEKIN DURUTURK (İsparta)
— Millet size "Hayır" dedi.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
Biz her zaman " M a r t " dedik.
ERTEKİN DURUTURK (İsparta)
— "Hayır" diyen millet, size dedi.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Doğru, millet "Hayır" de
di ve biz her yerde, her zaman ifade edi
yoruz...
BAŞKAN — Biraz arada sırada söz
isteyin, zatı âlinize söz vereyim de hırsı
nızı giderin efendim.
ERTEKİN DURUTURK (İsparta)
— Olur Sayın Başkan, onu da düşünece
ğiz.
İRFAN DEMİRALP (Samsun) —
Tahrik ediyor, tahrik.
BAŞKAN — Lütfen!..
O halde, yerinizden söz atmayınız.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Maalesef, bizim de bir nok
sanımız oldu ve seçimler, 1988 yılı referan
dumu dediğim gibi, bir...
ERTEKİN DURUTURK (İsparta)
— Öyle olmazsa arada sırada sen de ko
nuşamazsın.
BAŞKAN — Ama, saygılı olmak da
senin vazifen.
ERTEKİN DURUTURK (İsparta)
— Tabiî, tabii, sen de saygılı olacaksın.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Bir seçime dönüştü. Yani,
bir anayasa oylaması değildi, siyasî parti
ler arasında bir seçimdi. Herhalde buna
da hiçbirinizin itirazı olamaz.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)
— Boyunuzun ölçüsünü alacaksınız.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Bu seçimin neticesi, yani bu
referandumun neticesi: Bütün tahminle
rin hilafına, Anavatan Partisi oyunu mu
hafaza etti.
İRFAN DEMİRALP (Samsun) —
Yüzde 51 aldınız değil mi?
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Hatta, meseleyi iyi anlata
madığımız için birkaç oyumuz da, birkaç
puanlık oyumuz da dışarıda kaldı. (SHP
ve DYP sıralarından gürültüler)
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) —
Sizin hakkınız yüzde 35.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Şimdi bunun telaşı sizi üz
mesin. Milletin huzuruna gitmek zorun
dasınız, artık kaçma şansınız yok.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)
— Gelin, yarın gidelim seçime.
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) —
Kaç seçimden kaçtık?
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Bu defa Seçim Kanununu
muhalefet partisinden bir milletvekilimiz
tek bir madde olarak getirdi, "26 Mart'ta seçim yapılsın" diye; biz de aynı isti
kamette bir kanun teklifi getirdik. Yani, o
arkadaşımızın kanun teklifi bizim kanu
numuzun içerisinde mündemiç. İşte diya
log, komisyonda da söylediğim gibi, diyalogsa işte diyalog.
Diğer siyasî partimizin bir kanun tek
lifi olduğunu komisyonda ifade ettiler. Hü
kümet görüş bildirmiş, bildirmemiş; o se
beple geciktiği komisyonda ifade edildi;
ancak, muhalefet partilerinin seçim heves
lerini de acele gönderdikleri kanunlarla
pek tespit edemedik.
Şimdi, 13 Kasım'da seçim yapılaca
ğı esasına göre daha önce bir Mahallî İda
reler Seçim Kanunu Teklifi Yüce Meclise
sunulmuş ve kanunlaşmıştı. Orada birçok
maddeler geçici maddeydi ve Yüce Mec
liste müdafaasını yaparken, "Bu, 13 Kasım'daki seçim esasına göredir. Mahallî
İdareler Seçim Kanununda bunun dışın
da bazı ilaveler yapmak, Anayasa Mah
kemesinin iptalinden sonra doğan boşlu
ğu doldurmak için bazı ilaveler yapmak
lazım. İleride, daha geniş bir zaman içe
risinde bunu yaparız" yolunda beyanda
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bulunmuştuk. Bu defa, gerek birinci ip
tal, gerekse 25 Mart veya bunu takip eden
pazar günü seçimin yapılması yolundaki
Anayasa Mahkemesinin ikinci iptali kar
şısında bu boşlukları doldurmaya matuf
getirdiğimiz bu kanun teklifinin ana sis
tematiği, geçen defa huzurlarınızdan
1984'te geçen kanundur ve değişiklikleri
de vardır. Değişikliklerin birisi, kontenjan
sistemidir; öteki, radyo ve televizyonla
propagandadır.
Değişikliklerin birisi, kontenjan sis
temidir. Bu yeni bir sistem midir? Yeni
dir, hukukumuzda vardır ve Milletvekili
Seçimi Kanunundaki kontenjan sistemi
ne paralel olarak getirilmiştir. Yalnız, bu
gün muhtemelen bir önerge daha Yüce
Meclisin huzuruna sunulmak suretiyle, 9
ve 11 üyeli yerlerde birer kişinin daha kon
tenjana konulması yolunda bir görüş be
lirmiştir. Komisyonda da iktidar ve mu
halefet milletvekillerinin aynı yolda tema
yülleri sezilmiştir. 15 üyeli belediye mec
lisi olan yerde 2; 25 üyeli yerde 3; 31 üyeli
belediye meclisi olan yerde 3; 37 üyeli be
lediye meclisi olan seçim bölgelerinde 4;
45 üyeli belediye meclisi olan seçim böl
gelerinde 5 ve 55 üyeli belediye meclisi
olan seçim bölgelerinde 6 kişinin, ortala
ma yüzde 10 civarında bir miktarın kon
tenjan yoluyla seçilmesi cihetine gidilmek
tedir. Bu kontenjanlar, ana kent belediye
meclisi üye sayısını değiştirmemekte, ay
rıca yazılmakta, asıl listede bu kontenjan
kadar noksan bırakılmakta; fakat yedek
ler tam olarak gösterilmektedir; konten
janların yedekleri de diğer listenin yedeğiyle birlikte bulunmaktadır. O seçim böl
gesinde belediye meclisi üyelerinin seçi
minde en çok oy alan siyasî parti bu kon
tenjanları kazanmış olacak ve büyük şe
hirlerde, büyük şehir belediyesine bağlı il
çe belediye meclislerindeki kontenjanlann
birincisi, büyük şehir belediye meclisine
gidecek üye sayısını değiştirmeden, o parti
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adına büyük şehir belediye meclisine gi
decektir.
Muhterem milletvekilleri, Komisyon
da da izah ettik, Milletvekili Seçimi Ka
nununda da izah ettik; bu, bir istikrar un
surudur. O yörede, o seçim bölgesinde be
lediye meclisi seçimini hangi siyasî parti
kazanmış ise, onun lehine avantaj sağla
yan bir sistemdir; istikrar getirmektedir ve
biz bunu inkâr etmiyoruz. Biz, Milletve
kili Seçimi Kanununda da, istikrarı esas
tuttuğumuzu, koalisyonlardan imkânlar
nispetinde kaçındığımızı ifade ettik. Şim
di şu endişe var: Seçimleri nasıl olsa Ana
vatan Partisi kazanacak, ekseriyet partisi
odur; o halde, kontenjanlar onun lehine
çalışacak.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Bunun
mümkün olmadığını siz de biliyorsunuz.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Canım, bu seçimde böyle;
bir dahaki seçimde de böyle olacağını ne
reden biliyorsunuz? Bu itibarla, bu kanun
istikbale matuf da geçerli olduğuna göre,
günün birinde ümit edin ki size de şans
gele...
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)
— Görürüz, görürüz.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Ancak, biz bunu her yerde
ifade ettik, hiçbir partinin lehine veya ik
tidarın lehine düşünmedik. Kesin surette
düşüncemizin esası o değildir. Düşünce
mizin esası, o yörede hangi siyasî parti ka
zanmışsa -bütün beldelerde Anavatan Par
tisinin kazanacağını düşünmüyorsunuz
ya- belediye meclisinde onun lehine yüz
de 10'luk bir istikrar, bir avantaj sağlamak
ve belediye meclisinden kararların çıkma
sında bir ekseriyetin teminini sağlamak
tır; gaye budur. Bunun hiçbir siyasî par
tinin lehine olmadığını bir daha ifade edi
yorum. Bu itibarla, biraz önce yaptığım
şakanın bu ölçüler içerisinde değerlendi
rilmesini bilhassa istirham ediyorum.
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Propaganda meselesi geçici bir mad
dedir. 1984 yılında, hiçbir kanunî zorun
luluk yokken, hiçbir hukukî imkân yok
ken, bütün siyasî partilere seçime girme
şansını tanıyan Anavatan Partisinin o ta
rihte radyo ve televizyonda propaganda
imkânından kaçtığını söylemek, biraz in
safsızlık olmaz mı?
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
Kaçtınız.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Anavatan Partisinin 1983
seçimlerinden yeni çıktığı ve kamuoyu ta
rafından kendisine hiçbir baskı olmadığı
bir dönemde, tamamen demokratik bir
düşüncenin eseri olarak, bütün siyasî par
tilere seçime girme şansını tanımasını zan
nediyorum ki, takdirle karşılamak gerekir.
Bu itibarla, o gün için Anavatan Partisi
nin bu kanunu çıkardığında maksat ve art
niyet olarak olayı değerlendirmek kanaa
timce hatalı olur. Nitekim, bu düşünceler
içerisindeki Anavatan Partisi, 1986 ara se
çimlerinde bütün siyasî partilere seçime
girme, radyo ve televizyonla propaganda
yapma imkânını tanımıştır. İşte Anavatan
Partisinin hürriyet anlayışı budur; ama
birçok defalar ifade ettim, bir daha ifade
ediyorum. Bizzat Yüce Meclis'te muha
lefet sıralarında oturan arkadaşlarımız o
gün burada, basında ve kamuoyunda
Anavatan Partisini fevkalade eleştirdiniz.
Bütün karikatürler ve bütün siyasî espri
ler, Anavatan Partisinin tanıdığı bu siyasî
geniş hürriyeti tenkit etmeye matuftu.
Halk bezmişti. Hiç kimse inkâr edemez,
bunu, bizden önce siz, bizi tenkit için ifa
de ediyordunuz. Böylesine lüzumsuz bir
propagandanın, radyo ve televizyonun bir
seçim bahanesi ile bir seçim sebebiyle is
tismar edilir ölçülerde kullanılmasını haklı
olarak tenkit ettiniz.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Haklı
olarak siz de propaganda yapmayın.
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — O yanlışlığı geçen defa ya
pılan genel seçimlerden önce, birlikte bu
Yüce Mecliste düzelttik.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama
Sayın Başbakan her gün bir saat konuşu
yor televizyonda.
BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın
Genç, yerinizde duramıyorsunuz yine.
Lütfen... Lütfen...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Dura
mıyorum; çünkü yanlış şeyler söylüyor.
BAŞKAN — Devam edin Sayın Sun
gurlu.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Mahallî seçimler için geçi
ci madde ile yine bir imkân tanınmakta
dır. Bu imkân, komisyonda da ifade ettim,
siyasî partilere tanınmaktadır; ama bir
ulufe değildir. Nasıl ki basın hürriyeti ba
sında çalışanların hakkı değil milletin hak
kı ise, milletin haber alma hürriyetinin se
bebiyle verilmiş bir haksa, siyasî partile
rin siyasî hürriyeti de demokrasi için var
olan bir şeydir. Bu itibarla...
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)
— Televizyon hakkı kimin hakkı?
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — ...1989 yılı mahallî seçimle
rinde Türk demokrasisi için yeni bir pro
paganda imkânı doğmaktadır. Geçici
madde olarak yapılmasının sebebi bir tec
rübedir. Hiç olmayan bir şey getirilmek
tedir. Siyasî iktidar kendisini zorlayan hiç
bir mecburiyet yokken 1986'da getirdiği ve
sizin tarafınızdan tenkit edilen hudutlar
da olmamakla beraber, radyo ve televiz
yonu gerek iktidara, gerek muhalefete be
lirli ölçülerde açmıştır. Bu ölçülerin, mil
letin arzu ettiği ölçüler olduğu inancında
yız.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)
— Millet deneme tahtası mı? Berberliği
başımızda mı belleyeceksiniz?
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Nere
de eşit?..
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Şimdi, Sayın Bayazıt'ın de
diği gibi 50 dakika değil, bizim hesabımı
za göre iktidara tanınan süre 40 dakika
dır. Anamuhalefet partisine 30 dakika,
Mecliste grubu bulunan diğer siyasî par
tilere 20 dakika, seçime iştirak eden diğer
partilere 10'ar dakikadır.
Deniyor ki, bütün siyasî partiler; ge
rekçede veya müzakerelerde, biz de şim
di söylüyoruz; bütün siyasî partiler bir
olup, muhalefet olarak iktidara hücum
ediyorlar. Bu genel bir seçim olmadığına
göre neden böyle değerlendiriliyor? Efen
dim, genel seçimde böyle değerlendirdi
ğimizde siz adaletli mi buldunuz? Yani ay
nı tenkitleri ileri sürmediniz mi? Yine sür
dünüz.
BAŞKAN — Sayın hatip, toparlama
nızı rica ediyorum.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Toparlıyorum Sayın Baş
kan.
Referandum bir seçim değildi; ama
Türkiye'de -kimseyi suçlamıyorum- gerek
iktidar olarak biz, gerek muhalefet olarak
siz, referandumda birleşik cephe halinde
hareket ettikten sonra, mahallî seçimler
de birleşik cephe halinde iktidara çataca
ğınızı kestirmek için müneccim olmaya lü
zum var mı? (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın Başkan, süremin bittiğini ifa
de ettiği için, birkaç hususa da sözlerimi
toparlarken cevap vermek durumunda
yım. Biz elbetteki kol kola yürüyüş yapa
rız. Meclis içindeki, Meclis dışındaki bü
tün meşru güçlerle kol kola yürümekten
ve diyalog kurmaktan şeref duyarız. Sa
yın Bayazıt, bizi diyalogsuzlukla suçlar
ken, bir taraftan da bir siyasî partiyle kol
kola yürümüş olmamızı söylemekle birbir
leriyle çelişen iki fikri burada ifade etti.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
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Orada siyasî mizah var, çelişki yok.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Ancak, biz sonuna kadar
yürüyemedik. Maşallah, sizin, sonuna ka
dar koalisyon yapmakta ve halen bu koa
lisyonu devam ettirmekte bizden daha ba
şarılı olduğunuzu burada itiraf etmek zo
rundayım. (ANAP sıralarından "Bravo"
sesleri, alkışlar)
Şimdi bir hususu da ifade edeceğim:
Cumhurbaşkanlığı seçimi için yerel seçim
lerin bir ölçü olacağı söyleniyor; ondan
sonra da sokaklarda bazı sözlerin söylen
diği ifade ediliyor. Sizin söylediğiniz bu
sözlerle sokaklarda söylenen sözler aynı
değil mi?
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
Hayır, reddediyorum! Hayır!.
'MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Devamla) — Bakın arkadaşlar, Anayasa
mıza göre, Cumhurbaşkanlığ^seçimi için
Yüce Meclisteki oy çoğunluğu bellidir.
Her milletvekilinin arkasındaki oy çoğun
luğunun ne kadar olduğu, Cumhurbaşka
nını seçen milletvekillerinin milletin ne ka
darını temsil ettiği iddiası, Anayasamıza
göre ileri sürülecek hukukî bir iddia de
ğildir ve bu Mecliste birçok defa hiçbir
oyu temsil etmeyen kontenjan senatörle
ri, bağımsızlar Meclisin oylarıyla Cum
hurbaşkanı seçilmişlerdir. Onlar Cumhur
başkanı seçildiklerinde arkalarında mille
tin ne kadar oyu olduğunun münakaşası
mı yapıldı? (ANAP sıralarından "Bravo"
sesleri, alkışlar)
Bugün, Yüce Meclis, ister müstakilen Anavatan'm oylarıyla, isterse Meclis
teki diğer milletvekillerinin oylarıyla
Cumhurbaşkanlığını seçecek yapıdadır.
Anayasamız, Cumhurbaşkanlığının üç
turda seçilmemesi halinde, hangi hukukî
sistemin geleceğini göstermektedir. Bu iti
barla, Meclis içerisinde ve Meclis dışında
hukukî olan ve kamuoyunu temsil eden
her güçle ve her siyasî iktidarla elbet iş-
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birliği yaparız, kol kola gireriz. Meşru ze
minler içerisinde varız; ama gayri meşru
zeminlerle ne kol kola gireriz ne kol kola
girenlere pervamız vardır.
Saygılarımla. (ANAP • sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar)
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
Sayın Başkan, sözüm yanlış anlaşılarak
izah edildi..
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bayazıt; hangi konuda?..
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
Sözüm yanlış anlaşılarak, bir varsayıma
dayanarak söylendi. Müsaade ederseniz
kürsüde izah edeceğim Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Efendim, ben bir anlayayım da...
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
Dışarıda darbe söylentileri mevcuttur sö
züm sayın.sözcü tarafından yanlış anlaşı
larak ifade edildi, onu söylüyorum.
BAŞKAN — Sadece bu nokta üze
rinde buyurun.
Sayın Bayazıt, yeni cevapları davet
edecek şekilde değil, sadece ifade ettiğiniz
konuda cevap rica ediyorum.
. M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
Teşekkür ediyorum efendim.
Sayın Başkanım, ben konuyu izah
ederken 26 Mart Seçimlerinin siyasî ağır
lığını vurguladım ve bunu iki noktaya da
yandırdım: Birincisi, Çankaya yokuşunun
tırmanışını tayin edecektir dedim. Bu ga
yet açıktır. Bu, yalnız sokaklarda değil, ka
muoyunda Başbakanın kendi beyanında
mevcuttur. Sayın Başbakanın, önümüzde
ki kasım ayında yapılacak Cumhurbaş
kanlığı seçimlerinde aday olması konusu.
26 Martta elde edilecek bir başarı, Sayın
Başbakanı Çankaya Yokuşuna tırmandı
racaktır. Benim söylediğim budur.
Konuşmamın bir başka yerinde, "di
yalog kurun" derken ve diyalog kurulma
sının zorunluğunu vurgularken, artık dı
şarıda, yani sokakta değil, gazete sütun
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larında o; Prof. titrine sahip kişiler söylü
yorlar. Gazete sütunlarında, sadece sokak
ta, avam ağzında değil. ' 'Artık, darbe söz
leri konuşuluyor'' derken, o ayrı bir ger
çekti, Cumhurbaşkanlığı konusunda ko
nuşulanlar ayrı bir gerçekti.
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa)
— Onlardan, o sözlerden bize ne?
M. TURAN BAYAZIT (Devamla)
— Bunun ikisini birleştirerek, Sayın Sun
gurlu'nun -beni bağışlasınlar- çok çok ip
tida! bir sofistlik yapmasına üzüldüğümü
söylemek istiyorum.
*
Sayın Başkanım, bu konuda şunu yi
ne vurgulayacağım: Biz Sosyaldemokrat
Halkçı Parti olarak, liderimizden, Sayın
Genel Başkanımızdan, en sade üyemize
kadar, bütün çözümlerin, demokrasinin
bütün bunalımlarının aşılması çözümle
rinin, Meclis içinde ve demokrasinin ku
ralları içinde olduğunu söylüyoruz. Arka
daşlar bunu anlamıyorlarsa bu bizim so
runumuz değil. Bizim, halkımıza karşı
söylediğimiz, halkımıza ve tarihe karşı so
rumluluğumuz budur; ama diyoruz ki, siz
bize, vaktiyle hangi şartlarda olduğunu
herkesin bildiği ve bugün münakaşasın
dan bir şey kazanmayacağımız Cumhur
başkanlığı seçimlerini misal göstermeyin,
onların sakatlığını bugün tekrar ettirme
yin. Biz diyoruz ki, en sonunda 226 ağır
lıklı oyu, 226 parmağı değil, 226 ağırlıklı
oyu bulan kişi Cumhurbaşkanı seçilir.
(ANAP sıralarından gürültüler)
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa)
Ne demek bu?
M. TURAN BAYAZIT (Devamla)
— Sayın Sungurlu dedi ki, "Anayasa açık
tır, üç oylamadan sonra Cumhurbaşkanı
seçilemezse ne olacağı bellidir" Bu, çok
talihsiz bir beyandır. Eğer, bu Meclis, de
mokrasinin ana kurallarıyla Cumhurbaş
kanını seçemeyecek duruma düşecekse ki, inanmıyoruz- bu Meclis feshedilmelidir. Bunu tehdit diye gösteremezsiniz.
(ANAP sıralarından gürültüler)
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Gümüşhane) — Ne demek bu? Ne olu
yor Sayın Başkan?
M. TURAN BAYAZIT (Devamla)
— Biz, Meclis feshedilecektir tehdidiyle,
bir Cumhurbaşkanlığı seçimine, 99 SHP
milletvekili olarak hiçbirimiz katılmayız,
oy vermeyiz; bunu bilesiniz. (SHP sırala
rından alkışlar) Ama, inanıyoruz ki, çö
züm aramızdadır ve o çözüm bulunacak
tır.
Saygılar sunarım. (SHP sıralarından
alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler)
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Gümüşhane) — Sayın Başkan, tutumu
nuzu kınamak için söz istiyorum.
BAŞKAN — Ne vesile ile efendim?
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Gümüşhane) — Sayın konuşmacı bura
da sanki ihtilal mitingi yaptı. Halbuki, sö
zünün yanlış anlaşıldığını ifade ederek
kürsüye geldiler; zihnindeki bütün antide
mokratik sözleri, hiç alakası olmayan söz
leri söyledi.
Ben o sözleri söylemedim efendim.
BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. Bu
vesile ile de beyanlarınız zapta geçmiş ol
du Sayın Sungurlu.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Gümüşhane) — Ama Meclis duymadı.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, zabıtlara geçsin, biz
duymadık.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Sayın Yaşar Topçu, buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından gürültüler, sıra
kapaklarına vurmalar ve "Sayın Sungur
lu'ya söz verin" sesleri)
DYP GRUBU ADINA YAŞAR
TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce
Meclisin değerli üyeleri; biraz önce Yüce
Meclisin bugünkü gündemine girmiş olan
mahallî idareler seçimlerinin yapılmasıy
la ilgili kanun teklifi sebebiyle, Anavatan
Partisi Gurubu sözcüsü ve eski Adalet Ba
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kanından demagojiler dinlediniz. (ANAP
sıralarından gürültüler)
İSMET OKTAY (Eskişehir) — Biraz
sonra asıl sizden dinleyeceğiz; Mecliste en
büyük demagog sizsiniz.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, şimdi sıra, gerçeklerin bu
rada zikredilmesi ve ortaya konmasına gel
di.
Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı
konusunda en son söylenen sözleri sona
bırakacağız, baştan şunları söyleyeceğiz:
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa)
— Mahallî Seçimler Kanununu görüşü
yoruz, gündemde o var; Cumhurbaşkan
lığı konusunu nereden çıkarıyorsun?..
BAŞKAN — Sayın Topçu, bir nok
taya işaret etmek isterim:
Sayın Bayazıt konuşmasının bir nok
tasında bir espriyi, bir görüşü ifade etti ve
ondan sonra bunu sataşma konusu yapa
rak tekrar dile getirdi.
Konu, şu anda Cumhurbaşkanı se
çimi değildir, Mahallî Seçimler Kanunu
teklifidir. Bu itibarla, rica ediyorum, bu
nun üzerinde konuşalım, müzakerelerimi
zi buna göre yapalım.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın
Başkan, söz almamızın, konuşmamızın se
bebi mahallî seçimlerdir. Ancak, mahallî
seçimler, bu Meclise vücut veren Seçim
Kanunuyla da ilgilidir; konumuz seçim
dir.
Sayın Oltan Sungurlu, "Buradaki,
Meclisin arkasındaki çoğunluğun oyunu
arayamazsınız; ne kadar oyu temsil etti
ğini arayamazsınız, Anayasa buna
engeldir" dedi. Buna cevap vermek zo
rundayım. Önce cevap vereyim isterseniz:
Anayasamızda, bu uygulanan seçim
sistemi ilke olarak getirilmemiştir; Anaya
samız, ilke olarak seçim sistemi getirmiş
değildir. Siz, bu seçim sistemini kendiniz
getirdiniz.
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YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tabiî,
tabiî... (ANAP sıralarından, "Zırvalama"
sesi)

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şim
di, değerli arkadaşlar, biz şu yanlışları bir
düzeltelim :
1934 yılı Mart ayında seçim yapılma
sının sebebi, Anavatan Partisinin direni
şidir. Sebep : 1983 yılında en ziyade mü
saadeye mazhar üç partiden birisi olarak,
diğer partilerin seçime girmeyişlerinden
yararlanıp iktidarı ele geçirince, havası
kaybolmadan, balon sönmeden yeni bir
seçim yapabilmek için Mart ayında diren
miştir.
O zamanki muhalefet grubu burada,
Mart ayının seçime uygun olmadığını söy
lemişti. Sonradan, aynı Anavatan Partisi,
Mart ayının, ülkenin iktisadî şartlarına,
tanm şartlarına, ticarî şartlarına uygun ol
madığını söyleyerek, seçim tarihini değiş
tirmeye kalktı ve olmadı.

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Lüt
fen efendim...

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Doğrusunu yaptı.

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Se
çim Kanunu milletin rızasından geçmiş
se; yani Anayasa gibi seçim kanunları da,
seçim ilkeleri de, seçim prensipleri de mil
letin referandumundan geçmişse, bütün
millet kabul etmişse, siz burada yaptığı
nız seçimi savunursunuz. Yoksa, kendi ço
ğunluğunuza dayanarak siz burada seçim
kanunu yapar, ondan sonra da ona göre
burada bir çoğunluk temsili koyar, halkı
temsil etmeyecek şekilde bir çoğunluk ko
yar, ona dayanarak da Cumhurbaşkanı se
çerseniz, bu, sizin söylediğiniz gibi, huku
kî ve demokratik bir seçim olmaz.

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ora
ya sonra geleceğiz.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Sungur
lu burada dedi ki, "Seçimden kaçtınız..."

Siz, esasen çoğunluğu temsil etmeden
getirdiğiniz seçim sistemiyle o azınlığın
sürekli buradaki çoğunluğunu sağlayıp,
onunla. Cumhurbaşkanı seçerseniz, bu
belki Seçim Yasasına, bu belki Anayasa
nın 102 nci maddesine uygun olur; ama
demokratik kurallara uygun olmaz.
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakar
ya) — Anayasa Mahkemesi iptal etmedi
mi onu?
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu
nu siz ne zaman öğreneceksiniz merak
ediyoruz?..
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakar
ya) — Allah Allah!..

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)
— esas demagojiyi sen yapıyorsun.
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakar
ya) — Referandumla kabul edilen Ana
yasaya da karşı geldiniz siz.
BAŞKAN — Esasa girin efendim,
esasa...
Lütfen
müdahale
etmeyelim
efendim.

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) —
Yalan mı?.. Kaçmadınız mı, kaçmadınız
mı?
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri,
Sayın Topçu'nun konuşma süresi 20 da
kikadır ve bunu, sizin müdahalelerinizle
uzatma imkânına da sahip değilim.
Bu itibarla, sabırla dinleyiniz, hatip
sözünü tamamlasın.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu
rada biz kimseye iftira etmiyoruz; biz kim
seye söylemediği bir sözü hatırlatmıyoruz;
biz kimseye burada konuşulmayan şeyle
ri söylemiyoruz; biz, ilim dışı da bir şey
söylemiyoruz.

Burada, haziran ayında yüz küsur
yerde yapılacak olan seçimden kaçmak
için, seçimleri ekim ayma alan yasa tek— 661 —
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lifi görüşülürken Sayın Sungurlu Adalet
Bakanı idi. Sayın Sungurlu'ya buradan
SHP'li bir arkadaşımız soru sordu; "Bu
çıkardığınız kanuna göre, 1988 yılının
Ekim ayında mahallî idareler seçimini ya
pacak mısınız?" dedi. Sayın Sungurlu'
nun kendisi burada, zabıtlar da burada,
soruya verdiği cevapta, "1988 yılının Ekim
ayında mahallî idareler seçimlerinin yapıl
ması Bakanlar Kurulunda görüşülmemiş
tir; böyle bir kararımız yoktur" dedi. Yalansa, kendisi burada.
Sonra aynı sözcü döndü tekrar sor
du, "Zatı âlinizin şahsî fikri nedir?" de
di. "Ben Bakanlar Kurulu üyesiyim, şahsî
fikrim olamaz" dedi.
Şimdi, 1988 yılının Ekim ayında se
çim yapma kararı olmayan Bakanlar Ku
rulunun; yani siyasî iktidarın kalkıp bu
radaki muhalefeti, o zaman seçimden kaç
makla suçlaması... (DYP sıralarından
"Abestir" sesleri) Abes de değil, safsata
dır. (DYP sıralarından "Bravo sesleri, al
kışlar)
Başka bir şey daha söyleyeyim : Ben
burada -bunun sözcülüğünü de ben
yaptım- hiçbir zaman, biz dürüst seçim is
temiyoruz gibi bir laf söylemedim. Biz ak
sine, dürüst seçim istedik, dürüst seçimin
ne olduğunu da ortaya koyduk. Dedik ki,
dürüst seçim zatan seçimin kendisinde
mündemiçtir. Seçim ne demek? Milletin
rızasını almak, demek.
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakar
ya) — Bahane aramayın, bahane...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Eğer
seçimi dürüst yapmazsanız, milletin rıza
sını ifsad etmiş, fesata uğratmış olmaz mı
sınız? Olursunuz. Fesata uğrayan irade,
irade midir? Hayır.
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakar
ya) — Mazeret üretme, mazeret üretme...
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dir. O halde, bizi burada "Efendim, ev
vela dürüst seçim istiyoruz, dediler, son
ra da ondan vaz geçtiler" gibi, bizden sa
dır olmayan sözlerle hiç kimsenin suçla
maya hakkı yoktur. Ben o zaman burada;
"Beyler, azınlığın çoğunluk haline gelebil
mesi demokrasinin temel kurallarından
birisidir. Demokrasinin, olmazsa olmaz iki
kuralı vardır. Bunun birisi secimse; öte
ki, azınlıkların çoğunluk haline gelebilme
hakkıdır; azınlık siyasî görüşlerin çoğun
luk haline gelebilme hakkıdır. Eğer bu
hakları siz onlara tanımıyorsanız, siz muhalefettekilere iktidara gelme hakkı tanı
mıyorsanız, yaptığınız seçim ne dürüst
olur, ne şerefli olur" dedim. Bu sözler ba
na aittir, zabıtları açıp okuyalım. Şimdi
aynı şeyi tekrar ediyorum. Biz, söylediği
miz sözlerin sahibiyiz.
Referanduma gelince, bir başka hu
sus şu : Arkadaşlar, buradan referandum
yapılmasını zorunlu kılacak kadar bir ço
ğunlukla Anayasa değişikliği kabul edil
diği gün, Sayın Başbakanın Anavatan Par
tisi Grubunda konuşması vardır. Konuş
masında aynen şunları söylemiştir : "Biz
bu referandumdan zaferle çıkacağız, bu
referandumdan 'evet'le çıkacağız. Türk
Milleti hiçbir zaman menfiye oy verme
miştir. Şimdiye kadarki referandum neti
celerine bakınız, hep 'evet* kazanmıştır.
Bu sefer de 'evet' kazanacaktır, biz kaza
nacağız. Buradan aldığımız hızla..."
VEFA
Rüzgârla...

TANIR

(Konya)

YAŞAR TOPÇU (Devamla) —
"Rüzgârla biz önümüzdeki bütün seçim
leri kazanacağız" buyurmuştur.
Sonra, televizyonda son günkü gibi,
ağlayarak ve sızlayarak... (ANAP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar)

Canım kendi beyânları, 55 milyonun
gözleri önünde oluyor.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — değil— 662
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Onun ötesinde, Sayın Sungurlu'nun
söylediği gibi, seçim değil; millete dedi ki,
"Ya beni tercih edeceksiniz -yol
ayınmındasınız- ya da eski liderleri tercih
edeceksiniz; ya 12 Eylül sonrasının huzur
ve güvenini tercih edeceksiniz, ya da 12
Eylül öncesinin terör ve anarşisini tercih
edeceksiniz." Milletin yüzde 65'i, "Biz se
ni istemiyoruz" dedi. (DYP sıralanndan
"Bravo" sesleri, alkışlar)
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)
— Vatandaş tercihini yaptı; sizi tercih et
medi vatandaş.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sizin
olayı değerlendirmeniz, başka ülkelerde
ki birtakım diktatörlerden daha doğru ve
haysiyetli değilse, buna biz ne yapalım?..
ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — SHP ile birlik oldunuz.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, SHP'li arkadaşlarımız solu ifade
eder. Solu ifade ettiğine göre; sizin genel
başkanınız başta olmak üzere, biz dört
eğilimi bir arada bulunduruyoruz, bakın
böyleyiz, diyen sizsiniz; bu bir. (ANAP sı
ralarından gürültüler) SHP'den gelen ar
kadaşlarla bir arada oturan sizsiniz.
Bir başka husus da, geçenlerde bu
radaki gensoru oylamasında biz kimlerin
sağla, kimlerin solla beraber olduğunu
saydık. (DYP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) Vatandaş saydı. Siz böyle söy
lemekle bir yere varamazsınız.
BAŞKAN — Sayın Topçu, aşağıdan
söz atmalara cevap verirseniz...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — O za
man, susturun Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, cevap vermek
mecburiyetinde değilsiniz. O zaman sizin
le zaman münakaşasını yapmayalım,
lütfen...
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YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Peki
Sayın Başkan.
Değerli arkadaşlarım, bu yanlışları...
NEVZAT AKSU (Çorum) — Yüz
de 80 sizi istemedi.
BAŞKAN — Lütfen efendim...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Be
yefendi, biz iktidar değiliz. Biz, 1987 se
çimine göre, yüzde 80'in bizi istemediği
ni açık kalplilikle söylüyoruz. Bizi isteyen
yüzde 20, istemeyen yüzde 80. (ANAP sı
ralarından "Doğru" sesleri) Sizi isteyen
yüzde 36; istemeyen yüzde 64. Aramızda
basit bir fark var; siz iktidardasınız, biz
muhalefetteyiz. Biz, istenmediğimiz için
muhalefette kalmışız; ama siz, istenmedi
ğiniz halde iktidardasınız. (DYP sıralann
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) olay bu,
Türkiye'nin sıkıntısı bu; siz, istenmediği
niz halde iktidardasınız. (ANAP sıralann
dan gürültüler)
NEVZAT AKSU (Çorum) — Sizi
biz getirdik.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, 1984 Mahallî Seçimlerin
de tüm siyasî partilerin, Anavatan Parti
sinin bir lütfü olarak, ya da demokrasi an
layışı olarak seçime girdikleri sözü de yan
lış ve yalandır. Çünkü, Konsey yönetimi
7 Aralık 1983 tarihinde sona erdiğinden,
artık, Türkiye'de kurulu bulunan siyasî
partilerden seçime girme şartlarını ta
mamlamış olanların engellenmesi söz ko
nusu değildi. Binaenaleyh, ikidebir bura
ya çıkıp da, "Biz size bunu sağladık" gi
bi, böyle birtakım demagojik laflarla, saf
satalarla kendinize bir pay çıkaramazsınız.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU
(Gümüşhane) Estağfurullah..
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, sözlerimin başında şunu
söyledim; dedim ki...

— 663 —

T.B.M.M.

B : 36

BAŞKAN — Sayın topçu, safsatadan
daha güzel kelimeler bulunabilir. (ANAP
sıralarından alkışlar, gülüşmeler) İçtüzük,
"Temiz bir lisan kullanın" diyor. (DYP sı
ralarından gürültüler)
YAŞAR TOPÇU (Devamla).— Na
sıl bir şey bu?
BAŞKAN — Bunun yerine daha te
miz kelimeleri hukukçu olarak siz bulabi
lecek seviyedesiniz. Lütfen...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın
Başkan, 1984 yılının mart ayındaki seçi
me bütün siyasî partilerin Anavatan Par
tisi tarafından sokulduğu sözü, ben bu
Meclise geleli asgarî on kere söylendi.
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Doğrudur...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ba
kınız "Doğrudur" diyor. Bu söz yanlış
tır... (ANAP sıralarından " D o ğ r u "
sesleri)
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Önerge verdik Sayın Başkan.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu
yanlışlığı birkaç defa biz söyledik.
BAŞKAN — Efendim, ben zatı âli
nize, sizin daha güzel kelimeler seçebile
ceğiniz ehliyetinizi hatırlatıyorum.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Peki,
teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlar, seçim yasaları, bu
siyasî iktidara gelinceye kadar Yüce Mec
liste, bir konsesyüs yasası olarak ele alın
mıştır; siyasî partilerin daima mutabaka
tı aranmıştır. Neden aranmıştır? Çünkü,
seçimlerde bir ilke vardır. O da şudur :
Bütün siyasî partiler seçimlerin başlangı
cında aynı noktada olacaktır, aynı çizgi
de olacaktır; seçim, eşit şartlarda başlaya
caktır. Şimdi siz, konunun birini bırakıp
birisine girmek istemiyorum...

7 . 12 . 1988

O : 1

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Yüzde 36
oy alsaydınız...
BAŞKAN — Lütfen efendim...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ken
dinize, hurada grubu bulunmayan veya
yüzde 7'den az oy almış bir siyasî parti
den farklı bir konum getirmiyor musunuz?
Getiriyorsunuz. Anamuhalefet Partisine
getirmiyor musunuz? Getiriyorsunuz. Bi
ze getirmiyor musunuz? Getiriyorsunuz.
Niye getiriyorsunuz?
ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanmaraş) — Haklı olarak...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha
yır efendim... Seçimde kimse diğerinden
bir santim önde bir hakka sahip değildir.
Seçim ne demek?.. Eşit çizgide, yani ya
rış çizgisinin başında eğer atletlerden bi
risi bir adım, hatta bir ayak önde başlar
sa, çıkışı iptal ediyorlar, yeniden çık di
yorlar.
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Aym çiz
giden başlıyoruz.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Aynı
çizgiden başlamıyorsunuz. Siz kendinize,
tutuyorsunuz televizyonu açıyorsunuz, bil
mem kaç dakika "iktidar partisi" adı al
tında konuşma hakkı koyuyorsunuz kanu
na. Öbür taraftan... (ANAP sıralarından
gürültüler)
İSMET OKTAY (Eskişehir) — Her
kes kilosuna göre yarışır.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — İşte,
sizin zihniyetiniz bu.
Beyler, sevgili arkadaşlarım, değerli
arkadaşlarım, muhterem arkadaşlarım; bu
Meclise geldiğim günden beri söylüyo
rum, başından beri söylüyoruz, bize gü
venmiyorsanız, bilim adamlarına sorunuz;
demokrasinin iki şartından birisi -demin
söyledim- azınlığın çoğunluk haline gele-
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bilmesidir. Şimdi, televizyonu kapattınız...
Islahatçı Demokrasi Partisi için; seçime
girme şartlarını yerine getirmiş mi? Ge
tirmiş, var. Yani, daha önce bir kanun koy
muş, ' 'Arkadaş, şu şartları yerine getiren
siyasî partiler seçime girecektir" demişsi
niz. Seçime girme hakkı var mı? Var. Bu
seçimde kendisinin kazançlı çıkmasını ni
çin önlüyorsunuz?.. Ne hakla önlü
yorsunuz?..
O N U R A L ŞEREF BOZKURT
(Ankara) — Sebebi sizsiniz...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Onu
da siz getirdiniz. Sebep? Milleti bıktırmak
için. Eğer onda da azıcık iyi niyetiniz ol
saydı, azıcık demokrasiyi dejenere etme
me gibi bir düşünceniz olsaydı, mesele
kalmazdı.
Şimdi siz, seçime girme hakkı verdi
ğiniz bir partiye, nasıl oluyor da, Türki
ye'nin tarafsız olması gereken, Anayasal
bir kuruluş olarak, Anayasanın kurulma
sını emrettiği, devletin malı olan bir
radyo-televizyondan yararlanma hakkı ta
nımıyorsunuz? Nasıl oluyor?.. Hangi yet
kiyle, hangi üstün hakla?., sizin hakkınız
nereden üstünlük kazanıyor?..
Komisyonda söyledim, bakınız; Ço
ğunluğa üstünlük, çoğunluğa farklı, ço
ğunluğun yanılmadığı, çoğunluğun doğ
ru olduğu, çoğunluğun güzel olduğu fikri
dünyada iki müellifte vardır; bunlardan
bir tanesi Marks'tır, birisi Russo'dur. Ta
biî... Birisi Marks'tır, birisi Russo'dur. İşte
sizin burada savunduğunuz budur; işte si
zin zihniyetiniz bu. Yani, "Efendim, biz
çoğunluktayız..." Çoğunluğun böyle bir
hakkı yok. Siz burada kontenjan getiriyor
sunuz. Bize göre hava hoş, çok iyi, ne ka
dar iyi... Getirdiğiniz teklife göre, Türki
ye'de 220'nin üzerindeki merkezde bele
diye seçimlerinde kontenjan olacak. Biz
bundan kazançlı çıkarız; ama, biz işin ilkesindeyiz. (ANAP sıralarından gü
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lüşmeler)
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) —
Havanızı alacaksınız.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) O, 27
Mart günü görülür; kimin hava alacağı,
kimin ne alacağı 27 Mart günü görülür.
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) —
Bitireceğiz sizi.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu
rada size bir şey hatırlatmak istiyorum :
Siz, Meclisin dışında kalmış küçük parti
lere böyle muamele ederseniz; yani, sayı
ları az diye, yeterii oyu alamadı diye böy
le muamele ederseniz, birtakım muhale
feti normal yasaların dışına, hukukun dı
şına iterseniz. Adam hakkını başka yerde
aramaya başlar. Radyo ve televizyondan
konuşturmazsanız, "kontenjan" dersiniz
ezerseniz adamı, seçim sistemi dersiniz
ezerseniz; o insanlar haklarını başka yer
de ararlar; buna yol açmış olursunuz.
(ANAP sıralarından "Nerede ararlar?"
sesleri) Ne bileyim ben; birçok yerde arar.
Kanun her şey demek değildir; kanunlar,
hukuka uygunsa meşrudur.
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) —
Ağzımdaki baklayı çıkar.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ağ
zındaki bakla bu işte. Kanunlar hukuka...
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sa
yın hatip diyaloglu konuşmayı arzu edi
yor; ama, milletvekili arkadaşlarımız da
bu diyaloglu konuşmaya vasıta oluyorlar.
Lütfen efendim...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, kontenjan işinde biz
varız. Biz kontenjan işinden...
ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — itiraz etmeyin.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) Biz ona
itiraz etmiyoruz. Beyler, siz partinizin
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çıkarı peşindesiniz; biz, demokrasi peşin
deyiz, ilke peşindeyiz. (DYP sıralarından
alkışlar) Mesele bu... Bizim, temsilcisi ol
duğumuz siyasî iktidar döneminde hiçbir
zaman böyle heveslerimiz olmadı. Olma
dı, gösteremezsiniz. Biz hiçbir siyasî par
tiyi dışlamadık, hiçbir siyasî partiye seçim
sistemlerini başka türlü uygulamadık.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)
— iktidar olamadınız ki...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, "Bulun 226'yı" diyen benim genel
başkanım. 226'yı buldukları zaman dü
şürmüşlerdir, gitmiştir; ama, 226'yı bul
ma şansını onlara vermiştir.
Siz, yüzde 7 rakamını koyuyorsunuz.
Diyorsunuz ki, "Yüzde 7 oy almış olan si
yasî partiler televizyonda konuşur." Hangi
kıstasla koyuyorsunuz?
BAŞKAN — Sayın Topçu, süreniz
dolmuştur; toparlayınız.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta
mamlıyorum Sayın Başkan.
Efendim, sataşmalarla kaybettiğim
zamanı da dikkate alın.
BAŞKAN — Efendim, lütfen, lüt
fen... Siz sataşmalara vesile oluyorsunuz,
onu hatırlattım efendim.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Niye
Sayın Başkan?
BAŞKAN — Zatı âlinize hatırlattım;
diyaloglu konuşmayınız, milletvekillerin
den cevap alacak şekilde konuşmayınız,
dedim. Bunu da hatırlattım zatı âlinize.
(DYP sıralarından gürültüler)
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)
— Başkana bak, Başkana...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, yüzde 7 rakamını ko
yuyorsunuz. Bunu da, geçici bir madde
olarak getiriyorsunuz. Yani hâlâ daha 2972
sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle...
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BAŞKAN — Sayın Topçu, bir
dakika...
Sayın milletvekili, zatı âlinizin Baş
kanlığa saygısızlığı bu Birleşimde üçüncü
oluyor. Saygısızlığı devam mı ettire
ceksiniz?
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)
— Saygılıyım.
BAŞKAN — Lütfen efendim... O za
man, "Şu Başkana bak" filan gibi, bu
Meclise lâyık olmayan sözlerle Başkana hi
tap edemezsiniz. Milletvekili olduğunuzu
hatırlayacaksınız.
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)
— Hatırlıyorum.
BAŞKAN — Milletvekili gibi konu
şacaksınız. (ANAP sıralarından alkışlar)
Öevam edin efendim, buyurun.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, koyduğunuz ölçü keyfî bir
ölçü. Böyle ölçülerin, bu tür ölçülerin se
çim yasalarında yeri yok. "Yüzde 7" di
ye ölçü koyuyorsanız, niçin koyduğunuz
belli değil. Bir taraftan yüzde 10 barajı
var; yani, 2972 sayılı Kanunun 23 üncü
maddesinde, belediye meclisi ve il genel
meclisi seçimlerinde, bütün siyasî partiler
den de olsa, yüzde 10 oyu verilmemiş sa
yıyorsunuz, çıkarıyorsunuz, düşüyorsu
nuz. Bir taraftan, küçük siyasî partileri ta
mamen silecek ve onların hakkını zayi
edecek şekilde kontenjan getiriyorsunuz.
Bir taraftan, bu insanlara radyo ve tele
vizyonu tıkıyorsunuz; öbür taraftan, ko
nuşma hakkı verdiğiniz siyasî partilere de,
siz kendinizi farklı görüp, "Biz iktidar
partisiyiz, farklıyız, biz daha çok
konuşacağız" diyorsunuz...
Burada müteaddit defalar konuşul
du; Avrupa Konseyinin ilke kararı var. Di
yor ki, ''Bir seçimde eğer o ülkedeki siya
sî partiler, o ülkenin radyo, televizyonun
dan eşit şartlarda yararlanmıyorsa, o se
çim meşru değildir." Girmeye çalıştığı-
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mız, içinde yaşamaya çalıştığımız Avrupanm oluşturduğu konseyin ilke kararı bu.
Şimdi, öbür taraftan diyorsunuz ki,
"Biz iktidar partisiyiz, herkes cüssesine
göre konuşsun..." Peki, para dağıtırken
böyle demiyorsunuz, parayı başka türlü
dağıtıyorsunuz; seçim konuşması başka
bir ilkeye göre... Onun ötesinde, siz Türki
ye'de hiçbir iktidara tanınmayan bir hak
tan yararlanıyorsunuz. 2954 sayılı Yasa
nın 19 uncu maddesine göre her sene altı
saat fîsebîllâh, karşınızda hiç kimse bir şey
demeden, aksini söylemeden reklâm ya
pıyorsunuz. Bu, beş senelik bir seçim dö
neminde otuz saat ediyor. Otuz saati kul
lanıyorsunuz, arkasından diyorsunuz ki,
"Bir de bana ayrıca hak tanıyın..."
Değerli arkadaşlar, iktidar partisi ol
mak kendinize ayrıcalık getirmek için ye
terli bir sebep değil. Buna alışamadığınız
sürece bir yere varmanız mümkün değil.
Bir yere varamayacağınızı bu seçimde de
göreceksiniz. (ANAP sıralarından gü
rültüler)
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) —
Sizi bu seçimde bitireceğiz.
BAŞKAN — Sayın Topçu, toparla
yınız. Rica ediyorum... Gerekli toleransı
da zatı âlinize gösterdik. Toparlayınız
efendim.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın
Başkan, bu tür sözleri gerek şahsıma, ge
rekse şu anda kürsüde temsil etmekte ol
duğum grubuma karşı fevkalade ağır bir
tariz olarak kabul ediyorum.
BAŞKAN — Bendeniz mi efendim?
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha
yır efendim, aşağıdan arkadaşımız... Ge
çen gün de basında yer aldı. Bizim gru
bumuzla selamı dahi olmayan iktidar par
tisinden bir zat bizi, "10 tanesi cebimde"
olmakla gibi, çok basit bir şekilde, bir ta
vırla değerlendirdi. Bu tür... (ANAP sıra
larından gürültüler)
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
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ra) — Alakası yok Sayın Başkan.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ar
kadaşlar, o zaman, başka şey söyleriz; biz
de sizin için başka şey söyleriz. Bakınız,
bizi bunlara mecbur etmeyiniz. Bizim
grubumuz, diğer gruptaki arkadaşlar gi
bi, haysiyetli milletvekillerinden oluşmuş
tur. Hiç kimse, başka bir kimsenin cebin
de değildir. Bu Meclis içerisinde bizim o
arkadaşla selamımız dahi yok. Bililtizam
değil; yani, bir samimiyetimiz yok.
BAŞKAN — Sayın Topçu... Sayın
Topçu...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bina
enaleyh, buradan, " S i z buraya
geleceksiniz" gibi... Ben aksini iddia edi
yorum, siz bize geleceksiniz; bize gelecek
siniz tabiî ve eninde sonunda böyle olacak.
BAŞKAN — Sayın Topçu, hangi mil
letvekili arkadaşımız böyle bir beyanda
bulunduysa, ben...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu
radaki arkadaşımız.
BAŞKAN — Tetkik edeyim efendim,
cevabını veririm.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu
radaki arkadaşımız; "Siz, bize
geleceksiniz" dedi. (ANAP sıralarından
gürültüler)
Biz, temsil ettiğimiz insanları bu
Mecliste sonuna kadar temsil edeceğiz. O
insanlar bizi seçmezse, kararları başımı
zın üzerindedir; ama, birtakım çıkarlar ve
menfaatlar uğrana biz bu çoğunluğa hiç
bir zaman katılmayacağız, onlarla daima
mücadelemizi yürüteceğiz. Arkadaşlar bu
nu böyle bilsin. Kendinizi de böyle oya
lamayın.
Hepinize saygı sunuyorum. (DYP sı
ralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri,
muhterem arkadaşlar; hatiplerin şahsiye
tini zedeleyecek mahiyette sözlere imkân
tanımadığımı her zaman ifade ettim. Sa-
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yın Topçu'nun söylediği şekilde bir beyan
zapta geçmişse, tetkik edip, gerekli işlemi
yapacağım efendim. (ANAP sıralarından
"Bravo" sesleri SHP sıralarından "Sözü
nü geri alsın" sesleri, gürültüler)
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) —
Zabıtlara geçtiyse eğer...
BAŞKAN — Bileyim, tetkik edeyim
geri aldırayım. O zaman, zait konuşu
yorsun.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sözü
nü geri alsın...
BAŞKAN — Beni dinlemedin o za
man; uyuyordun öyleyse. (Gülüşmeler)
Efendim, başkaca söz isteyen?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum :
2972 Sayıh Mahallî İdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Se
çimi Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi
MADDE 1. — 2972 Sayılı Mahallî
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ih
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 8 inci Maddesinin 1 inci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Mahallî İdareler seçimleri beş yıl
da bir yapılır. Her seçim döneminin be
şinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baş
langıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son
Pazar günü oy verme günüdür."
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde
söz isteyen?..
Buyurun Sayın Gürseler. (SHP sıra
larından alkışlar)
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) —
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu
kadar güzel konuşmaları dinledikten son
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ra, herhalde Seçim Kanununa başlaya
biliriz.
Öncelikle, Sayın Sungurlu "Diyalo
gu başlattık, aynı tarihte birleştik" dedi.
Ben de katılıyorum ve aynı noktaya gel
mekten mutlu olduğumuzu belirtmek is
tiyorum. Ancak, tabiî birai geç kaldık ve
biraz da pahalıya mal oldu bu diyalogu
muz. Geçende, 13 Kasımda seçim yapıl
ması isteği ile Halkoylaması Yasasında de
ğişiklik, diğer yasalardaki değişiklik konu
ların! görüşürken, aynı hususları söylemiş
tik; olmadı. Sonunda hep beraber bir nok
taya geldik. Kimlerle aynı noktaya gel
dik?.. Anayasa Mahkemesi, iktidar, mu
halefet partileri ve Türk seçmeninin yüz
de 65'i sonunda aynı noktada buluştuk.
Keşke bunlar olmasaydı, bu kadar büyük
paraları, bu kadar büyük zamanları o iş
lerde harcamasaydık da, şu işi zamanın
da yapacağımızı daha önceden ilan etsey
dik; ama ne ise oldu ve yanlış hesap Bağ
dat'tan döndü. Fakat, sadece Bağdat'tan
da dönmekle kalmadı, halktan döndü as
lında. Halkoylamasıyla Türk seçmeninin
çok büyük bir bölümü bu işin Anayasaya
uygun olarak yapılması gerektiğini orta
ya koydu.
Sayın milletvekilleri, ben olağanüstü
toplantıda bu konuda konuşurken bazı
şeyleri söylemiştim. Demiştim ki, getiri
len teklifle, getirilen tasarılarla Türkiye
Büyük Millet Meclisini tarihe, uygulan
mayacak kanunları yapan bir Meclis ola
rak geçirtiyorsunuz, uygulama kabiliyeti
olmayan yasaları yapan Meclis olarak ge
çirtiyorsunuz, varsayımlara dayalı yasa ya
pan bir Meclis olarak hayal üzerine yasa
yapan bir Meclis olarak geçirtiyorsunuz,
demiştim ve büyük ölçüde gerçekleşti. Ya
ni, neydi o varsayım?.. 13 Kasımda seçim
yapılacak. Neydi o varsayım?.. Halkoylamasından Anayasa değişikliği kabul çıka
cak, 13 Kasımda seçim yapılacak ve on
dan sonra da bu değişiklikler ve erken
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seçimle ilgili yasa uygulanacak... O bir
varsayımdı, tutmayacağı belli idi. Sonun
da o gerçek ortaya çıktı; ama bu Meclis,
varsayımlara dayalı yasa yapan bir Mec
lis durumuna düştü. 13 Kasımda seçimin
yapılıp yapılmayacağı belli olmadan biz,
13 Kasım seçimi için yasalar çıkardık ve
şimdi de ondan vazgeçiyoruz ve her seçim
öncesindeki bir yasa olayını, tekrar gün
deme getiriyoruz.
Ben işin değişik noktalarına girmek
istemiyorum. Ben sadece 1 inci madde
üzerinde, 26 Mart tarihinin, Anayasa
Mahkemesi kararı doğrultusunda doğru
bir tarih olduğunu, benim yasa teklifim
de de aynı tarihin söz konusu olduğunu
söylüyorum. Ancak, benim 1 inci madde
üzerinde dikkati çekmek istediğim bir olay
var.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
maddeyi okursanız, maddenin ikinci fık
rasında, daha doğrusu ikinci cümlede,
"Her seçim döneminin beşinci yılındaki
1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir.
Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy
verme günüdür" deniyor; yani, seçim dö
nemi 1 Ocakta başlayacak, 26 Martta da
oy verilecek. Dikkat ederseniz, bu madde
artık 2972 sayılı Yasanın 8 inci maddesi
nin birinci fıkrasını değiştiriyor; yani bu
madde, kalıcı bir madde. Dikkat edin; bu
madde kalıcı bir madde. Sonra, bu tekli
fin sonlarında, bir geçici madde var, o da
süreleri kısaltma yetkisini yüksek Seçim
Kuruluna veriyor. Yani, bu süre yetmiyor;
1 Ocak 26 Marta kadar olan seçim süresi
yetmiyor. Burada bir çelişki var, bunu Yü
ce Meclisin dikkatine sunmak istiyorum.
Çelişki şurada : Biz, yasa teklifimizi ver
dik, dedik ki, "Seçimin başlangıç tarihi 30
Kasımdır." Eğer, bizim verdiğimiz yasa
teklifi komisyonda oyalanmasaydı, zama
nında komisyonda görüşülseydi ve 30 Ka
sımda seçim başlatılsaydı, Yüksek Seçim
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Kuruluna süreleri kısaltma gibi bir yetki
verme gereği ortaya çıkmayacaktı. Şimdi
bakın; 8 inci maddeyi böyle değiştirdik
ten sonra, her seçim öncesinde, geçici bir
maddeyle süreleri kısaltma yetkisini Yük
sek Seçim Kuruluna verecek misiniz?
Madde kalıcı bir madde; ama, bir geçici
maddeyle süreleri kısaltma yetkisi veriyo
ruz. O yetkiyi vermek, kalıcı maddede
koyduğumuz sürenin yetmediğini kabul
etmek demektir.
FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Yalnız
bu dönem için.
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) —
Bu dönem için ama, bu madde kalıcı bir
madde; her seçimde uygulanacak.
FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Bun
dan sonraki dönemde olmayacak.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri,
beş tane kanun tasarı ve teklifini bu gece
görüşeceğiz. Sizin, söz atmak suretiyle bu
müzakereleri uzatma hakkınız yok ve bu
müzakereyi sekteye uğratmakla da hiçbir
fayda temin edemezsiniz. Tahammülü ol
mayan arkadaş, gitsin biraz istirahat et
sin. (Alkışlar)
Tekrar hatırlatıyorum : Şayet bu şe
kilde söz atmalar devam ederse, ismen
zapta geçiririm. Zapta geçirilir de ne
olur : 10 sene sonra okuduğunuz zaman
anlarsınız benim gibi. (Alkışlar) Lütfen...
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) —
Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Yalnız, arkadaşımızın söylediği nok
tadan hareket ederek bir hususu ortaya
koymak istiyorum. "Sadece bu seçim
için" deniyor. Evet; geçici madde sadece
bu seçim için; yani süreleri kısaltma yet
kisi sadece bu seçim için veriliyor; ama,
orada bir kalıcı madde var, o kalıcı mad
dede konulan süre yetmiyor, o nedenle ge
çici maddeyle süreleri kısaltma yetkisini
veriyorsunuz.
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yı olarak yeniden yazılır. Siyasî partiler
kontenjan adaylannı merkez yoklaması Ue
tespit ederler. Ancak Merkez Karar ve Yö
netim organları yetkisini il veya ilçe yöne
tim kurullarına devredebilirler. Siyasî Par
tiler kontenjan adaylarını bu Kanunun 12
nci maddesindeki aday listesinde yer ver
mek suretiyle ilçe seçim kurullarına bil
dirirler. Kontenjan adayları bu Kanunun
18 inci maddesinin (f) bendinin ikinci fık
rasındaki aday listesinde de yedek aday
lardan sonra ayrıca yazılır."

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) —
Kalıcı madde, bundan beş sene sonra ya
pılacak olan seçimde de uygulanacak; ya
ni, bundan beş sene sonra yapılacak yerel
yönetim seçimlerinde de seçim 1 Ocak ta
rihinde başlayacak, 26 Martta, ya da Mart
ayının son pazarında oy kullanılacak. Fa
kat o süre, aradaki yaklaşık 89 günlük sü
re yetmediği için, gene bir yasa çıkarıla
cak, Yüksek Seçim Kuruluna süreleri kı
saltma yetkisi verilecek. Benim söyleme
ye çalıştığtm bu; ama Sayın Sungurlu bu
radan biraz önce söyledi; " O zaman da
bir yasa çıkarırız" dedi. ANAP'ın anla
yışı bu zaten. Her seçim öncesinde bir ya
sa, her seçimde bir yasa çıkararak, o seçi
mi kendi çıkarlarına uydurma; ama bun
dan beş sene sonra yapılacak bir yerel se
çimlerde ANAP'ın kalacağını ben san
mıyorum.
Teşekkür ederim. (SHP sıralarından
alkışlar)

BAŞKAN — Buyurun.
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) —
Sayın Başkan, önerge var sanıyorum.

BAŞKAN — Madde üzerinde başka
ca söz isteyen?.. Yok.
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 in
ci madde kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :

BAŞKAN — Efendim, madde üze
rinde bir müzakere açalım da...
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) —
Sayın Başkan, önerge vermiştik, bu öner
geyi bakmak için, kontrol etmek için iste
dik, vermediler.

MADDE 2. — 2972 Sayılı Mahallî
idareler Ue Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası
nın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve (d) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

BAŞKAN — Öyle bir önerge varsa
göndeririz.

"c) Siyasî partiler, belediye meclis
üye sayısı 15 olan beldelerde 2,25 ve 31
olan beldelerde 3,37 olan beldelerde 4,45
olan beldelerde 5,55 olan beldelerde 6 adet
kontenjan adayı gösterirler. Kontenjan
adayı adayların sınırlamasına dahil edil
meyerek aday listelerinde kontenjan ada

' *e) Seçimlere katılacak siyasî par
tiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul
ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını
Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler."
BAŞKAN — Madde üzerinde töz
isteyen?..
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) —
Ben istiyorum.

Grup adına, buyurun Sayın Postacı.
Doğru Yol Partisi Grubu adına da
Sayın Ahmet Neidim.
SHP GRUBU ADINA HİLMİ Zİ
YA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; görüştüğümüz seçim
yasası, Parlamentomuzun XVIII. Döne
minin birinci yılı henüz dolmuşken, üçün
cüsü oluyor. Benim için üzücü bir konuş
ma. Çünkü, ilk konuşmamızda, ilk deği
şiklikte Sayın Sungurlu Adalet Bakanı idi;
ikincisinde, Anavatan Partisi Grubunun

— 670 —

T.B.M.M.

B : 36

en yetkili kişilerinden biri idi; şimdi yine
aynı durumda ve o üç görüşmede de söy
lediklerimizin, üzülerek söylüyorum, ger
çekleşmesi ve Yüce Mecliste aynı sıkıntı
ların tekrar yaşanması, hakikaten üzerin
de ciddiyetle durulması gereken bir
konudur.
Sayın Sungurlu'nun iktidar partisi
nin en yetkili ağızlarından biri olarak, ka
nunun en başındaki sözlerine katılamıyo
ruz ve kendisinden bu kürsüde bir daha
böyle sözler duymamak istiyoruz. Çünkü,
bu şekliyle bu Parlamentoda çalışma
ahengimiz giderek zaafa uğrayacaktır, her
sataşma, arkasından yeni bir sataşmayı ge
tirecektir.
Ben madde üzerinde, çok kısa, fakat
çarpıcı bazı noktaları sunmak istiyorum.
Kıymetli arkadaşlarım, her seçimde
kontenjan meselesi denenmiş bir olaydır.
Burada amaçlanan olay; siyasi partilerin
örgütlerinde çalışma şansı bulamamış,
ama Parlamentoda veyahut da yerel mec
lislerde bulunmasında fayda görülen kişi
leri, siyasetin o sıkışık dişlileri arasında
kaybetmemek gerekçesine dayanmıştır.
Her seçim döneminde ve her mecliste her
siyasî partinin böylesi kişilerini bulundur
makta fayda vardır.
Şimdi bu teklifle çok büyük bir yan
lışa gidiyoruz. Bir tek fazla oy alan parti
nin kontenjan adayları yerel meclislerde
temsil edilecektir. Zaten son genel seçim
de böylesine bir anlayışı sokmuştuk ve
yüzde 36'lık oy oranının, o kontenjan dü
şüncesiyle bu Mecliste nasıl rahatsızlıklar
yarattığını görüyoruz. Eğer, 25 Mart ye
rel seçimlerinde yerelde böylesine sıkıntı
lar yaşanmadıysa, o zaman böyle bir kon
tenjan sisteminin o seçimlerde uygulan
mamış olmasındandır. Şimdi, bir tek oy
farkıyla yerel seçimlerde öne geçmiş par
tinin -biraz sonra ki, tahmin ediyorum,
değişikliklerde dokuz meclis üyesi seçilen
yerlerde de bir tanesini kontenjana ayır— 671

7 . 12 . 1988

O : 1

maya kadar gidiyor. Bu sayı iki, üç, dört,
beş ve altıya kadar çıkıyor- belediye baş
kanlıklarının ve belediye meclisi üyelikle
rinin seçimlerinin sonuçlarının değiştiği
ni görüyoruz; özellikle kasaba belediyele
rinde ve orta şehir belediyelerinde.
Şimdi, dokuzda bir kontenjanı uygu
ladığımızı varsayalım: Sekiz üyelik için si
yasî partiler yarışacak. Seçim sisteminin,
25 Marttan kalan bir tuzağı daha var; bazı
oyların yakılması. Her seçim sistemi de
ğişikliğinde, sistemin içine yeni kapanlar
koyuyorsunuz. İnanın, bunun sonunda en
çok şikâyetçi olan sizler olacaksınız.
"Tavşan kapanı" diye bir olay var
dır. Tavşan avcıları çayır içerisine, tavşa
nın çok çeşitli yönlerde zıplamasını bildi
ği için, kapanı yerleştirir; ama o tarlada
dolaşan ve o tarlanın bu hilelerini bilen
tavşan, olayı öğrenirse, kapana yakalan
maz. Avcı, ertesi gün o kapanları topla
mak zorunda kalır ama, bu konuyu av ya
panlar çok iyi bilir, kapanı yerleştiren kişi
kapanları toplarken mutlaka o kapana
ayağını kaptırmıştır.
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — O
zaman, telaşınıza lüzum var mı?
HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla)
— Benim hiç de telaşım yok. Bundan bir
sene önce de yine bu kürsüden, yerel se
çimler 25 Martı takibeden ilk pazar günü
yapılacaktır, diyen arkadaşınız benim.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol
Partisinin, tarihi belli olan bir seçimden
kaçtığını ilan ediyorsunuz sekiz aydır. Ta
rihi belli olan seçimi ve yıllarca sistemi bel
li siyasî alışkanlıkları sıkça değiştiriyorsu
nuz ve bu kürsüden de muhalefeti, haki
katen üzüntü verici şekilde suçluyorsunuz.
Kıymetli arkadaşlarım, seçim siste
mi, yüzde 36 ile yüzde 65'i size vermiş
tir; ama, o yüzde 36'nm garantisi, yüzde
36 ile buradaki sıralarda temsil edilen,
ama yüzde 65'i bulanlardır. Bunu hiçbir
zaman unutmayalım. Eğer her seçimde
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kendimizi öne çıkaracak usulleri koyarsak,
usuller birgün biter.
Sevgili arkadaşlarım, getirmiş oldu
ğunuz kontenjan konusu, bizim teklifimiz
de yer almayan bir noktadır; bu şekliyle
düşünmek bile istemediğimiz bir nokta
dır. "En çok oy alan parti..." En çoğun
anlamı; bir olur, yüz olur, bin olur. Bunu
hiçbir kimsenin tayin etme şansı yoktur;
ama, seçimin sonunda partilerden biri, bir
tane bile olsa, fazla oy alacaktır. Belediye
meclisleri seçiminde bu durumda bir tek
fazla oy almış olmasının, birbirine çok ya
kın oylar almış olan partilerle tabanda, şe
hirlerde, kasabalarda hatta büyük şehir
lerde büyük sıkıntılar yaratacağına, bir se
nedir burada sürdürmüş olduğumuz tar
tışmaların yerel meclislerde de süreceği
ne hep beraber şahit olacağız.
Ülkede, bansın ve siyasetin bütünlü
ğünü sağlamak için sizlerden tekrar rica
ediyorum : Şu anda sadece kendi çıkarla
rınızı ilgilendirdiği veyahut da en çok bi
ze yarar, diyerek yasaların üzerinde oyna
mayalım. Çok önceden, seçimlerin 26
Martta yapılmasını sağlayacak her teklife
hazır olduğumuzu söylemiştim. Bütün bu
itirazlarımızı yine başka anlamlarda de
ğerlendirmeyiniz. Bu seçim, ama öyle,
ama böyle, 26 Martta yapılacaktır. 26
Martta saat 17.00'den sonra inşallah yine
karşı karşıya geleceğiz.
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Bu
sözünü unutma.
HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla)
— Unutmuyorum ve inanıyorum ki, keş
ke biz bu yasayı böyle çıkarmasaydık, di
ye en önce iktidar grubu düşünecektir;
ama, o zaman da iş işten geçmiş olacak
tır. Postacı kapıyı zaten bir kere çalar; ben
birden fazla çaldım.
Hepinize teşekkür ediyor, saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru— 672
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bu adına, Sayın Ahmet Neidim. (DYP sı
ralarından alkışlar)
DYP GRUBU ADINA AHMET
NEİDİM (Sakarya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 2972 Sayılı Mahallî
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifinin 2 nci mad
desi hakkında Doğru Yol Partisinin görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınıza çık
mış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla se
lamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, hukuk, iktidar
ların ayak bağı değildir. Hukuk, devlet yö
netiminin temel unsurudur. Şimdi getir
miş olduğunuz Seçim Kanunu teklifi de;
"Biz her seçime, kendi iktidarımızı, ken
di seçimimizi garantiye alacak özel şart
larla girmek isteriz. Bu özel şartları sağ
lamak için de, Parlamentodaki sayısal ço
ğunluğumuza güveniriz. Sizlerden hiçbir
mutabakat beklemeden seçim yasasını
çıkarırız" derseniz ve bu işi dört sene için
de onbir defa tekrarlarsanız, bundan siz
ler de, bizler de zarara uğrarız.
Parlamento, hakların ve hukukun
bekçisidir. Siz, sayısal gücünüze güvene
rek, seçim yasaları ile her defasında oynar
sanız, memlekette, hiç de arzu etmediği
miz sosyal patlamalara sebep olursunuz.
Biz diyoruz ki, apandisit sancısını buzla
geçiştirmeyin. Gelin, oturup siyasî parti
lerle görüşüp, onlarla diyalog kurarak bu
meseleleri halledelim. "Siyasi partiler de
mokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır" de
mek; ama onların hiç fikri alınmadan her
seçim döneminde yeni yasa teklifiyle gel
mek, sanırım demokrasi anlayışıyla bağ
daşmaz. Zaten televizyonu muhalefete ka
pattınız. Bunun en büyük örneğini de ak
şam gördük. Mecliste kadın hakları konu
sunda bütün siyasî parti grupları adına ko
nuşmalar yapılmasına rağmen, Sayın Baş
bakanın eşi, kadın hakları konusunda ko-
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nuşturuldu. "Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir" değil de, sanki Başbakanın
esinindir, gibi yorumlandı. Buna çok üzül
dük sayın milletvekilleri. (DYP ve SHP sı
ralarından alkışlar)
Hiç olmazsa, eşit ve âdil seçim yasa
sı yapmaktan korkmayın. Korku ve tela
şın size hiçbir faydası yoktur. Hak ve hu
kuk sıkıştırılmaz. Hukukî davranmak, eşit
davranmak kimseye zarar getirmez. Tek
lifte öngörülen kontenjan uygulaması, seç
menin gerçek iradesini yansıtmayacak so
nuçlar doğurabilecektir. Şöyle ki : Onbeş
üyeli bir belediyede iki parti birbirine çok
yakın oy aldığı zaman, kontenjan uygu
laması sonucu kazanan parti on üyelik, di
ğer parti ise beş üyelik kazanacaktır. Oy
sa normalde bu üyeliklerin, yedi ilâ sekiz
şeklinde dağılması gerekirdi. İşte burada
kontenjan uygulamasının aksaklığı, ada
letsizliği ortaya çıkmaktadır. Bunun için
gelin, bu haksız uygulama içine girmeyin.
Bu teklifi Komisyona geri gönderin. Ora
da bütün partiler anlaşarak, yeni yasa tek
lifi getirelim. Çünkü, seçim şansı olmayan
insanları, kontenjan adayı olarak göreve
getirebilirsiniz; ama halkın iradesini Mec
lislere yansıtamazsınız. Gerekçede belirt
tiğiniz "İstikrar" unsuru böyle sağlan
maz. Bırakın bu düşünceleri, bırakın bu
korkuyu ve telaşı. Gelin; eşit, âdil, dürüst
seçimin yollarını arayalım. Teklifi bu yön
de olgunlaştıralım.
Bu düşüncelerle hepinize saygılarımı
sunuyorum. (DYP sıralarından "Bravo"
sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Başkaca söz isteyen?.. Yok.
Önerge vardır okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşülmekte olan 139 sıra sayılı ka
nun teklifinin 2 nci maddesi ile değiştiri
len 2972 sayılı Kanunun 10 uncu madde— 673
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sinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
Burhan Cahit Gündüz
İzmir
Mehmet Sağdıç
Ankara
Cumhur Ersümer
Çanakkale
Ali Rıfkı Atasever
Tekirdağ
Göksel Kalaycıoğlu
Ankara
Haydar Koyuncu
Konya
' 'c) Siyasî partiler, belediye meclis
üye sayısı 9 ve, 11 olan beldelerde bir; 15
olan beldelerde iki; 25 ve 31 olan belde
lerde üç; 37 olan beldelerde dört; 45 olan
beldelerde beş; 55 olan beldelerde altı adet
kontenjan adayı gösterirler. Kontenjan
adayı adayların sıralamasına dahil edilme
yerek aday listelerinde kontenjan adayı
olarak ayrıca yazılır. Siyasî partiler kon
tenjan adaylarını merkez yoklamasıyla tes
pit ederler. Ancak, merkez karar ve yöne
tim organları bu yetkisini il veya ilçe yö
netim kurullarına devredebilirler. Siyasî
partiler kontenjan adaylannı bu kanunun
12 nci maddesindeki aday listesinde yer
vermek suretiyle ilçe seçim kurullarına bil
dirirler. Kontenjan adayları bu kanunun
18 inci maddesinin (f) bendinin ikinci fık
rasındaki aday listelerinde de yedek aday
lardan sonra ayrıca yazılır."
BAŞKAN — Önergeye Komisyon
katılıyor mu efendim?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Efendim, yetersayımız olmadığı için
katılamıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Katılıyoruz
efendim.
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BAŞKAN — Önergeyi oylannıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Önerge kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi, kabul edilen önergeyle
birlikte oylannıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... 2 nci madde ka
bul edilmiştir.
3üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. — 2972 Sayılı Mahallî
idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi hakkında Kanunun
13 üncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
"Bağımsız adaylar Yüksek Seçim
Kurulunca tespit edilen ön seçim tarihi
ne kadar adaylık için başvurabilirler."
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerin
de söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 4. — 2972 sayılı Mahallî
idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 19 uncu Maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
"Ancak, aynı sandık bölgesinde 3030
Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin yöneti
mi hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanuna tabi olanlar da dahil belediye
başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği se
çimine ait oy pusulaları aynı zarf içine ko
nur.' '
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerin
de söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
5 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 5. — 2972 Sayılı Mahallî
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri seçimi hakkında Kanunun
23 üncü maddesinin (a) bendine aşağıda
ki fıkralar eklenmiştir.
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"10 uncu madde uyannca kontenjan
adayı gösterilen belediye meclis üyesi se
çim çevrelerinde bu maddeye göre yapı
lan bölme işlemi kontenjan sayısı çıkarıl
mak suretiyle yapılır. Kontenjan adayı
gösterilen bu seçim çevrelerinde geçerli oy
ların en çoğunu almış olan siyasî partinin
kontenjan adayları belediye meclis üyeli
ğini kazanmış olurlar.
Büyük şehirlerde, kontenjan adaylı
ğından belediye meclis üyeliğine seçilen
lerin birinci sırasmdakiler Büyük Şehir Be
lediye Meclisine katılır."
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde
söz isteyen?.. Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Grubu adına, Sayın Postacı; buyurun.
SHP GRUBU ADINA HİLMİ Zİ
YA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; bu madde, biraz ön
ce görüştüğümüz 2 nci maddedeki haksız
lığı daha da şiddetlendiriyor.
Biraz önce Doğru Yol Partili arkada
şımızın söylediği hesabı, bütün belediye
meclisleri için yapalım: İnanın, çok az, 1
oyluk farklılıklar bile büyük açıklar mey
dana çıkaracaktır ve yerel yönetimlerde
huzursuzluk yaratacaksınız. O yetmiyor
muş gibi, bir de bölme işlemini daha bü
yük rakamlara çıkartıyorsunuz. Gelin, her
seferinde böyle sıkıntılara düşmeyip; "İk
tidar partisi yerel yöneticileri kanunla
atar" deyiniz, şu iş bitsin. (ANAP sırala
rından gürültüler)
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) —
Biz demokratız.
BAŞKAN — lütfen efendim...
Lütfen...
HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla)
— İşte, demokratlık ölçüsünü ortaya koy
duğumuz zaman, haklı uyarılara kulak
verme mecburiyetinizin olduğunu da
unutmayın. (ANAP sıralarından "Veriyo
ruz... Veriyoruz" sesleri.)
HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla)
— Verildiğine şahit değilim.
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BAŞKAN — Sayın Postacı, karşılık
lı konuşmaya zatıaliniz alışkın değilsiniz;
ama...
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın; —
Beceriyor, beceriyor...
BAŞKAN — Lütfen efendim... Bece
rip beceremediğini kendisi bilir. Zatıali
niz önde hayli zamandan beri kürsüyü iş
gal ediyorsunuz. Onun için, size tavsiye
lerimi, diğer arkadaşlarıma yaptığım gibi
yapıyorum; rica ediyorum, biraz istirahat
edin. Lütfen...
HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla)
— Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Büyük şehirlere de kontenjan aday. larinin gönderilmesinde yine büyük hak
sızlık yapıyorsunuz. Ben de sizlerden bu
kanun teklifinde, özellikle bu konuda dik
katli olmanızı istiyorum. Gelin, bu mad
deyi komisyona iade edin. Hiç olmazsa
bunu düzeltin; ama, anlaşılıyor ki, hiç de
niyetiniz yok.
Efendim, samimi olarak söylüyoruz:
Bunu böyle kabul ediniz. Böyle bir sistem
de onun veya bunun, sizin veya bizim ka
zanmamız, olayı değiştirmez. Aynı sıkın
tılar, yerler değişince, değişik yerde olan
larla dile getirilir. Yani, Meclis gereksiz
birtakım tartışmaların içine itilir. Böyle
sine, samimiyetle olaya yaklaşan gruplar
bir arada iken, olayı düzeltmek, tamir et
mek imkanımız varken, niçin bu şansı kullanamayalım? Benim, hep anlatmak iste
diğim budur.
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) —
Anlıyoruz.
HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla)
— Bunu, anladığınızı ben de biliyorum;
ama bir noktayı aşamıyorsunuz; aşmanı
zı diliyorum.
En içten duygularla saygılar sunuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Yazıcı, Sayın Postacı'nın son
— 675
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sözlerine zatıaliniz vesile oldunuz; dikkat
ettiniz mi? Demek ki, müzakereleri uzat
mada maharetinizi gösteriyorsunuz.
Önerge vardır okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşülmekte olan 139 sıra sayılı Ka
nun Teklifinin 5 inci maddesinin üçüncü
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Haydar Özalp
Niğde
Abdulkadir Aksu
Diyarbakır
Galip Demirci
Malatya
Ali Sami Akkaş
Balıkesir
Cumhur Ersümer
Çanakkale
Mehmet Pürdeloğlu
Hatay
"Büyük şehirlerde, kontenjan aday
lığından belediye meclisi üyeliğine seçilen
lerden birinci sıradakiler bu kanunun 6
ncı maddesinde belirtilen oranla sınırlı
kalmak kaydı ile büyük şehir belediye mec
lisine katılırlar."
BAŞKAN — Önergeye Komisyon
katılıyor mu efendim?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Yetersayımız olmadığı için katıla
mıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?..
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Uşak) — Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Önerge kabul edilmiştir.
5 inci maddeyi, kabul edilen önergey-
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le birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... 5 inci madde ka
bul edilmiştir.
6 ncı maddeyi okutuyorum :
MADDE 6. .— 2972 Sayılı Mahallî
idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna
28 inci maddeden sonra gelmek üzere aşa
ğıdaki 29 uncu madde eklenmiştir.
"Seçimlerin yenilenmesi
MADDE 29. — Seçim Dönemi so
nundan önce;
a) Bir seçim çevresinde yapılan se
çimin seçim işlemleri sebebiyle iptaline ka
rar verilmesi,
b) Belediye meclisi veya il genel
meclisinin yetkili organlarca feshi,
c) Belediye meclisi veya il genel
meclisi üyeliklerinin herhangi bir sebeple
boşalması ve meclis üye sayısının yedek
lerinin de getirilmesinden sonra üye tam
sayısının yarısından aşağıya düşmesi,
d) Seçilmiş belediye başkanlıkları
nın herhangi bir nedenle boşalması,
Hallerinde mülkî amirlerin vaki bo
şalmaları otuz gün içinde İlçe Seçim ku
ruluna bildirmeleri üzerine, İlçe Seçim
Kurulu sözkonusu organ için yeniden se
çim yapılmasına karar vererek durumu
alışılmış usullerle ilan eder.
Bu ilandan sonra gelen 60 mcı günü
takip eden ilk Pazar oy verme günüdür."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
7 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 7. — 7.8.1988 günü 3469
sayılı "2972 Sayılı Mahallî İdareler ile
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyet
leri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanununun" Geçici 4, 5, 6, 7 nci mad
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deleri yürürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Önerge vardır, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşülmekte olan 139 sıra sayılı Ka
nun Teklifinin 7 nci maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
Burhan Cahit Gündüz
İzmir
Mehmet Sağdıç
Ankara
Cumhur Ersümer
Çanakkale
Ali Rıfkı Atasever
Tekirdağ
Göksel Kalaycıoğlu
Ankara
Haydar Koyuncu
Konya
MADDE 7. — 7.8.1988 gün ve 3469
sayılı "2972 Sayılı Mahallî İdareler ile
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyet
leri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanunun" Geçici 4, 6, 7 nci maddeleri
ile geçici 5 inci maddesinin (c), (d) ve (e)
bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon
katılıyor mu efendim?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Yetersayımız olmadığı için katıla
mıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?..
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Uşak) — Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Önerge kabul edilmiştir.
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7 nci maddeyi kabul edilen önergey
le birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici madde l'i okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren si
yasî partilerin yetkili merkez karar ve yö
netim organları bu Kanunla ilgili gerekli
görülen tüzük değişikliğini yapmaya yet
kilidir..
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Madde üzerinde önerge vardır, oku
tuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşülmekte olan 139 sıra sayılı Ka
nun Teklifinin geçici 1 inci maddesinin
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
Burhan cahit Gündüz
İzmir
Mehmet Sağdıç
Ankara
Cumhur Ersümer
Çanakkale
Ali Rıfkı Atasever
Tekirdağ
Göksel Kalaycıoğlu
Ankara
Haydar Koyuncu
Konya
Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay için
de, siyasî partilerin yetkili merkez karar
ve yönetim organları gerekli görülen tü
zük değişikliğini yapmaya yetkilidir.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
Kongrenin yetkisini veriyorsunuz efen
dim, olur mu bu? Zati Sungur bu.
BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Anka
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ra) — Yetersayımız olmadığı için katıla
mıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet?..
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Uşak) — Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Önerge kabul edilmiştir.
Geçici 1 inci maddeyi, önerge istika
metindeki değişiklikle birlikte oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir.
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra yapıla
cak ilk mahallî idareler genel seçimlerin
de 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fık
rası hükmü uygulanmaz. Ancak, seçime
katılıp da son milletvekili genel seçimle
rinde toplam geçerli oyların % 7'sinden
fazlasını alan siyasî partilere, bu seçimle
re mahsus olmak üzere, oy verme günün
den önceki 7 nci günden itibaren oy ver
me gününden önceki gün saat 18.00'e ka
dar radyodan ve Türk Bayrağı ile Yüksek
Seçim Kurulunun tespit edeceği yere ası
lacak olan ve bu Kurulun belirlediği bü
yüklükteki parti bayrağı ve konuşmayı ya
pan kişi dışında görüntüsüz olarak televiz
yondan;
a) Yukarıda belirtilen siyasî parti
lere, ilk gün 10'ar dakikalık birer
konuşma,
b) Mecliste grubu bulunan siyasî
partilere, ilaveten 10 dakikalık birer
konuşma,
c) Ana muhalefet partisine, ilaveten
10 dakikalık bir konuşma,
d) İktidar partisine, ilaveten 10 da
kikalık iki konuşma,
Hakkı verilir. Son konuşmayı iktidar
partisi yapar.
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BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üze
rinde konuşmak üzere, Doğru Yol Partisi
Grubu adına, Sayın Güneş Müftüoğlu;
buyurun efendim. ('DYP sıralarından al
kışlar)
DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ
MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; 2972 Sayılı
Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ge
çici 2 nci maddesi hakkında, Doğru Yol
Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üze
re söz almış bulunuyorum. Sözlerime baş
lamadan önce, Yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, geçici 2 nci
madde, üç ayrı düzenlemeyi getirmekte
dir. bunlardan ilkine göre, seçime katılıp
da son milletvekili genel seçimlerinde top
lam geçerli oyların yüzde 7'sinden fazla
sını alan siyasî partilere, radyodan ve te
levizyondan konuşma yapma hakkı tanın
maktadır. Bu düzenlemeye göre, Meclis
te grubu bulunan siyasî partilere ilave ola
rak Demokratik Sol Parti ve Refah Parti
sine hak tanınmakta; ancak, yüzde 7 ba
rajının altında kalan, kuruluşlarını ta
mamlamış, seçime katılmaya hak kazan
mış, ölçü olarak alınan son 29 Kasım 1987
seçimlerine de iştirak etmiş olan partiler
bu imkândan yoksun bırakılmaktadır. Ge
rekçe olarak da, 2820 sayılı Siyasî Parti
ler Yasasının "Devletçe yardım" başlıklı
ek 1 inci maddesine 7.8.1988 tarihli ve
3470 sayılı Yasayla eklenen fıkrada öngö
rülen ve Hazine yardımını yüzde 7 bara
jına tabi tutan yasal düzenleme gösteril
miştir ki, bu gerekçe temelde adaletsiz ve
eşitlik ilkesine aykırıdır. Aslında haksızlık
burada başlamış ve bu son yasa ile de de
vam ettirilmek istenmektedir.
Haksızlık, eşitsizlik, adaletsizlik apa
çık ortadadır. Seçime giren partilerden bir
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kısmı devletin radyo ve televizyonundan
faydalanacak, bir kısmı ise faydalanmayacaktır. Bu durumda, bu yasa ile, bu şart
larda yapılacak seçimlerin eşit, adil, dü
rüst olduğunu söylemek mümkün müdür?
Sayın milletvekilleri, Anayasanın 68
inci maddesi, siyasî partileri, demokratik
siyasî hayatın vazgeçilmez unsuru saymak
ta, 67 nci maddesi ise, seçimlerin eşitlik
ilkesine uygun olarak yapılmasını öngör
mektedir., Teklifle yapılmak istenen dü
zenlemenin, Anayasının 67 nci ve 68 inci
maddelerine aykırı olduğunu düşün
mekteyiz.
Maddede yapılan diğer düzenleme,
radyo ve televizyondan konuşma hakkı ta
nınan siyasî partilere ayrılan zaman mik
tarıdır. 2 parti 10'ar dakika, 1 parti 20 da
kika, 1 parti 30 dakika, 1 parti de 40 da
kika konuşacaktır. Bu düzenlemenin de
adil olduğu söylenemez. Kaldıki, mahallî
idareler seçimleri de en az milletvekili ge
nel seçimleri kadar önemlidir. Bu neden
le, siyasî partilere aynlan süreler azdır. Sü
relerin artırılması gereğini vurgulamak is
tiyoruz.
Son düzenleme ise, maddenin son
cümlesi ile iktidar Partisine tanınan ayrı
calıktır. Son konuşmayı kimin yapacağı
nın yasa ile tayini adaletsiz bir uygulama
dır. Bu tespitin kura ile yapılması daha
adil olur kanaatindeyiz.
Arz ettiğim nedenlerle, yüzde 7'lik
barajın kaldırılmasını, siyasî partilere da
ha fazla süre tanınmasını ve konuşma sı
ralarının tamamının kura ile tayin edilme
sini öngörmekteyiz. Maddenin Meclise
sunulan şekline karşı olduğumuzu özellik
le belirtmek istiyorum.
Sayın milletvekilleri, rejimde açaca
ğı yaraları pek fazla düşünmeden, gerekli
ve yeterli şekilde irdelemeden, ortak bir
davranışa girmeden, sadece ve sadece ik
tidarınızın lehine sonuç almaya matuf ola
rak; şevkle, heyecanla çıkarttığınız bu ya-
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salardan şikâyetçi olacağınız, karşı çıka
cağınız günleri dört gözle bekliyor, Yüce
Meclise saygılarımı sunuyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Müftüoğlu.
Buyursunlar Sayın Ömer Çiftçi.
SHP GRUBU ADINA ÖMER
ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; hepinize saygılar
sunarım.
Geçici 2 nci maddenin mevcut hali
ne gerek demokrasimiz açısından, gerek
se Anayasamız açısından, Anayasanın
eşitlik ilkesini zedelediği görüşünden ha
reketle, karşı düşüncedeyiz.
1988 Mayıs ayında, Avrupa Konseyi
Genel Kurulunda, radyo ve televizyonun
kullanımıyla ilgili şu kararlar alınmıştır.
Sanıyorum o konseye katılan bütün siya
sî parti grup temsilcisi arkadaşlarımız ve
Bakanlar Kurulunu temsil eden sayın ba
kan, bu tavsiye kararını ve koydukları im
zayı hatırlarlar.
Değerli arkadaşlarım, bu karar şudur:
1. Radyo ve televizyon, bilhassa se
çim dönemlerinde, siyasî partiler arasın
da eşit olarak kullanılmalıdır.
2. Radyo ve televizyonu, seçim
kampanyalarında hayatî önem taşıdığın
dan ve kamuoyunu etkilediğinden dolayı,
göz ardı etmek mümkün değildir.
3. Radyo ve televizyonun siyasî par
tiler arasında eşit olarak kullanılmaksızın
yapılan bir seçim, antidemokratiktir.
Yani şu anda görüştüğümüz ve be
nim de üyesi bulunduğum Anayasa Ko
misyonundan gelen bu geçici madde, Av
rupa Konseyinin 1988 yılı Mayıs ayında
aldığı kararın tam tersidir, antidemokra
tiktir, eşitsizlik getirmektedir.
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Biz bu konuda Komisyonda şu görüş
leri savunduk : Yüksek Seçim Kurulunun,
seçimlere katılmasında mahzur görmedi
ği, katılmasına karar verdiği bütün siyasî
partiler radyo ve televizyondan yararlandırılmalıdır dedik. Aksi takdirde, bir çif
te standart durumu doğar. Çünkü, siyasî
partiler demokrasinin vazgeçilmez unsu
rudur, bunu hepimiz kabul ediyoruz. Bu
şekilde, yani radyo ve televizyondan eşit
olarak yararlanmadıkça, siyasî partilerin
bazıları vazgeçilmez, bazıları da vazgeçi
lir unsur teşkil ederler. Nitekim, böyle bir
olayla Parlamentomuz şu anda karşı kar
şıyadır; yani, "5 parti demokrasinin vaz
geçilmez unsurudur, diğer 2 parti demok
rasinin vazgeçilir unsurudur" gibi bir çe
lişkiyle karşı karşıyayız; bunu da takdir
lerinize arz ediyorum.
Yine biz milletvekilleri olarak hepi
miz, bu kürsüde, Anayasada belirlenmiş
hürriyetçi demokrasinin ve hukuk düze
ninin dışına çıkmayacağımıza ve adalet
duygusundan sapmayacağımıza dair ye
min ettik. Peki, şu anda, özellikle bu ge
çici maddeyle getirilen, bazı partilerin rad
yo ve televizyondan yararlanması, bazıla
rının yararlanmaması, adalet duygusuy
la bağdaşıyor mu değerli arkadaşlarım?..
Vicdanlarınıza sesleniyorum. Dolayısıyla,
yemin etmiş milletvekilleri olarak, saygın
insanlar olarak, adaletsiz ve eşit olmayan
bu maddeye "evet" diyeceğimizi ve bu
nu da vicdanların kolay kolay kabul ede
ceğini sanmıyorum.
Değerli arkadaşlarım, bir konu süre
olayıdır. Dikkat edilmesi gereken çok
önemli bir olaydır. Maddenin "7 gün" de
niyor; ama 7 gün değil arkadaşlarım. Gru
bu olmayan siyasî partiler, yani DSP ve
Refah Partisi 1 gün, fiilî olarak 7 gün de
ğil. Diğer muhalefet partisi 2 gün; 5 gün
gidiyor, boyama olayı var işin içinde. 7
günden tam yararlanmıyor. Biz SHP ola
rak 7 gün içerisinde 3 gün yararlanıyoruz,
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ANAP Grubu da 7 gün içerisinde 4 gün
yararlanıyor, yani, Anavatan Partisi Gru
bunun da 3 günü gidiyor, ortada fiili bir
durum vardır. Bunun karşılığında ne ge
tiriyoruz veya ne öneriyoruz? Maademki
geçici maddede 7 gün deniliyor; eskiden
olduğu gibi her gün fiilen 10'ar dakika bü
tün siyasî partiler görüşlerini halkımıza,
milletimize anlatabilsinler ve de bu 7 gün
kamuflajı da ortadan kaldırılabilsin
diyoruz.
Değerli arkadaşlarım, bir de görün
tü konusu vardır. Görüntüden neden ka
çıyoruz ki? Her gün televizyonda temel
ler atılırken, yarışlar düzenlenirken ve
"İcraatın içinden" programında çeşitli
görüntüler verilirken; belediye başkanla
rımız çeşitli görüşler ve o görüşleriyle bir
likte görüntülü şekilde icraatlarını anlatır
ken, hiçbir sıkıntı duymuyoruz. Şimdi, si
yasî partilerimizin sayın genel başkanları
veya görevlendirecekler^ kişilerle birlikte,
görüntülü olarak icraatlarını, programla
rını ve düşüncelerini anlamasından ne
den kaçınıyoruz?
Değerli arkadaşlarım, yine burada
bir çifte standart olayı karşımıza çıkıyor.
Hemen aklımıza şu geliyor : Siz Anava
tan Partisi Grubu, zaten televizyondan ve
radyodan yeteri kadar görüntüsüyle, sü
resiyle istifade ediyorsunuz. Sizin dışınız
daki diğer siyasî partilerden, Mecliste gru
bu olan 2 partiye, 7 gün içerisinde birisi
ne 2 gün, diğerine 3 gün, onu da görüntüsüz olarak, konuşma haki veriyorsunuz.
Sizin yanlış icraatlarınızı ortaya koyacak
lar endişesini mi taşıyorsunuz? Görüntü
olayından neden çekiniyorsunuz? Gerçek
ten sağlıklı icraatlar içerisindeyseniz, sağ
lıklı yatırımlar içerisindeyseniz ve sağlıklı
belediyecilik anlayışını ve icraatını yerine
getirmiş iseniz; siz de, o görüntülerinizi te
levizyona koyun, gösterin...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Onla
rın görüntüsü bozuk.
— 680

7 , 12 . 1988

O : 1

Ö M E R ÇİFTÇİ (Devamla) —
Onun için, bu görüntü olayından Sayın
Sungurlu özellikle ve ısrarla neden çekin
di? komisyonda da ısrarla konunun üze
rine gittik; ama, hiçbir haklı gerekçe su
nulmadı ve görüş getirilmedi. Biz bu ko
nuda yine ısrarımıza devam ediyoruz.
Eğer Sayın Anavatan Partisi görüntüsün
den ve kamuoyundan korkmuyorsa, bu
konunun da özellikle düzeltilmesini ve ya
yınların görüntülü hale getirilmesini isti
yoruz ve yarar görüyoruz.
Değerli arkadaşlanm, ikinci bir olay;
konuşma sırası olayıdır. Konuşma sırası
nı hangi mantığa ve nedene bağlıyorsu
nuz? İşte burada, "... İktidar Partisi son
konuşmayı yapar" deniyor, yani diğerle
ri için de diyeceksiniz ki, efendim sayısal
orantı falan... Geçen sefer kura dediğimiz
de, o olay yine size çıktı; tabiî nasıl çıktı,
onu da bilmiyoruz? Burada son konuşma
yı neden ANAP yapacak? Zaten siz her
gün konuşuyorsunuz.. Eğer korkmuyorsanız, meseleyi Yüksek Seçim Kuruluna bı
rakalım ve Yüksek Seçim Kurulu da ku
rayla konuşma sırasını halletsin.
Değerli arkadaşlarım, neden son ko
nuşmayı ANAP yapacak? Bunun cevabı
herhalde yoktur.
BAŞKAN — Sayın Çiftçi, lütfen to
parlayınız.
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım.
Netice olarak, bu maddenin hukuka,
insan vicdanına, insan mantığına, adalet
duygusuna dayanmadığı görüşündeyiz.
Yüksek Seçim Kurulunun, seçime katıl
malarına izin verdiği bütün siyasî parti
lerin, televizyondan, eşit ve adil bir şekil
de yararlanmasını; seçime katılan tüm si
yasî partilere, 7 günün her gününde 10'ar
dakika konuşma hakkı verilmesini öneri
yoruz. Yüce Meclisin bu konuda, hassa
siyet göstereceğine inanıyoruz.
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Hepinize saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim. (SHP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Çiftçi.
Başka söz isteyen?.. Yok.
Önergeler var; okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
139 sıra sayılı Anayasa Komisyonu
raporunun geçici 2 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ederiz.
7.12.1988
Turan Bayazıt
İzmir
Ali Şahin
Kahramanmaraş
Cemal Seymen
Nevşehir
Birgen Keleş
İzmir
Hilmi Ziya Postacı
Aydın
Ahmet Ersin
İzmir
Güneş Gürseler
Tekirdağ
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra yapıla
cak ilk mahallî idareler genel seçimlerin
de 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fık
rası hükmü uygulanmaz. Oy verme gü
nünden önceki 10 uncu günden itibaren
oy verme gününden önceki gün saat
18.00'e kadar radyo ve televizyonun birinci
programlarında son milletvekili genel se
çimine katılan siyasî partilere her gün 10
dakika konuşma hakkı verilir. Konuşma
ların sırası Yüksek Seçim Kurulunca ku
ra ile belirlenir. TV konuşmaları görün
tülü olabilir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşülmekte olan 139 sıra sayılı Ka
nun teklifinin geçici 2 nci maddesinin (d)
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz.
Abdulkadir Aksu
Diyarbakır
Ayhan Sakallıoğlu
Sakarya
Şener İşleten
Edirne
Şakir Ergin
Yozgat
Kerem Güneş
Kars
d) İktidar partisine, ilaveten 10'ar
dakikalık iki konuşma"
Gerekçe : Maddenin (d) bendinde
yer alan, "10 dakikalık iki konuşma" iba
resine açıklık getirmek amacı ile önerge
verilmiştir.
BAŞKAN — Aykırılık derecesine gö
re, tekrar okutup, oylarınıza sunacağım :
Yüksek Başkanlığa
139 sıra sayılı Anayasa Komisyonu
raporunun geçici 2 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ederiz.
7.12.1988
M. Turan Bayazıt
İzmir
ve arkadaşları
GEÇCİ MADDE 2. — Kanunun
yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk
mahallî idareler genel seçimlerinde 2972
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Ka
nununun 35 inci maddesinin ikinci fıkra
sı hükmü uygulanmaz. Oy verme günün
den önceki 10 uncu-günden itibaren oy
verme gününden önceki gün saat 18.00'e
kadar radyo ve televizyonun birinci prog
ramlarında son milletvekili genel seçimi
ne katılan siyasî partilere her gün 10 da-
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kika konuşma hakkı verilir. Konuşmala
rın sırası Yüksek Seçim kurulunca kura ile
belirlenir. TV konuşmaları gürültülü
olabilir.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon
katılıyor mu efendim?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet?..
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Uşak) — Katılmıyoruz efendim.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
Açıklama yapabilir miyim?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu
önergemiz, önce seçime katılan tüm par
tilere, radyo ve televizyonu açma amacı
na yönelik. Düşünebiliyor musunuz ki, ra
pordaki teklife göre. radyo ve televizyon
dan yararlanamayan iki parti. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Anka
ra Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday
gösteriyorlar, seçime giriyorlar ve kendi
adaylarını seçmenlere tanıtamıyorlar. Ar
kadaşlar, bu mümkün değil; adalet, de
mokrasideki eşitlik, siyasette eşitlik bunu
gerektirir; önergemizin bir amacı buna yö
neliktir.
ikinci konu, Anavatan Partisi Grubu
adına konuşan Sayın Sungurlu, bu mad
deyi izah ederken, "Bu bir tecrübedir" ve
"Milletin arzu ettiği ölçüler içindedir" de
yimlerini kullandı. "Milletin arzu ettiği
ölçüler" ayrı bir şekilde telaffuz edildiği
için, "Bu bir tecrübedir" sözlerinin an
lamı üzerinde durmak gerekiyor.
'Tecrübe''den amaç nedir? Biz, mil
letvekili seçimlerinde bir başka yöntem uy
guluyoruz; acaba belediye seçimlerinde,
propaganda sürelerini, bir eskalyeye bağ
layarak, kısıtlayarak ve bazı partileri dış
layarak yürütmeyi niçin yeğliyoruz?
Arkadaşlar, bu çok önemli. Neden
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Önemli? Çünkü, bunu telaffuz eden kişi,
lalettayin, bizler gibi, daha doğrusu benim
gibi sıradan bir milletvekili değil; kamu
oyundaki görünümüyle Anavatan partisi
nin ikinci adamı olan ve grup adına be
yanda bulunan bir milletvekili. "Bu bir
tecrübedir" sözü, bence, halka bir büh
tandır ve Türk Halkının seçimlerde bu sö
zü değerlendirmesi gerekir.
Yine bir başka konu, ' 'Milletin arzu
ettiği ölçüler" dendi. Zaten eskiden beri
deniyor. Millet bıktı, millet siyasîleri din
lemek istemiyor. Tabiî, haklısınız, bu bir
deneyime dayanıyor; muhakkak ki, "İc
raatın içinden'' programlarını izletiyorsu
nuz ve milletin siyasîlerden bıktığını tespit
ediyorsunuz, daha çok bıktırmak istemi
yorsunuz.
Bizim önergemiz, milleti bu bıkkın
lıktan da kurtaracak bir yöntem getiriyor.
"Sadece televizyonun birinci kanalında ve
radyonun birinci programında bu propa
gandalar yapılsın. Radyo ve televizyonun
tümü işgal edilmesin. Vatandaş, isterse,
açsın, o siyasîyi dinlesin; istemezse, kapat
sın, arabesk dinlesin, müzik dinlesin"
diyoruz.
Tabiî, gönlümüzden bunu makul gö
rüyorsunuz, ama siyaseten bu duruma ya
naşmanız mümkün olmayacak kanısında
yım. Ama. siz bu teklifle, rapordaki bu
maddenin şekliyle, "Mevcut olmayan bir
propaganda imkânını, kısıtlı da olsa ver
dik, veriyoruz" derken, yani yine altını çi
zerek söyleyeceğim, bunu bir lütuf olarak
gösterirken, bir gerçeği gözden uzak tu
tuyorsunuz. Arkadaşlar, körü, şaşı yapı
yorsunuz. Demokraside şaşılık olmaz. De
mokrasiye şaşı bakılmaz. Demokrasiye şa
şı baktığınız takdirde, siz değil, demokrasi
zarar görür.
Önergenin kabulü yüksek takdirleri
nize sunulmuştur.
Saygılarımı arz ederim. (SHP sırala
rından alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Bayazıt.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşülmekte olan 139 sıra sayılı ka
nun teklifinin geçici 2 nci maddesinin (d)
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz.
Abdulkadir Aksu
Diyarbakır
ve arkadaşları
"d) İktidar partisine, ilaveten 10'ar
dakikalık iki konuşma,"
BAŞKAN — Önergeye Komisyon
katılıyor mu efendim?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Sayı yetersizliğinden dolayı katıla
mıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?...
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Uşak) — Katılıyoruz efendim.
• BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Önerge kabul edilmiştir.
Geçici 2 nci maddeyi, kabul edilen
önerge istikametindeki değişiklikle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Geçici 2 nci madde kabul edil
miştir.
8 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
9 uncu maddeyi okutuyorum :
MADDE 9. — Bu Kanun hükümle-.
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rini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Teklifin tümü üzerindeki müzakere
ler tamamlanmıştır.
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tek
lifin tümü kabul edilmiş ve kanunlaşmış
tır; hayırlı olsun (ANAP sıralarından al
kışlar)
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
Sayın Başkan, bu Kanun, demokrasinin
ve hukukun zaferidir.
3. — Kayseri Milletvekili Recep Ergun ve
6 Arkadaşının, Kayseri ilinde Mdikgazi ve Kocasinan Adıyla İki İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teki fi üe Kayseri Milletvekili Halil Özsoy'un Aynı Mahiyette Kanun Teklifi ve içişleri ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (2/75,2/73) (S.
Sayısı : Mİ) (1)

BAŞKAN — Kabul edilen Danışma
Kurulu önerisine göre, üçüncü sırada,
Kayseri Milletvekili Recep Ergun ve 6 Ar
kadaşının, Kayseri İlinde Melikgazi ve
Kocasinan Adıyla iki İlçe Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi ile Kayseri Milletve
kili Halil Özsoy'un Aynı Mahiyette Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporlarının müzakeresine ge
çiyoruz. (SHP sıralarından "Ara verin Sa
yın Başkan" sesleri.)
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Ara
verelim Sayın Başkan...
BAŞKAN — Efendim müzakerelere
devam edeceğiz.
Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mışlardır.
Komisyon raporunun okunup, okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Komis(1) 141 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun
okunması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere
geçiyoruz.
Tasarının tümü üzerinde söz iste
yenler?..
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) —
DYP Grubu adına, Sayın Durutürk.
ONUR KUMBARACIBAŞI (Koca
eli) — SHP Grubu adına, ibrahim Tez ko
nuşacak Sayın Başkan.
BAŞKAN — DYP Grubu adına, Sa
yın Durutürk; buyurunuz efendim.
DYP GRUBU ADINA ERTEKİN
DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; Kayseri Milletvekili
Recep Ergun ve 6 Arkadaşının, Kayseri
İlinde Melikgazi ve Kocasinan Adıyla İki
İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
ile Kayseri Milletvekili Halil Özsoy'un Ay
nı Mahiyette Kanun Teklifi Hakkında
DYP Grubu adına görüşlerimi kısaca arz
etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesi
leyle hepinize saygılarımı sunuyorum.
Sayın milletvekilleri, bu kanun tek
lifleri komisyonda görüşülürken; kanun
tekliflerinin elimize, ancak görüşmelerin
yapılacağı sabah geçtiğini beyan etmek su
retiyle, böyle kapsamlı ve geniş bir kanun
teklifi hakkında da hemen bir görüş be
yan etmenin mümkün olamayacağını ve
bu nedenle, görüşmelerin hiç değilse bir
gün ertelenmesini teklif etmiştik. Ancak,
Sayın Başkan ve değerli Anavatan Partili
üyelerce bu teklifimiz reddedilmişti. Şimdi
aynı konuyu burada da tekrarlıyoruz:
Böyle kapsamlı ve geniş bir kanun teklifi
nin, komisyonda görüşmelerine başlama
sından bir gün önce veya hatta aynı gün
arkadaşlarımıza verilerek görüşülmesi ye
bir hafta sonra da Genel Kurula indiril
mesi, zannediyorum ki pek uygun değil— 6$4
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dir. Çünkü, iki ilçe kurulmasına ve birçok
yeni yerin belirlenmesine dair böyle kap
samlı bir kanun teklifi, bir oldubittiye ge
tirilmemelidir.
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Da
nışma Kurulu bu şekilde karar aldı.
ERTEKİN DURUTÜRK (Devam
la) — Haklısınız Sayın Özalp; ama me
selede bu şekilde vazedilmemelidir, yan
lıştır.
İkinci bir husus, Kocaeli Milletveki
li Sayın Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine
ait iki köyün durumu hakkında bir kanun
teklifi vardı ve bu kanun teklifi görüşülür
ken, Sayın İçişleri Bakanımız komisyon
da aynen "Bakanlığımda il, ilçe ve büyük
şehirlerin yapılması hususunda geniş ve
kapsamlı bir çalışma yapılmaktadır. Do
layısıyla bu tür tekliflere şimdilik sıcak
bakmıyoruz" demişti. Buna rağmen, bir
hafta sonra bu kanun teklifi geldiği za
man, Sayın Bakan nedense kapsamlı ve
geniş çalışma şeklini unuttu ve kanun tek
niğine taraftar olduğunu söyledi.
Değerli milletvekilleri, Kayseri'nin
büyükşehir olmasına ve iki ilçe kurulma
sına karşı değiliz. Ancak, bu tür teklifler,
hakikaten Sayın Bakanın da söylediği gi
bi geniş ve kapsamlı bir çalışma sonucu
tespit edilmelidir. Ancak, ne var ki, işin
aslı öyle değildir. Bu kanun teklifi, Seçim
Kanunundan evvel yetiştirilecek ve dola
yısıyla Kayseri büyükşehir statüsüne ka
vuşturulacaktır. Buna da bir itirazımız
yoktur. Ancak, Kayseri konumunda bir
çok il vardır. Binaenaleyh, bunların tama
mının bir kanun teklifi şeklinde ve düzenli
olarak getirilmesinde bizce yarar vardır.
Üçüncü husus ise -teklif sahiplerin
den Sayın Kaşıkçı da komisyonda
söylemiştir- bu teklifler, harfiyen, noktası
virgülüyle birbirinin aynıdır. Dolayısıyla,
sayın üyeler bunları kendileri imzalamış
tır. Öyle zannediyorum ki -yanılabilirim
de- bu üyelerimiz, bu teklifleri kendi iba-
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releriyle, kendi anlatımlarıyla belediyede
hazırlatmışlar ve huzurumuza getirmişler
dir. Aksaklıkların olup olmadığını kendi
lerinin de bildiği kanaatinde değilim.
Bu nedenle, kanun teklifini bir oldu
bitti şeklinde telakki ediyor ve ret oyu ve
receğimizi arz ediyorum.
Saygılarımla. (DYP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
adına, Sayın İbrahim Tez; buyurun.
S H P G R U B U ADINA İ B R A H İ M
T E Z (Ankara) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı
Parti Grubu adına hepinizi en içten say
gılarımla selamlıyorum. Bugünkü iktidar
yönetsel bütünlemelere, netsel örgütlen
melere ve ölçütlere, kalkınmanın gerekle
rine göre değil, siyasal önceliklere göre
yaptığı apaçık biçimde ortada olan bu tek
lifle ilgili olarak düşüncelerimizi net ve
açık bir şekilde arz etmek istiyorum.
Başta Sayın Başbakan olmak üzere
resmî ağızlardan, ANAP Genel Merkezin
den yapılan, gazetelere yansıyan demeç
leri ve konuşmaları, iktidarın bu tip deği
şiklikleri halkoylaması, referandum ve se
çim sonuçlarına göre yaptığını, getirilen
bu kanun teklifiyle açık ve net olarak or
taya koymuştur.
Türkiye'nin toplumsal - ekonomik
coğrafyası değişmiş, ulaşım yolları, ileti
şim olanakları genişlemiş, kentleşme, en
düstrileşme, tarımsal makineleşme süreç
leri hızlanmış, bunların sonucunda Tür
kiye'nin yönetsel yapısı da eskimiştir. Bu
nedenle, ülkenin yönetsel bölümlenmesini değiştirmek gerekirse, b u n u n ilçe ve il
lere göre tek tek ele almak şeklinde yapıl
ması sakıncalıdır ve yanlıştır. Değişmeler,
uzun soluklu, ciddî araştırmaların sonuç
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larına göre, yerel gözlemlere göre, yöre
sel incelemelere göre, halk ve yöneticiler
üzerinde uygulanan anket çalışmalarına
göre yapılmalıdır. Bu konuda çok çeşitli
düzenlemeler yapılmıştır. Bunların bilim
sel araştırma olmaları, çalışmaların yan
sımaları, daha evvel elde edilen ve Devlet
Planlama Teşkilatında var olan verilerde,
somut ve açık bir şekilde ortadadır.
Yeni bir il veya ilçe, hatta bir bucak
kurulmasının yararı ve neye mal olacağı
konusunda herhangi bir incelemeden ge
çirilmeden getirilen tasarıların ve getiri
len düşüncelerin, Türkiye'nin yönetsel bö
lünmesine, Türkiye'nin kalkınmasına kar
şı geleceği inancındayız.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
" B i r ilin kurulması, hatta bir ilçenin ku
rulması şu kadar paraya mal olur" diye
hükümet yetkililerinin ve komisyon üye
lerinin gündeme getirdikleri bu rakamlar,
gerçek düşünceleri ve gerçek parasal mik
tarı hiçbir zaman yansıtmamaktadır. Ül
ke bir bütündür; küçük birim ve bölüm
lerle tek tek uğraşırken, çevresiyle olan ba
ğımlılığını, ilişkilerini bir yana itmek sa
kıncası vardır. İl veya ilçe kurulması, per
sonelin, paranın sağlanması için bir ha
zırlık döneminin gereğine inanıyorum.
Tek tek kararlar vermek, bir yandan bü
tünü gözden kaçırmak, öte yandan kom
şu kasaba ve kentler arasındaki, çoğu kez
yıllardır süregelen, kimi kez düşmanlık
düzeyine çıkan geçimsizlikleri körüklemek
olayını da ortaya getireceği kanısındayız.
Ülkenin yönetsel bölümlerini, yöne
ticiler ve plancılar, uzmanlarla bilim
adamlarından oluşan yansız, özerk bir ku
rum veya kurul gözden geçirmelidir, bu
bilimsel verilere dayalı netsel öneriler ge
liştirilmelidir. Bu konuyla ilgili olarak ge
tirilmiş olan bu yasa teklifinde, bunların
hiçbir tanesi göz önüne alınmamıştır.
Cumhuriyetimizin kurulduğu ytllarda (1924, 1925 yıllarında) bu konuya o
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zamanki iktidarlar, hükümetler gereken
özeni göstermişlerdir; ama, 21 inci yüzyı
la geçerken bugünkü iktidar buna bu öze
ni göstermiyor. Bunu bir türlü anlaya
mıyoruz.
Ülkemizin yönetsel yapı bölümlerini
gelişigüzel değiştirmek, hiç kimsenin hak
kı değildir. Hele hele Türk toplumundan,
Türk halkından 3 insanın 1 oyunu alan bu
iktidarın hiç hakkı yoktur. (SHP sıraların
dan alkışlar)
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
biz metropol kentlere karşı değiliz; ama,
getirilen zihniyete karşıyız. Bu zihniyeti,
burada, o pırıl pırıl oylarınızla geri çevir
diğiniz takdirde; bir daha böyle bir yan
lışlığın, bir daha böyle yasal olmayan bir
sistem getirilmesinin önüne geçileceği
inancındayız.
Sınırlı kaynaklarla topluma hizmet
konusunda önemli bir boyut da mekân or
ganizasyonudur. Hizmet sunumunun me
kân boyutunda planlanması, ekonomik ve
sosyal değişme ve gelişme stratejisini kap
sar; belirlenecek mekân ölçeği, eldeki ola
naklar ve seçi}ecek araçlarla da bağlantı
lıdır. Servisler konusunda akılcı olmayan,
mekânsal olmayan ölçek saptamaları, ve
rimsiz, düzensiz, başarısız sonuçlar yara
tacaktır.
Ülke çapında kamu hizmetlerinin da
ha rasyonel sunumu, biraz evvel arz etti
ğim gibi, Devlet Planlama Teşkilatından
alınacak verilere göre yapılmalıdır. Aslmda Devlet Planlama Teşkilatının tüm
Türkiye ölçeğinde yapmış olduğu, Türki
ye'de yerleşme merkezlerinin kademeleştirilmesi konusunda çok ciddî çalışmalar
vardır. İnanıyorum ve biliyorum ki, bu ik
tidar bu çalışmalardan esinlenmemiştir,
bu çalışmalardan bilgi almamıştır; 378 bin
nüfuslu bir kent olan Kayseri'yi bu şekil
de bölmekle bir yanlışlık yapıyor. Kayse
ri'nin nüfusu 378 bin; ama Türkiyemiz-
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de öyle kentlerimiz, öyle ilçelerimiz var
dır ki, bu 378 binin kat kat üstündedir, ör
neğin, Ankara'daki bütün ilçelerin nüfu
su bunun üstündedir, İstanbul'daki ilçe
lerin hepsinin nüfusu bunun üstündedir.
Bu şekilde genel bir işlem yapacaksak, ge
lin hep beraber Samsun'u da, Trabzon'u
da, içel'i de, Hatay'ı da büyükşehir ya
palım; bunlar böyle teker teker olmaz.
(SHP ve ANAP sıralarından alkışlar)
S. HALİL ÖZSOY (Kayseri) — On
ları da yapacağız.
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; bu sistemle
kentleşmeyi de kontrol altına alamazsınız.
Bu sistemde, kentlerde sorunları daha da
çoğaltırsınız, sorunların üzerinden gele
mezsiniz. (ANAP sıralarından, "Bravo"
sesleri, alkışlar [!])
Sizin alkışınıza ihtiyacım yok benim.
(SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) Ben
bu parlamentoya, sınırları içerisinde bu
lunduğu bu yörenin en çok oyunu almış
gelmiş insanım; o yöredeki insanın alkışı
bana yeter. (SHP ve ANAP sıralarından
alkışlar)
Kentleşmenin kontrol altına alınma
sı ve sağlıklı bir yola sokulması, öncelikle
planlamanın yaşamın önüne geçirilmesiy
le sağlanır. Kentin hangi yönde gelişeceği
kadar, o yönde hangi yatırımların yapıla
cağına, o kentin hangi ölçüde büyüyece
ğine, o kentte yaşayan insanlar karar ve
rir. İnanıyorum ve biliyorum ki, Kayseri
kent halkına danışılmadan getirilen bu ya
sa teklifi, Kayseri kent halkının istemi de
ğildir; kanun teklifini yapan 6 arkadaşı
nın istemidir. Bu konuda Kayseri kent hal
kı, Kayseri'nin metropol olmasını istemi
yor; bir yanlışlık da burada yapıyorsunuz.
S. HALİL ÖZSOY (Kayseri) — İb
rahim bey, Kayseri'yi gördünüz mü?
İBRAHİM TEZ (Devamla) —
Kentleşme, özellikle ulaşım ağını izleye-
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rek gelişir. Bu konuda getirdiğiniz bu bö
lümlemede, kentleşmenin ulaşım ağını iz
leyerek büyümesi konusunda herhangi bir
açıklık yok. Bu mahalleler hangi ölçütle
re, hangi koşullara göre bölünmüştür?
Hangi mahalle, Koca Sinan İlçesine; han
gi mahalle, Melikgazi İlçesine verilmiştir?
Bu konuda açık ve net bilgi yoktur ve ben
düşünemiyorum!..
S. HALİL ÖZSOY (Kayseri) — Ra
poru okumamışsın, belli.
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Bu
nun altında siyasal çıkar vardır ve bu sosyaldemokratlarm Kayseri'de yükselen ne
fesini kesmek için getirilen bir işlemdir;
ama bunu başaramayacaksınız. (SHP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar;
ANAP sıralarından alkışlar [!])
Bu nedenle, kentin gelişme yönü ko
nusunda doğru karar üreterek, bir yöne
tim için öncelikle ulaşım, sonra da bağlamlı olarak altyapı yatırımları da önem
lidir. Bu konuda getirilen bu yasa teklifin
de, Kayseri'nin altyapısı ve gelişmesiyle de
ilgili bir şey yoktur.
S. HALİL ÖZSOY (Kayseri) — İb
rahim Bey, Kayseri'yi gördünüz mü?
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Kay
seri'yi çok gördüm; hatta, Kayseri'de şu
nu söyledim: "Siz SHP olarak 1987 yılın
da gerçi milletvekili çıkaramadınız; ama,
pırıl pırıl 99 tane sosyaldemokrat millet
vekili çıkardınız; Ankara Milletvekili ola
rak da övünüyorum ve Kayseri milletve
kili olmayı da düşünüyorum." (SHP ve
ANAP sıralarından alkışlar)
ADİL KÜÇÜK (Konya) — Ankara
lılar gücenir sonra.
İBRAHİM TEZ (Devamla) —
Kentlerimizi bölüp, seçimi nasıl kazanırım
zihniyetleri ile kentlerde gerekli inceleme
leri yapmadan, bölünmelerin sakıncaları
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ilerideki yıllarda önümüze gelecektir.
Kentleri beş yıllığına nasıl kazanırız diye;
kentleri, yaklaşan yerel yönetim seçimle
rinde beş yıllığına nasıl kazanırım diye ya
pılan bu tip uygulamalar yanlıştır. Asıl
önemli olan, kentlerde yapılması gereken
en önemli konular, kentlerimizi idare et
mek, hatta belki ondan da daha çok, kent
lerimizi fiziksel, toplumsal, kültürel yön
leri ile değiştirmek ve yeni bir yapıya ka
vuşturmak temel amaç olmalıdır. Bu ama
cı da bu getirilen teklifin içerisinde gö
remedik.
Kentlerimize nasıl yaşam koşulu su
nacağımızı da belirtmeliyiz. Bu bölünen
kentlerimizde de, nasıl bir yaşam koşulu
sunacağımızı, bu yasanın içerisinde de gö
remedik. Hedefleri, nitel ve nicel yönle
riyle aslında 21 inci yüzyıla hazırlamak
mecburiyetindeyiz. Kentlerimizi 21 inci
yüzyıla hazırlarken tüm bu koşullan göz
den geçirmemiz gerekiyordu.
Seçim kazanacağım diye kentlerle oy
nayamazsınız, oynatmayacağız. (SHP ve
ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Bugün Türkiye'de yaklaşan yerel yö
netim seçimleriyle ilgili olarak, kent hal
kı, tüm kentlerimizde, kasabalarımızda, il
çelerimizde ve illerimizde yaşayan insan
larımız hangi dünya görüşünü taşırlarsa
taşısınlar; ama tek inandıkları bir nokta
var. Türkiye'deki yerel yönetim sorunla
rını ancak sosyal demokratlar çözer diye
bir düşünceleri var. Sosyal demokrat dü
şünceleri var. (SHP sıralarından "Bravo"
sesleri, alkışlar)
Biraz evvel buradan yerel yönetim
lerle ilgili olarak 2972 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapan teklifi geçirdiniz. Bu yasa
da da, daha evvelki yasalarda olduğu gi
bi, televizyonlardaki görüntüyü kaldırdı
nız. Televizyonda herkesin seyrettiği bir
program var. O programın bir kahrama
nı var. Kısa boylu, şişman; televizyona çı
kar; her zaman televizyona çıkar, "Benim
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güzel vatandaşlarım" diye başlar, televiz
yonun o programındaki kişi ve "Biz şu ka
dar köye şu kadar telefon götürdük, şu ka
dar yol yaptık, çağ atladık" der. (ANAP
sıralarından "Doğru" sesleri) Biz muha
lefet olarak bu kentlerde o sulardan, atla
yabilmek için, biriken topraklardan atla
yabilmek için gayret gösteren insanları ve
asfaltların darmadağınıklığını televizyon
dan gösterecektik; seçim yasasında televiz
yondaki görüntüyü kaldırdınız; ama arka
sından yine o programda, o şişman kısa
boylu, o programın kahramanı "Benim
güzel vatandaşlarım" diye başlıyor...
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — İnsan
gibi konuş, adam gibi konuş.
ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Düzgün konuş, insan gibi konuş.
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Diyor
ki, "Ben Türkiye'de bütün insanlarımı
yaz tatiline gönderiyorum, S ide'ye gönde
riyorum; şuraya gönderiyorum, buraya
gönderiyorum; şu kadar beş yıldızlı otel
yaptım, şu kadar şunu yaptım" arkasın
dan biz, Ankara'da, Türkiye'de halkımı
za soruyoruz ve "Siz o beş yıldızlı otel
lerde kalabiliyor musunuz?" diyoruz.
Halkımız "Hayır" diyor. O yerel yöne
tim seçimlerinde halkımız o zihniyete ha
yır diyecektir.
Yine, bir program var...
BAŞKAN — Sayın Tez... Sayın Tez...
İBRAHİM TEZ (Devamla) —
Buyurun.
BAŞKAN — Konu üzerinde konu
şun efendim.
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Ben
konu üzerinde konuşuyorum; onları
susturun.
BAŞKAN — Hiç alakası yok.
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Ben
konu üzerinde konuşuyorum.
BAŞKAN — Kayseri ile Erciyes ile
alakası yok.
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Ben
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konu üzerinde konuşuyorum,
Sayın Başkan, sayın milletvekileri,
metropol kentlerde en önemli olaylarından
bir tanesi de...
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) —
Ecevit'e benziyorsunuz, Ecevit'i iyi taklit
edemiyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Tez, toparlıyınız.
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Ben
o konuda fikirlerimi söylemiştim.
BAŞKAN — Sayın Tez toparlayınız.
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Ha
yır, ben kimseyi taklit etmiyorum. Ben İb
rahim Tez'im.
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) —
Benziyorsunuz dedim.
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Ben
ziyorsunuz dedi.
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; metropol
kentlerde özellikle üzerinde durulması ge
reken konuların bir tanesi de kentlerin bu
şekildeki bölünmeler sırasında, o kent ko
nusunda, belediyedir. Yerel yönetimlerle
ilgili olarak, şu anda belediyelere Emlak
Vergisi yoluyla para akmaktadır ve ken
tin ticaret merkezleri konusunda beledi
yelere maddî olanaklar sağlanmaktadır.
Acaba, getirilen bu teklifte Kayseri kent
halkına hizmet sunacak olan bu birimle
rin, mahallelerin bölüşülmesinde, bu kay
naklar konusunda gereken özen gösteril
miş midir, gösterilmemiş midir? Bize su
nulan yasanın içerisinde mahallelerin nü
fusu yok, mahallelerin sosyal, ekonomik
yapısı yok; yalnız mahallelerin ismi var.
Komisyonda bu konuda doyurucu, açık ve
net bilgiler istedik. Bu bilgilerin hiçbiri ve
rilmedi.
Buraya, bu tip yasalarla gelip de
kentlerimizi bozmaya hakkınız yok. Bu
duygular içerisinde hepinize saygılar su
nuyorum. ("Bravo" sesleri, alkışlar)
ZİYA ERCAN (Konya) — Düşün
dük, hiç merak etme.
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın
Hacıpaşaoğlu; buyurun. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA A. SER
VET HACIPAŞAOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; görüşülmekte olan Kayseri İlinde
Melikgazi ve Kocasinan Adıyla İki İlçe
Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifiyle
ilgili olarak Anavatan Partisi Grubunun
görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuzdayım.
Biraz evvel konuşan arkadaşlarımı
dikkatle dinledim. Türkiyemizde gelişme
yi ve büyümeyi kabul etmemeyi iyi karşı
lamak mümkün değil. Başka illerin de ay
nı şekilde büyük şehir olmasını istemek
doğrudur; ama Kayseri İlinin büyük şe
hir olmasını istememek, gelişmeyi, büyü
meyi düşünmemek demektir. Onun için
bu arkadaşlarımın konuşmalarını, yalnız
bu noktadan doğru bulmadım.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Ktrıkkalemiz Kayseri'den büyük niye onu şe
hir yapmıyoruz?
A. SERVET HACIPAŞAOĞLU
(Devamla) —Muhterem milletvekilleri,
Kayseri çok hızlı artan nüfusu ve ona pa
ralel olarak genişleyen sınırlarıyla büyük
bir şehir olmaktadır. Birçok eski medeni
yetin merkezi olmakla tarihî ve turistik bir
özelliği olan Kayseri, bugün, aynı zaman
da, ticarî ve sınaî yönlerden de Orta Ana
dolu'nun önemli bir merkezi durumuna
gelmiştir.
Kayseri, bu çekici ve toplayıcı nite
likleriyle, köyden kente nüfus akımı ola
yının en hızlı cereyan ettiği, buna paralel
olarak da belediye hizmetleri yönünden
pek çok problemlerin doğduğu bir büyük
şehir olmuştur.
Hacmi günden güne artan toplu ta
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şımacılık, çevre kirliliği, altyapılar gibi tür
lü konularla ilgili büyük projelerin yürü
tülebilmesi için Kayseri' nin, Büyükşehir
Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Ka
nuna göre yeniden donatılmasına ihtiyaç
vardır. Bu nedenle, Kayseri için yasal çer
çevede bir değişiklik yapılması gerekli gö
rülmektedir.
Aynca, Kayseri Belediyesi çevresin
de Talaş, Hisarcık, Erkilet gibi beş altı ki
lometre uzaklıkta yedi kasabaya sahiptir.
Bu belediyeler, gerek belediye hizmetleri
yönünden, gerek ekonomik olarak her an
Kayseri Belediyesiyle ilişki içerisindedir.
İleride bu belediyelerin de büyükşehir be
lediyesiyle bütünleşmesi halinde, beledi
yecilik yönünden son derce ileri ve çağdaş
bir gelişme sağlanmış olacaktır. Bunun so
nucu olarak da Kayseri, halen üzerinde
kurulu bulunduğu çanaktan, daha uygun
yerleşme merkezlerine doğru gelişmiş ola
caktır.
Değerli milletvekilleri, memleketi
mizde bu düzeydeki gelişmeleri dikkate
alan Yüce Heyetiniz, 27.6.1984 tarihinde
3030 sayılı Yasayı çıkarmıştır. Şu anda, yü
ce takdirlerinize sunulmuş ojan, Kayseri '
İl Merkezinde Melikgazi ve Kocasinan
Adıyla İki İlçenin Kurulması Hakkında
Kanun Teklifi, 3030 sayılı Yasaya göre dü
zenlenmiş bir tekliftir.
Muhterem milletvekilleri, Kayseri
İlindeki hızlı büyümeyi, çok kısa olarak,
rakamlarla da belirtmek istiyorum.
1950 yılında nüfusu 65 000; 1960'ta
102 600; 1970'te 167 700; 1975'te
232 966; 1980'de 301 799; 1985'te de
378 458 olmuştur.
1986 yılında onaylanan 1/5000 nazım
imar planıyla, plan dönemi içinde, nüfu
sun 860 106 olacağı tahmin edilmektedir.
Kayseri Belediyesinin yıldan yıla
yükselen sınırlarına/gelince; bugüne ka
dar yapılan ilavelerle 23 850 hektarı bul
muştur. 1980 yılından sonra il merkezine
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bağlı iki köy belediye sınırları içine alın
dıktan sonra, belediye sınırları toplam
31 725 hektara yükselmiştir.
Muhterem milletvekilleri, Kayseri'nin, 3030 sayılı Kanunun öngördüğü hu
kukî statüye ulaştırılmasını Anavatan Par
tisi olarak uygun gördüğümüzü arz eder,
Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım.
(ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Hacıpaşaoğlu.
Teklif üzerinde başkaca söz isteyen?..
Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum:
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MADDE 2. — Kayseri İli Merkez İl
çesi Merkez Bucağına bağlı Ambar ve Ko
naklar köyleri tüzelkişilikleri kaldırılarak
Melikgazi Belediyesine mahalle olarak
bağlanmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3. — Kayseri İli Merkez İl
çesi Merkez Bucağına bağlı Çırkalan Kö
yü tüzelkişiliği kaldırılarak Kocasinan Be
lediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?;, Yok.

Kayseri İl Merkezinde Melikgazi ve
Kocasınan Adıyla İki İlçe Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi

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

MADDE 1. — Kayseri İl Mer
kezinde;

4 üncü maddeyi okutuyorum:

a) Ek-1 sayılı listede adları yazılı
mahalleler merkez olmak ve Ek-2 sayılı lis
tede adları yazılı bucak, kasaba ve köyler
aynen bağlanmak üzere Melikgazi,
b) Ek-3 sayılı listede adları yazılı
mahalleler merkez olmak ve Ek-4 sayılı lis
tede adları yazılı bucak, kasaba ve köyler
aynen bağlanmak üzere Kocasinan,
Adlarıyla 2 ilçe ve bu ilçelerin mer
kezinde aynı adlarla 2 belediye kurul
muştur.
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde
söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi, ekli listeleriyle birlikte oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
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MADDE 4. — Belediye sınırlan için
de birden fazla ilçesi bulunan Kayseri Be
lediyesi hakkında 3030 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanır ve Kayseri Belediyesi is
mi de "Kayseri Büyükşehir BelediyesF'ne
dönüşür.
BAŞKAN — Made üzerinde söz is-,
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir.
5 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 5. — Bu Kanunla kurulan
Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde mer
kezî idare tarafından oluşturulacak teşki
lata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir.
Geçici madde l'i okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 1. — Melikgazi
ve Kocasinan Belediyeleri seçimi Türkiye
düzeyinde yapılacak ilk genel mahallî ida
reler seçimiyle birlikte yapılır.
Bu süre içinde, Büyükşehir Belediye
lerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında 3030 sayılı Kanunda ya
zılı büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait
yetki ve görevlerin tümü Kayseri Büyük
şehir Belediyesi tarafından yürütülür.
Kayseri Belediyesinde halen görevde
bulunan Belediye Başkanı, Belediye Mec
lisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahallî
idareler seçimine kadar Büyükşehir Bele
diye Başkanı, Belediye Meclisi ve Beledi
ye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda
yazılı görev ve yetkilere sahiptir.
İlk genel mahallî idareler seçimleri
ni müteakip mezkûr belediyeler teşkilatlanıncaya kadar bunların her türlü hiz
metlerinin ayrıldıkları belediyeler tarafın
dan yürütülmesine devam olunur.
\feni kurulan mezkûr belediyeler hak
kında 3030 sayılı Kanunun geçici hüküm
leri kıyasen uygulanır ve koordanisyon bü
yükşehir belediyesince sağlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz
isteyen?..
Buyurun Sayın Kırlı.
İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlanm; madde
nin içeriğine hiçbir diyeceğim yok; ancak,
madde kaleme alınırken Türkçemizin kul
lanılmasında birtakım hatalar yapılmıştır;
bu hususları bilgilerinize sunmak ve mad
denin içeriğini aynen korumak şartıyla ve
rilmiş olan önergemi açıklamak üzere söz
almış bulunuyorum.
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Geçici madde l'de, "Melikgazi ve
Kocasinan Belediyeleri seçimi Türkiye dü
zeyinde yapılacak ilk genel mahallî idare
ler seçimiyle birlikte yapılır" deniliyor.
Takdir edersiniz ki, ilk genel mahallî
idareler seçimi, genel seçim olması nede
niyle, zaten Türkiye düzeyinde yapılacak
tır. Bu bakımdan buradaki, "Türkiye dü
zeyinde yapılacak" sözcükleri fazladır.
Asıl önemli hata bence ikinci fıkra
da; Bu süre içinde, Büyükşehir Belediye
lerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında 3030 sayılı Kanunda ya
zılı büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait
yetki ve görevlerin tümü Kayseri Büyük
şehir Belediyesi tarafından yürütülür"
diyor.
Değerli arkadaşlarım, "Yetki ve gö
revlerin yürütülmesi" diye bir şey yoktur;
görev yürütülür, yetki kullanılır. Bu ne
denle, bu hususun da değiştirilmesi gerek
tiğine inanıyorum.
Aynı husus, üçüncü fıkrada da var;
"Kayseri Belediyesinde halen görevde bu
lunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi
ve Belediye Encümeni ilk genel mahallî
idareler seçimine kadar Büyükşehir Bele
diye Başkanı, Belediye Meclisi ve Beledi
ye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda
yazılı görev ve yetkilere sahiptir" deniyor.
Göreve sahip olunmaz, yetkiye sahip olu
nur. İkinci fıkradaki terslik, burada görev
ve yetki açısından değiştirilerek de mev
cut olmaktadır.
Bu nedenle, Türkçemizin kullanışmdaki bu hataları önlemek ve bir yasanın
içeriği kadar, onun kaleme alınmasına da
dikkat etmemiz gerektiğine inanarak öner
gemi vermiş bulunuyorum ve dikkatleri
nize sunuyorum.
İçerik açısından, değişiklik önergem
de de hiçbir farklılık yoktur.
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Çok teşekkür ederim. (SHP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Başkaca söz isteyen?., Yok.
Önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşülmekte olan 141 sıra sayılı Ya
sa Teklifinin geçici 1 inci maddesinin aşa
ğıda gösterildiği şekilde değiştirilmesini
arz ve teklif ederiz.
Ali Haydar Erdoğan
İstanbul
İsmail Cem
İstanbul
Tahir Köse
Amasya
Kemal Duduoğlu
Hatay
Önder Kırlı
Balıkesir
Tayfur Ün
Bilecik
GEÇİCİ MADDE 1. — Melikgazi
ve Kocasinan Belediye seçimleri, ilk genel
mahallî idareler seçimiyle birlikte yapılır.
Bu seçimlerin sonucuna kadar, Kay
seri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir
Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Ka
nun Hükmündeki Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında 3030 sayılı Ka
nunda yazılı ilçe ve büyükşehir belediye
lerine ait yetkileri kullanır, görevlerini
.yürütür.
Kayseri Belediyesinde halen görevde
buluna Belediye Başkanı, Belediye Mec
lisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahallî
idareler seçimine kadar Büyükşehir Bele
diye Başkanı, Belediye Meclisi ve Beledi
ye Encümeni sıfatıyla 3030 sayılı Kanun
da yazılı yetkileri kullanır ve görevleri
yürütür.
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Yeni kurulan belediyelerin, ilk genel
mahallî idareler seçimlerini takiben, teş
kilatları tamamlanıncaya kadar, her tür
lü hizmetleri, ayrıldıkları belediyeler tara
fından yürütülür.
Bunlar hakkında 3030 sayılı Kanu
nun geçici hükümleri kıyasen uygulanır ve
koordinasyon büyükşehir belediyesince
sağlanır.
Gerekçe :
Kanun teklifinde, yetki ve görevin
yürütüleceğinden bahsedilmektedir. Oy
sa yetkinin yürütülmesi düşünülemez.
Böyle bir ifade Türkçeye terstir.
Ayrıca karmaşık biçimde düzenlenen
madde, içeriği aynı kalmak suretiyle an
laşılır hale getirilmiştir.
Diğer yandan 1 inci fıkrada yer alan
"Türkiye düzeyinde yapılacak ilk genel
mahallî seçimiyle'' ifadesi gereksiz bir tek
rarı içermektedir. Zira, ilk genel mahallî
seçim elbette Türkiye düzeyinde yapıla
caktır. Bu nedenle, yasa maddesinde
"Türkiye düzeyinde yapılacak" ibaresi
gereksiz bir tekrar olduğundan, yasa met
ninden çıkarılması gerekmektedir.
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor
mu efendim?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor efendim.
BAŞKAN — Hükümet?..
DEVLET BAKANI M E H M E T
YAZAR (Kayseri) — Efendim, şimdilik
kabul etmiyoruz.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Önerge kabul edilmiştir. (Alkışlar)
Geçici 1 inci maddeyi, önerge istika
metindeki değişik şekliyli oylarınıza sunu-
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yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ge
çici 1 inci madde kabul edilmiştir.
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun
la kurulan, ilçelerin belediye srnırları içi
ne alman köylerin seçilmiş organlarının
hukukî varlıkları ilk genel mahallî idare
ler seçimine kadar devam eder. Bu köyle
rin her türlü mal varlıkları, hak, alacak ve
borçları ile personeli, bağlı oldukları ilçe
lerde ilk genel mahallî idareler seçimiyle
teşekkül edecek ilçe belediyesine devrolunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Geçici 2 nci
madde kabul edilmiştir.
6 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 6. — Bu Kanunun malî
hükümleri 1.1.1989 tarihinde, diğer hü
kümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
7 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 7. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür.
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yın Başkan, değerli milletvekilleri; Kayseri
il merkezinin büyükşehir statüsüne kavuş
turulmasına dair kanun teklifinin kutsal
oylarınızla kanunlaşacağına inancımı ta
şıyarak, sizlere şahsım ve değerli hemşerilerim adına şükranlarımı arz etmek üze
re huzurlarınızdayım.
Bu sayede, Kayseri merkez belediye
si ile çevre 7 belediyeyi kapsayan bir kent
bütününün tanımı getirilmiş olmaktadır.
Ayrıca, toplu taşımacılık, altıyapı, gaz,
çevre kirliliği gibi kent bütünlüğünü ilgi
lendiren büyük projelerin yürütülmesin
de kolaylıklar sağlanmış olacaktır. İlave
ten, Kayseri'de mevcut olan ferdî teşeb
büs kabiliyeti, psikolojik olarak da bu sa
yede desteklenerek, ticarette ve sanayide
ki basanları kamçılanarak, ülke ekonomi
sindeki mevcut başarılarına daha da bü
yük katkıları olacaktır.
Hepinize teşekkür ediyorum sağ
olun. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde
ki müzakereler tamamlanmıştır.
Tümünü oylarınıza sunuyonım: Ka
bul edenler.., Etmeyenler... Tümü kabu
edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.
4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi
lerde Çifte Mrgüendirmeyi Önleme Anlaşmasının
Onaytanmastnm Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/422) (S. Saytst : 151) (1)

Oyunun rengini belirtmek üzere, Sa
yın Mustafa Şahin lehte söz istemişlerdir;
buyursunlar efendim.

BAŞKAN — Kabul edilen danışma
Kurulu önerisine göre, Türkiye Cumhu
riyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında
Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve
Bütçe Komisyonları Raporlarının müza
keresine geçiyoruz.

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sa

(1) 151 S. Saydı Basmayazı tutanağa Midir.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır.
Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun
okunması kabul edilmemiştir.
Tümü üzerinde müzakerelere ge
çiyoruz.
Söz isteyen?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum:
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 18 Şubat 1987 tarihin
de Paris'te imzalanan "Türkiye Cumhu
riyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 nci maddeyi okutuyorm:
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler,.. Emeyenler... Kabul edil
miştir.
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3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakan
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Tasarı açık oylamaya tabidir.
Açık oylamanın, kupaların sıralar
arasında dolaştırılması suretiyle yapılma
sını oylaranıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kupalar1 dolaştırılsın.
(Oyların toplanmasına başlandı)
" 5. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal
ve 38 Arkadaşının, 5434 Sayılı TC. Emekli San
dığı Kanununa Beş Madde ile iki Geçici Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (2/104) (S. Sayısı :
140) (1)

BAŞKAN — Beşinci sıradaki, İsparta
Milletvekili ibrahim Gürdal ve 38 Arka
daşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Mad
de ile İki Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporunun müzakeresine ge
çiyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır.
Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun
okunması kabul edilmiştir.
Tümü üzerindeki müzakerelere ge
çiyoruz.
Tümü üzerinde söz isteyen?..
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şahsım
adına...
BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Ka
mer Genç; buyursunlar.
(1)
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın
Başkan, laf atarlarsa lütfen sükûneti mu
hafaza ettirin.
BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, biz
o vazifeyi layıkıyla yerine getiriyoruz.
KAMER GENÇ (Devamla) — Te
menni ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — O itibarla, Başkanlığa
hitabınızda biraz düzenli olun.
KAMER GENÇ (Devamla) — Dü
zenliyim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
göreve başladığımız zaman, bu kürsüde;
hukukun üstünlüğüne, adalet anlayışı
içinde herkesin insan haklarından yarar
lanması ülküsünden ayrılmayacağımıza
yemin ettik. Getirilen bu teklifle, millet
vekillerine, öteki iştirakçilerin hiçbirisine
tanınmayan ve adalet duygusuyla bağdaş
mayan bazı haklar ve ayrıcalıklar tanın
maktadır. Getirilen bu ayrıcalıklar, daha
önce Anayasa Mahkemesince iptal edilen
3284 ve 3430 sayılı yasalardakilerin ay
nısıdır.
Bu teklif, Anayasanın 2 nci ve 10 un
cu maddesine, açık ve seçik aykırıdır. Yi
ne, getirilen bu teklif, Anayasanın 153 ün
cü maddesinin son fıkrasına da aykırıdır.
Bu maddede, Anayasa Mahkemesi karar
larının yasama, yürütme ve yargı organ
larını bağlayacağı açık ve seçik belirtilmiş
tir. Eğer, Anayasa Mahkemesi bir kanu
nu iptal etmişse, iptal edilen aynı konu
da, aynı içerikte ve aynı nitelikte yeni bir
yasa çıkarılmaması gerekir, teklif edilme
mesi gerekir; bunun aksine yapılan dav
ranışlar, Anayasaya açık ve seçik aykırıdır,
Anayasayı açık ve seçik ihlaldir.
Anayasa Mahkemesi kararlarının hu
kuk normları içinde en üst düzeyde bu
lunduğu tartışmasızdır. Yasama organla
rı, yeni bir yasa yaparken, Anayasa Mah
kemesinin aynı konuda iptal edilen kanun
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larla ilgili olarak verilmiş iptal kararları
nı göz önünde tutmak zorundadırlar. Bi
le bile, Anayasaya aykırılığı açık ve sabit
olan bir kanunu; inatlaşarak, yargı mer
cilerinin kararlarını tanımayarak Meclisin
gündemine getirmek, bu Meclise yakışma
yan bir şeydir.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)
— Daha evvelki kanunlardan istifade et
medin mi?
KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, eğer biz, "hukuk,
adalet" denilen müesseseleri böyle ayak
altına alırsak, bu Meclisin itibarı kalmaz.
Meclise aynı konuda 3 defa teklif gelmiş,
kabul edilmiş, Cumhurbaşkanına gitmiş,
Cumhurbaşkanı veto etmiş, tekrar Genel
Kurula gelmiş, Genel Kurul yine kabul et
miş ve kabul edilen kanun Anayasa Mah
kemesine gitmiş, iptal edilmiş.
Sayın milletvekilleri, birtakım insan
lar bana laf atıyorlar, diyorlar ki; "Siz ya
rarlanmadınız mı?" Biz, bu devlete 25 se
ne hizmet ettik, 25 senede bu hakkı ka
zandık. O halde, Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeliğini kazanan herkes eşit ol
sun. Mesela, içimizde profesörler var; o
zaman bütün milletvekilleri otomatikman
profesör olsun; eğer eşitlik sağlanıyorsa.
Değerli milletvekilleri, yasama mec
lislerinin görevlerinin başında, kendi iti
barını koruması gelir. Kendi maaşıyla her
gün uğraşan, her sene uğraşan bir yasa
ma meclisinin itibarı, kamuoyunda kor
kunç derecede sarsılır. Bugün sokaklarda
insanlar sefalet içinde yüzerken, odun kö
mür alamazken, maişetini temin etmek
için çocuğunu satılığa çıkarırken, Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyelerinin sene
de iki defa, kendi emekli maaşlarını artır
mak için kanun teklifi getirmesini şiddet
le kınadığımı belirtmek isterim.
Aslında, bana göre, insanların tasar
ruflarında, vicdanı ve hukuku hiçbir za-
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man göz ardı etmemeleri lazımdır. Dev
lete 4 milyon lira civarında bir para ve
ren, 33 yaşındaki bir milletvekilini emek
li saymak ve bu kişiyi -80 yaşma kadar ya
şadığı zaman, aşağı yukarı 50 sene- en üst
derecede maaşa bağlamak; ne bir hukuk,
ne bir mantık, ne de bir vicdan meselesi
dir. Bu, t a m a m e n bunların dışında; gücü
ele geçirmiş bir kitlenin kendine çıkar sağ
laması, devlet olanaklarını, hak, hukuk ve
adalet kurallarının aksine, kendisine kanalize etmesidir.
D ü ş ü n e b i l i y o r m u s u n u z ; süper
emekliliği Anayasa Mahkemesi iptal etti.
Niye?., işçilerden o zaman aldılar a m a iş
çiler emekliliği hak etmişti; işçiler o zaman
5 milyon lira civarında bir para ödediler
ve her ay aşağı yukarı 400 bin lira para
aldılar. Şimdi ne yapılıyor?.. Bir milletve
kili 4 veya 5 milyon lira civarında bir pa
ra ödüyor, bunun karşılığında, bugünkü
fiyatlarla, devletten aşağı yukarı 350 ile
400 milyon lira arasında bir para alıyor.
Değerli milletvekilleri, bu devletin
malını bu kadar talan etmemek lazım; ev
vela devleti korumamız lazım. Devlet,
devleti koruyacak d u r u m d a olan en üst
mercideki kişiler tarafından korunur. Siz,
bu kanun teklifini, böyle açık ve seçik bir
şekilde, eşidik, hukuk ve adalet ilkesine ay
kırı olarak çıkardığınız zaman, biz, han
gi yüzle vatandaşın karşısına çıkıp, "Biz,
haktan, adaletten ve eşitlikten yanayız"
diyeceğiz? O zaman, devletin bankaların
dan para çalan insanları niye kınıyoruz?
Devlet malına el uzatan insanları niye kı
nıyoruz? Bunları kınamamamız lazım. Ya
sama Meclisi olarak, evvela bizim devle
tin haklarını en üst düzeyde tutmamız
gerekir.
Tabiî, bizim konuşmalarımızdan çok
rahatsız olan insanlar var; ama, biz bir gö
rev anlayışı içinde buraya geldik ve her
kesin hukuka, adalete ve devlete karşı bir
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görev yapma anlayışı vardır. Elbetteki, be
nim görev anlayışım sizlere aykırı olabi
lir, ters olabilir; bu, normaldir. Ama, ben
şuna inanıyorum ki, bugün dünyanın hiç
bir ülkesinde, en zengin ülkesinde bile, 33
yaşında bir kişi emekli edilemez. 33 yaşın
da bir kişiyi emekli ettiğiniz zaman ve bu
kişi 80-90 sene de yaşadığı zaman, artık,
bu kişi katmerleşmiş emekli olur.
Ben, bu kanun teklifinin Meclisten
geçmesi halinde,Meclise yükleyeceği vic
danî sorumluluğa katlanmadığım için,
katlanmak istemediğim için bu konuşmayı
yapıyorum; uyarı görevimi yapıyorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Ö n d e r Kırlı,
buyurun.
İ. Ö N D E R K I R L I (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; Emekli San
dığı Yasasına Beş Ek M a d d e ile İki Geçi
ci M a d d e Eklenmesi Hakkındaki K a n u n
Teklifiyle ilgili, bu kanun teklifinin Plan
ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sı
rasında karşı oy yazısı veren bir arkadaşı
nız olarak söz alma gereğini duydum. He
pinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Değerli üyeler, milletvekilliği, elbet
te onurlu bir görevdir. Burada halk adı
na, halkın esenliği için bir kutsal görevi
yapmak üzere seçildik. Görevimiz gerçek
ten zor. Her on yılda periyodik olarak si
lahlı kuvvetlerin müdahalesine uğrayan,
inkıtaya uğrayan parlamenter düzenin de
vamlılığı ve kalıcılığı, en başta bu Parla
mentonun davranışlarına bağlıdır. Bu
davranışlarda göstereceğimiz yanlışlıklar,
hatalar, kişisel itibarımız yanında, Parla
mentonun da itibarını büyük ölçüde etki
lemektedir.
İnanıyorum ki, en başta Parlamen
tonun ve parlamenter düzenin itibarı üze
rinde titizlikle eğilmeliyiz. Ancak ve mut
laka bu kadar önemli bir görevi yerine ge
tiren ve Yüce Meclise, işyerlerini kapata-
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rak, işlerine son vererek gelen milletvekil
lerinin de sosyal güvenceleri olmalıdır.
Milletvekillerinin emekliliği, bu sosyal gü
vencenin ancak bir parçasıdır. Bu neden
le, ilke olarak, milletvekillerinin yasama
görevleri sırasında ve bu görevleri sona er
dikten sonra, özlük hakları, ne gibi kolay
lıklardan yararlanacağı, statülerinin ne
olacağı hususlarının özel ve kalıcı bir ya
sa içinde düzenlenmesi gereklidir ve ya
rarlıdır.
Böyle bir yola başvurulmaksızın, palyatif tedbirlerle, Anayasa Mahkemesinden
dönecek yasalarla, sadece bu Meclisin sa
yın üyeleri için birtakım özel ayrıcalıklar
getirilmesine başlangıçta da karşı çıktım,
şimdi de karşı çıkıyorum. Pahalılık ve ge
çim sıkıntısı içinde kıvranan geniş halk ku
leleriyle alay edercesine özel haklar sağ
lamamızı içimize sindiremiyorum.
Şimdi, görüşülmekte olan bu yasa
teklifiyle, milletvekili seçilir seçilmez, ya
şı ne olursa olsun, geçmişte hizmeti olsun
olmasın, her milletvekiline emeklilik hakkı
getirilmekte; bir diğer deyişle, milletveki
li olur olmaz, emekli maaşı ödenme du
rumu yaratılmakta, emekli maaşı adeta
otomatiğe bağlanmaktadır. Milletvekille
rinin sosyal güvenliğine evet, ama bu sos
yal güvenliği ileri sürerek bu yola girilme
sini kişisel olarak sakıncalı bulduğumu be
lirtmek istiyorum.
Bir kere, bu yasayla, ülkemizde
emekliler arasında zaten var olan adalet
sizlik daha da artırılacaktır. Bağ-Kur
emeklilerinin yıllarca hizmet verip ve prim
ödemelerinden sonra 40-50 bin lira emekli
maaşı aldığı, yıllarını devlete adamış me
murların 100-150 bin lira emekli maaşı
alabildiği bir ülkede 33 yaşındaki insan
ların, sadece milletvekili seçildikleri için
ve seçilir seçilmez en yüksek dereceden
emekli olmalarını anlamak ve hele hele
halkın anlamasını beklemek, çok fazla bir
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iyimserliktir.
Diğer yandan, bu yasa bu Meclisten
çıksa bile, Cumhurbaşkanı vetosu ile yüz
de yüz karşılaşacaktır. Elbet, o saygın ma
kama da saygımız var; ama bir Parlamen
tonun bu hususu bile bile anayasaya ay
kırı, sosyal adaleti zedeleyici, fukaralık ba
tağına, geçim zorluğuna itilmiş geniş halk
kitleleriyle alay edercesine davranış gös
termesini yanlış buluyorum. O zaman,
"Parlamento hep yanlış yapıyor, Cumhur
başkanı direniyor ama ne yapsın; yetkisi
bu kadar" gibi, Parlamento itibarını yok
eden, onu adeta gereksiz gibi gösterebile
cek kuşkuları pekiştiren bir davranış içi
ne gireceğimizden korkuyorum. Parla
menter düzenin yerine, tek adamın yöne
timinin yararlı olduğu inancını yerleştir
mekten çekmiyorum. Buna, kimsenin
hakkı olmadığına da inanıyorum.
Çok muhtemel, Sayın Cumhurbaş
kanının vetosuna rağmen, bu yasa bu
Meclisten yeniden geçirilebilir; bu defa da
Anayasa Mahkemesinden döneceği tartış
masız. Çünkü, bu yasadan çok daha eşit
likçi hükümler içeren benzer yasalar, de-,
falarca, yüksek mahkemeden dönmüştür.
Değerli arkadaşlarım, bu yasa, Ana
yasanın eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır;
emekli olma genel ilkelerine de aykırıdır.
Bu yasayla, milletvekillerine, emeklilik de
ğil, geçim sıkıntısı içinde olunduğu kabul
edilerek ek zam yapılmaktadır. Memuru
na, işçisine yeterli ücret ödemeyen, bunun
sağlanması için çaba göstermeyen bir par
lamento, sadece kendi üyelerine zam ya
pıyorsa, burada adaletsizlik de Anayasa
ya aykırılık da açıktır.
Bütün bu nedenlerle, başlangıçta söy
lediğim gibi, milletvekillerinin yasama dö
nemleri içinde ve milletvekilliği sona er
dikten sonra -emeklilik dahil- özlük hak
larını, sosyal güvencelerini kullanabilecek
leri kolaylıkları içeren ve statülerini kalıcı
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bir biçimde düzenleyen yasa çıkarılması
nın kabulü gerektiğine inanıyorum. Önü
müze getirilmiş olan bu yasa, var olan
haksızlıkları daha da artıracak, Parlamen
to itibannı zedeleyecek niteliktedir. Bu ne
denle, Plan ve Bütçe Komisyonundaki ge
rekçelerini burada size bir kere daha su
narak, önümüze sunulmuş olan bu yasa
teklifinin yasalaşmaması gerektiği husu
sundaki düşüncelerimi aktarıyorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Kıriı.
Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum :
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı
Kanununa Beş Ek Madde ile iki Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Teklifi
MADDE 1. — 5434 Sayılı T.C.
Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki beş
ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 66. — Yasama Organı
Üyeliği yapanlarla dışardan bakanlığa ata
nanlardan, T.C. Emekli Sandığına tabi gö
revden gelmiş olanlarla herhangi bir sos
yal güvenlik kurumuyla ilgili bulunma
yanlar, Sandığa yazılı müracaatları üze
rine bu görevlere başladıkları tarihi, bu
görevleri sırasında diğer sosyal güvenlik
kurumları ile ilgileri devam edenler ise
Sandığa müracaat tarihini takip eden ay
başından itibaren, T.C. Emekli Sandığı ile
ilgilendirilirler.
Yukarıdaki fıkra gereğince sandık iş
tirakçisi olanların, istekleri üzerine 18 ya
şını doldurdukları tarihten sonra geçen ça
lışma sürelerinin en çok 15 yılını işyerle
rinden veya bağlı bulundukları meslek ku
ruluşlarından veyahut vergi daireleri ile
diğer resmî mercilerden alacakları belge
lerle belgelemek şartıyla, 20.5.1976 tarih
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ve 2012 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
na eklenen ek maddedeki (ek madde 31)
esas ve oranlara göre borçlandırılır. Borç
lanmaya 657 sayılı Devlet Memurian Ka
nununun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasın
da yer alan gösterge tablosundaki 4 yıllık
yüksekokul mezununun girebileceği dere
cenin 5 inci kademesi esas alınır. Bunla
rın emekliliklerinde 5434 sayılı T.C.
Emekli Sandığı Kanununun değişik 102
nci maddesindeki süre aranmaz.
Bu madde gereğince borçlandınlan
süreler için tahakkuk ettirilen borç mik
tarı ödenmeden (ölüm, malullük ve 65 yaş
haddi hariç) emeklilik işlemi yapılamaya
cağı gibi bu süreler emeklilik ikramiyesi
nin hesabında da sayılmaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Önerge vardır, okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan 140 sıra sayılı Ka
nun Teklifinin birinci çerçeve maddesine
bağlı ek madde 66'nın ikinci fıkrasındaki
"4 yıllık yüksekokul mezununun girebi
leceği derecenin 5 inci kademesi" ibare
sinin "8 inci derecenin 5 inci kademesi"
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
Tevfik Koçak
Ankara
Mehmet Akarca
Samsun
ibrahim Gürdal
İsparta
Baki Albayrak
İstanbul
Cemal Alışan
Samsun
Adnan Yıldız
İstanbul
BAŞKAN — önergeye Komisyon
katılıyor mu?
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor Sayın Başkan.
BAŞKAN -

Hükümet?..

DEVLET BAKANI MEHMET
YAZAR (Kayseri) — Katılmıyor.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmiştir.
Kabul edilen önerge ile birlikte mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ek 66 ncı madde ka
bul edilmiştir.
Ek madde 67'yi okutuyorum :
EK MADDE 67. — Ek 66 ncı mad
de uyarınca Sandıkla ilgilenenlerin emek
lilik keseneklerine ve kurum karşılıkları
na, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu
nun 36 ncî maddesinin (A) fıkrasında yer
alan gösterge tablosundaki 4 yıllık yükse
kokul mezununun girebileceği derecenin
5 inci kademesi esas alınır.
Ayrıca, 20.2.1979 tarih ve 2182 sayılı
Kanun hükümleri uygulanır.
Bunların TC. Emekli Sandığı ile di
ğer sosyal güvenlik kurumlarına prim ve
ya kesenek ödeyerek geçen süreleri ile bu
ralara borçlandıkları sürelerin her yılı bir
kademe ilerlemesine esas alınmak ve iki
yılda bir derece yükseltilmesi yapılmak su
retiyle emeklilik keseneğine esas aylıkları
tespit edilir.
Emeklilik keseneğine esas aylıkların
tespitinde 18 yaşından önce geçen süreler
dikkate alınmaz.
Yukarıda sözü edilenlerden emeklilik
kesenekleri 1 inci dereceye yükselmiş olan
ların, bu derecenin dördüncü kademesi
esas alınmak ve iştirakçilerin yararlan
makta oldukları en yüksek ek gösterge uy
gulanmak suretiyle kesilir. Diğer derece
lerde bulunanlara ise hâkimlik sınıfında
bulunanlara uygulanan ek göstergeler uy
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gulanır.
Bu görevleri bittikten sonra iştirakçi
olanlar hakkında da aynı ek göstergeler
uygulanır.
BAŞKAN — 151 sıra sayılı kanun ta
sarısının açık oylamasına iştirak etmeyen
arkadaşımız var mı? Yok.
Oylama işlemi tamamlanmıştır, ku
pa kaldırılsın.
(Oyların ayrımına başlandı)
BAŞKAN — Ek madde 67 üzerinde
söz isteyen?.. Yok.
Verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum :
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan 140 sıra sayılı Ka
nun Teklifinin 1 inci çerçeve maddesine
bağlı Ek Madde 67'nin birinci fıkrasında
ki "4 yıllık yüksekokul mezununun gire
bileceği derecenin 5 inci kademesi" iba
resinin "8 inci derecenin 5 inci kademesi"
şeklinde değiştirilmesini arz ve. teklif
ederiz.
Baki Albayrak
İstanbul
Tevfik Koçak
Ankara
İbrahim Gürdal
İsparta
Adnan Yıldız
İstanbul
Cemal Alişan
Samsun
Mehmet Akarca
Samsun
BAŞKAN — Bu Önerge, ek madde
66'da kabul edilen önergeye muvazi bir
önergedir.
Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan.
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BAŞKAN — Hükümet?..
DEVLET BAKANI M E H M E T
YAZAR (Kayseri) — Hükümet de katıl
mıyor efendim.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Önerge kabul edilmiştir.
Ek Madde 67'yi, kabul edilen öner
geyle birlikte Oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Ek madde 68'i okutuyorum :
EK MADDE 68. — Ek 66 ncı mad
de uyarınca TC. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerden, TC. Emekli Sandığı ile
diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim
veya kesenek ödeyerek geçen hizmet sü
releri ile buralara borçlandıkları hizmet
süreleri toplamı 15 yıl olanlara TC. Emek
li Sandığına yazılı müracaatlarını takip
eden aybaşından itibaren yaş kaydı aran
maksızın aylık bağlanır.
Bu Kanuna göre emekli aylığı bağ
lanmasında 2829 sayılı Kanunun 8 inci
maddesi hükümleri uygulanmaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok.
Verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanılğına
Görüşülmekte olan 140 sıra sayılı Ka
nun Teklifinin 1 inci çerçeve maddesine
bağlı Ek Madde 68'in birinci fıkrasında
geçen "Hizmet süreleri toplamı 15 yıl"
ibaresinin, "Hizmet süreleri toplamı 13
yıl" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
Mehmet Akarca
Samsun
Ahmet Neidim
Sakarya
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İbrahim Gürdal
İsparta
Cemal Özbilen
Kırklareli
Alpaslan Pehlivanlı
Ankara
Mehmet Korkmaz
Kütahya
Cemal Alişan
Samsun
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve
Hükümet katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor efendim.
DEVLET BAKANI M E H M E T
YAZAR (Kayseri) — Hükümet de katıl
mıyor Sayın Başkan.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmiştir.
Ek madde 68'i, kabul edilen önergey
le birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Ek madde 68 ka
bul edilmiştir.
ek madde 69'u okutuyorum :
EK MADDE 69. — Çeşitli sosyal gü
venlik kurumlarından emekli olduktan
sonra, Yasama Organı Üyeliği yapanlar
la, dışardan bakanlığa atananlardan, TC.
Emekli Sandığı ile ilgilenmek istiyenlerin,
bu isteklerinin Sandık kaydına geçtiği ta
rihi takip eden aybaşından itibaren
Ek 67 nci madde uyarınca Sandık iştirak
çilikleri sağlanır ve aynı tarihten itibaren
sosyal güvenlik kurumlarından almakta
oldukları aylıkları kesilir. Bu gibilerin is
tekleri üzerine Ek 68 inci maddedeki esas
lara göre aylıkları yeniden bağlanır.
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok.
Ek madde 69'u oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
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Ek madde 70'i okutuyorum :
E K M A D D E 70. — Yasama Organı
Üyeleri veya dışardan atanan bakanlardan
görev süreleri sona erenlerden;
a) T f C. Emekli Sandığı ile ilgilen
dirilmesi gereken bir göreve girenlerin
emekli keseneklerine, kesenekleri kendile
ri, karşılıkları da kurumlarınca ödenmek
üzere Ek 67 nci madde gereğince tespit
edilmiş olan ve üyelik veya bakanlıktan ay
rıldıkları tarihteki kıdemleri de dikkate alı
narak bıraktıkları derece, kademe ve ek
göstergeleri esas alınır.
b) Diğer sosyal güvenlik kurumla
rı ile ilgili bir görevde çalışanların istekle
ri üzerine, müracaatlarının T.C. Emekli
Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi takip
eden aybaşından itibaren kesenek ve ku
rum karşılıkları (a) fıkrasında belirtildiği
üzere bulunan derece, kademe ve ek gös
tergeler üzerinden hesap edilmek şartıyla
T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri
sağlanır.
Bu suretle ilgileri devam edenlerin,
Bağ-Kur ile ilgilendirilmeleri gereken iş
lerde çalışanların kesenek ve karşılıkları
nın tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile
ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalı
şanların keseneklerinin tamamı ve Sosyal
Sigortalar K u r u m u n a ödenecek işveren
hissesi ile T.C. Emekli Sandığına ödene
cek k u r u m karşılığı arasındaki farkın ta
mamı kendilerinden, işveren hissesi de ça
lıştıran işyerinden tahsil edilir. Ancak, bu
suretle geçen süreler emeklilik ikramiye
sinin hesabında dikkate alınmaz.
Bunlara Ek 68 inci maddedeki esas
lara göre aylık bağlanır.
Bunlardan emekli aylığı alanların ay
lıkları kesilir. Emekli aylıkları kesilenlerin
yeniden emekliye ayrılmalarında, önceki
aylık bağlamaya esas alman süreleri ile
sonradan geçen süreleri toplamı üzerinden
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aylık bağlama işlemi yapılır.
BAŞKAN — Ek madde 70 üzerinde
söz isteyen?.. Yok.
Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi, kabul edilen ek mad
delerle birlikte oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci mad
de kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
M A D D E 2. — 5434 sayılı T.C.
Emekli Sandığı K a n u n u n a aşağıdaki üç
geçici madde eklenmiştir.
G E Ç İ C İ M A D D E 195. — Bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte Yasama Or
ganı Üyelikleriyle, açıktan tayin edildik
leri bakanlıkları devam edenlerden;
Henüz T.C. Emekli Sandığı ile işti
rakçi olarak ilgilendirilmemiş olanlarla,
diğer sosyal güvenlik kurumlarıyla ilgile
ri devam edenler, bu K a n u n u n yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren T.C. Emekli
Sandığı ile Ek 66 ve Ek 67 nci maddeler
esaslarına göre iştirakçi olarak ilgilendiri
lirler. Bunlardan hiçbir sosyal güvenlik ku
rumuyla ilgilendirilmemiş bulunanların
bu K a n u n u n yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar, bu görevlerde geçen süreleri için
ödenmesi gereken emeklilik kesenekleri
adlarına borç kaydedilerek, kurum karşı
lıkları T.B.M.M.'den tahsil olunur.
Bunlara Ek 68 inci maddedeki esas
lara göri aylık bağlanır.
BAŞKAN — Geçici madde 195 üze
rinde söz isteyen?.. Yok.
Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici madde 196'yı okutuyorum :
G E Ç İ C İ M A D D E 196. — Bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte, Yasama Or
ganı Üyeliği ile açıktan tayin edildikleri
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bakanlıkları sona erenlerden T.C. Emekli
Sandığı ile ilgili bir görevde çalışanlar hak*
kında Ek 70 inci maddenin (a) fıkrası hü
kümleri uygulanır. Bunların emeklilikle
rinde borçlanma hükümleri hariç, Ek
68 inci maddedeki esaslar uygulanır.
BAŞKAN — Geçici madde 196 üze
rinde söz isteyen?.. Yok.
Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici madde 197'yi okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE 197. — Bu Kanu
nun yürürlüğünden önce Yasama Organı
Üyelikleri veya bakanlığı sona erenlerden;
a) T.C. Emekli Sandığı dışında di
ğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgili bir
görevde çalışanların istekleri üzerine, mü
racaatlarının T.C. Emekli Sandığı kayıt
larına geçtiği tarihi takip eden aybaşından
itibaren kesenek ve kurum karşılıkları Ek
67 nci madde gereğince tespit edilen de
rece, kademe ve ek göstergeleri üzerinden
hesap edilmek şartıyla T.C. Emekli San
dığı ile ilgilendirilmeleri sağlanır. Diğer
sosyal güvenlik kurumları ile olan ilgileri
aynı tarihten itibaren kesilir.
Bu suretle ilgileri devam edenlerin
Bağ-Kur ile ilgilendirilmeleri gereken iş
lerde çalışanların kesenek ve karşılıkları
nın tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile
ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalı
şanların keseneklerinin tamamı ve Sosyal
Sigortalar Kurumuna ödenecak işveren
hissesi ile T.C. Emekli Sandığına ödene
cek kurum karşılığı arasındaki farkın ta
mamı kendilerinden, işveren hissesi de ça
lıştıran işyerinden tahsil edilir. Ancak bu
suretle geçen süreler emeklilik ikramiye
sinin hesabında dikkate alınmaz.
Bu fıkra kapsamına girenlere istek
leri üzerine Ek 68 inci maddedeki esasla
ra göre aylık bağlanır.
b)

T.C. Emekli Sandığı dışında, di
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ğer sosyal güvenlik kurumlanndan emekli
olmuş bulunanlardan halen hayatta olan
ların, istekleri üzerine Sandığa yaptıkları
müracaatlarını takip eden aybaşından iti
baren bu Kanun esaslarına göre iştirak
çilikleri sağlanır. Aynı tarihten itibaren de
almakta oldukları emekli aylıkları kesilir.
Bu gibiler istekte bulundukları tak
dirde Ek 68 inci madde esaslanna göre
emeklilik işlemleri uygulanır.
c) Ölümleri sebebiyle dul ve yetim
lerine Sandıkça bağlanmış aylıklar, Ek
67 nci madde esaslarına göre yeniden ya
pılacak intibakları neticesinde bulunacak
derece ve kademe ve ek gösterge üzerin
den yükseltilerek ödenir.
Diğer sosyal güvenlik kurumlarından
dul ve yetimlere bağlanan aylıklar ise San
dığa yazılı müracaatlarını takip eden ay
başından itibaren, hizmet süreleri üzerin
den Ek 67 nci maddeye göre intibakları
yapılarak bulunacak derece, kademe ve ek
gösterge üzerinden, Sandıkça ödenir.
Hizmet süreleri (10) yılı doldurmamış
olanların aylıklarının bağlama oranı (10)
yıl olarak hesaplanacağı gibi, Sandıkça
bağlanan bu aylıklar ilgililerin aynı tarih
ten itibaren kesilecek olan eski aylıkların
dan az olduğu takdirde ileride katsayı ve
gösterge yükselmeleriyle tasfiye edilmek
üzere aradaki fark geçici olarak iblağ edi
lerek ödenir.
4, — Türkiye Cumfıuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vbrgilerae Çifte \krgüendirmeyi Önleme Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/422) (S. Sayısı : 151)
(Devam)

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti
ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergi
lendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
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Kanun Tasarısının yapılan açık oylama
sına 234 sayın üye katılmış; 232 kabul, 2
ret oyu kullanılmıştır. Bu suretle tasarı ka
nunlaşmıştır; hayırlı olsun.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 4. — Bu Kanun hükümle
5. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal
rini Bakanlar Kurulu yürütür.
ve 38 Arkadaşının, 5434 Sayılı TC Emekli San
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerin
dığı Kanununa Beş Ek Madde ile iki Geçici Mad
de söz isteyen?.. Yok.
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
Bütçe Komisyonu Raporu (2/104) (S. Sayısı :
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
140) (Devam)
miştir.
BAŞKAN — Geçici madde 197 üze
Teklifin tümü üzerindeki müzakere
rinde söz isteyen?.. Yok.
ler tamamlanmıştır.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyo
bul edenler... Etmeyenler... Geçici Mad
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tek
de 197 kabul edilmiştir.
lif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı
2 nci maddeyi, kabul edilen geçici
olsun.
maddelerle birlikte oylarınıza sunuyo
Gündemdeki konuların görüşülmesi
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci
tamamlanmıştır.
madde kabul edilmiştir.
1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasa
3 üncü maddeyi okutuyorum :
rıları ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanu
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı ta
nu Tasarılarını görüşmek için, 9 Aralık
rihinde yürürlüğe girer.
1988 Cuma günü saat 08.45'te toplanmak
üzere
birleşimi kapatıyorum.
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerin
de söz isteyen?.. Yok.

Kapanma Saati : 20.52
V. — SORULAR VE CEVAPLAR

\S~

Türkiye Büyük Millet Meclisinde
Parlamenterlerin kullandığı telefonlar
kontrol edilirken içinden bazı cihazlar çık
1. —Bingöl Milletvekili ilhamı Binici'nin,
tı. Bu cihazlar dinleme amacı ile mi yer
milletvekillerince kullanılan telefonların içinden bazı
leştirilmiştir? Yerleştirildi ise sorumluların
cihazlar çıktığı iddiasına ilişkin Başbakandan so
saptanması gerekliliği için ne yapılacaktır?
A) YAZILI
VAPLARI

SORULAR

VE CE

rusu ve Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin
yazılı cevabı (7/356)
**

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın
Turgut Özal tarafından yazılı olarak ya
nıtlandırılmasını arz ederim.
24.10.1988
İlhami Binici
Bingöl

TC.
Ulaştırma Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Hükmü : 525-49/124930401
6.12.1988
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi : a) TBMM Başkanlığının
9.11.1988 gün ve K. K. D. 7/356-1581/
07838 sayılı yazısı,

— 703 —
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b) Başbakanlığın 14.11.1988 gün ve
K. K. Gn. Md. 07/106-482/05118 sayılı
yazısı.
Bingöl Milletvekili Sayın Ilhami Bi
nici'nin parlamenterlerin kullandığı tele
fonlardan çıkan cihazlara ilişkin olarak Sa
yın Başbakanımıza tevcih ettiği, ancak
kendileri adına tarafımdan cevaplandırıl
ması istenen ilgi (a) da kayıtlı yazınız eki
yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevap
larımız ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Ekrem Pakdemirli
Ulaştırma Bakanı
Soru 1. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde Parlamenterlerin kullandığı tele
fonlar kontrol edilirken içinden bazı cihaz
lar çıktı. Bu cihazlar dinleme amacı ile mi
yerleştirilmiştir? Yerleştirildi ise sorumlu
ların saptanması gerekliliği için ne yapı
lacaktır.
Cevap 1. Bakanlığımız konu üze
rinde önemle eğilmiş ve Ankara Telefon
Başmüdürü, Ankara Telefon Başmüdür
lüğü Grup Başmühendisi, Yenişehir Tele
fon Müdürü ve Ankesörlü Telefon Müdü
ründen teşkil edilen dört kişilik bir heye
te inceleme görevi verilmiştir.
Heyet tarafından mahallinde ve ma
kineler üzerinde PTT labaratuvarında ya
pılan incelemeler sonucunda tanzim edi
len rapor sonucunda;
1. Telefon makinelerinden bazı ci
hazlar çıkma olayının eski tesisatın sökül
me döneminde ve eski telefon makineleri
ile ilgili olduğu,
2. içinden bazı cihazlar çıktığı ifa
de edilen telefon makinesinin şef-sekreter hizmeti için tadil edilmiş bulunan
NET.500DRQA tipi, yeşil renkli bir tele
fon makiseni olduğu,
3. Çıkan cihazın sayın önerge sahi
binin
beyanına
göre
standart
NET.500DRQA telefon makinesi standart
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endüksiyon bobinine benzediği, ancak
tam olarak teşhis edilemediği,
4. Yeni, bir şef + bir sekreter telefon
sistemi ile enformasyon sistemi üzerinde
dinleme ile ilgili bir tertibat ve cihazın bu
lunmadığı,
5. Eski telefon makinelerinden kad
ran ve zil tertibatının çıkarıldığı yerlerine
tuşlu arama düzeni ile sesli uyarı (bazır)
görevi yapan bir hoperlör devresi ko
nulduğu,
6. 4 Şef+1 sekreter düzeni için ge
rekli düzenleme ile enformasyon hizmeti
için devre plaketi ve buton düzeni ilave
edildiği,
7. İncelenen Makinelerle, şef sekre
ter sistemi içinde normal telefon haberleş
mesi, şef sekreter arası bazır işaretleşme
si, odacı çağırma ve ziyaretçi salonunda
ki bilgisayar sistemine bilgi iletimi yapı
labildiği,
8. Telefonlarda bulunan parçaların
açıklanan hizmetlerle ilgili olduğu, her
hangi bir şekilde telefon konuşmalarını
dinleme maksadı ile kullanılamayacağı,
9. Mevcut şef sekreter sistemi ile sö
külen makineler ve şef sekreter sisteminin
TBMM Başkanlığının malı olduğu ve
PTT ile ilgisi bulunmadığı,
Anlaşılmıştır.
2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kork
maz'm, Kütahya şehir merkezindeki hemzemin ge
çitlerde vukubulan kazaların önlenmesi için ne gibi
tedbirler alınacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma
Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin yazılı cevabı (7/366)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Kütahya ili, merkez ilçe içersinde Karayollarımız üzerinde bulunan DDY.
Hemzemin geçitlerin son yıllarda trafik
kazalarına neden oluşu ve Gar binası ya
nında yapılması istenilen üst geçit talebi
üzerinde ne gibi çalışmalar yapıldığı ko
nularında, aşağıdaki sorularımın Ulaştır-
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ma Bakanı Sayın Ekrem Pakdemirli tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını
arz ederim.
Saygılarımla.
7.11.1988
Mehmet Korkmaz
Kütahya
1. Kütahya ili şehir merkezi içerisin
de; Eskişehir devlet karayoluTavşanlı ka
rayolu, Vefa Mah. Tugay yolu ve Osman
Gazi Mahallesi yolu üzerinde olmak üze
re, dört tane Hemzemin geçidi olan ka
rayolumuz mevcuttur.
Yalnızca, Afyon devlet karayolu dışın
da, ilimize giriş ve çıkışı olan bütün yol
larımızın hepsinde de DDY. Hemzemin
geçidi bulunmaktadır.
Son üç yıl içerisinde; sözü geçen
hemzemin geçitlerin hepsinde de Tren ve
motorlu araç çarpışması sonucu, 5 trafik
kazası vuku bulmuş, 2 ölüm-10 yaralan
ma ve büyük ölçüde maddî hasarlar mey
dana gelmiştir.
— Hemzemin geçitler üzerinde vu
ku bulan kazaların önlenmesi için, Bakan
lığınızca ne gibi tedbirler alınmakta ve dü
şünülmektedir?
2. İstasyon - Tugay yolu olarak bi
linen karayolumuzda Hv. Er. Eğ. Tugayı,
Vefa Mahallesi ve 35 Merkez köyümüzün
ulaşımı yapılmaktadır. Bu karayolumuz
Tren Garının bitişiğinden geçmekte olup,
burada sık sık duran arıza ve rötarlı tren
lerin uzun süre bekletildiğinde yol tıkan
makta ve ulaşım da uzun süre aksa
maktadır.
a) Bu yoldan geçmek mecburiyetin
de olan vasıtaların ve insanlarımızın yıl
lardır süren bu çilesi ne zaman sona ere
cektir?
b) Yıllardan beri bu yol üzerinde ya
pılması düşünülen ve iktidarınız tarafın
dan da yapılması vaadinde bulunulan üst
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geçit projesi ve programı hususunda Ba
kanlığınızın son olarak ne gibi bir çalış
ması vardır?
TC.
Ulaştırma Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Hükmü : 525-51/125030402
6.12.1988
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi : 14.11.1988 tarih ve Kan. Kar.
Md. 7/366-1717/08255 sayılı yazınız.
Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet
Korkmaz'm; Kütahya şehir merkezinde
ki hemzemin geçitlerde vukubulan kaza
ların önlenmesi için ne gibi tedbirler alı
nacağına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı so
ru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ili
şikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Ekrem Pakdemirli
Ulaştırma Bakanı
Soru 1. Kütahya ili şehir merkezi
içersinde; Eskişehir devlet karayolu, Tav
şanlı Karayolu, Vefa Mah. - Tugay yolu ve
Osman Gazi Mahallesi yolu üzerinde ol
mak üzere, dört tane hemzemin geçidi
olan karayolumuz mevcuttur.
Yalntzca, Afyon devlet karayolu dışın
da, ilimize giriş ve çıkışı olan bütün yol
larımızın hepsinde de DDY. hemzemin ge
çidi bulunmaktadır.
Son üç yıl içerisinde; sözü geçen
hemzemin geçitlerin hepsinde de tren ve
motorlu araç çarpışması sonucu, 5 trafik
kazası vuku bulmuş, 2 ölüm - 10 yaralan
ma ve büyük ölçüde maddî hasarlar mey
dana gelmiştir.
Hemzemin geçitler üzerinde vuku
bulan kazaların önlenmesi için, Bakanlı
ğınızca ne gibi tcdbirlir alınmakta ve dü
şünülmektedir?
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Cevap 1. Kütahya ili şehir merkezi
içersinde muhtelif karayolları ile demiryol
larının kesiştiği yerlerde dört adet demir
yolu geçidi mevcuttur. Bunların Km. leri
9 + 640; 9 + 725; 9+960 ve 11+263 dür. Söz
konusu demiryolu geçidinden 3 adedinde
vukuu muhtemel kazaların önlenmesi ba
kımından, baryer tesis edilmiş ayrıca, gü
nün 24 saatinde baryerlerin sağlıklı çalış
tırılması için, bekçi istihdam edilmiştir.
Soru 2. İstasyon Tugay yolu olarak
bilinen karayolumuzda Hv. Er. Eğ. Tuga
yı, Vefa Mah. ve 35 Merkez köyümüzün
ulaşımı yapılmaktadır. Bu karayolumuz
tren garının bitişiğinden geçmekte olup,
burada sık sık duran arıza ve rötarlı tren
lerin uzun süre bekletildiğinde yol tıkan
makta ve ulaşım da uzun süre aksa
maktadır.
a) Bu yoldan geçmek mecburiyetin
de olan vasıtaların ve insanlarımızın yıl
lardır süren bu çilesi ne zaman sona ere
cektir?
b) Yıllardan beri bu yol üzerinde ya
pılması düşünülen ve iktidarınız tarafın
dan da yapılması vaadinde bulunulan üst
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geçit projesi ve programı hususunda Ba
kanlığınızın son olarak ne gibi bir çalış
ması vardır?
Cevap 2. a) Belediye Başkanının ta
lebi ve muvafakati üzerine Km. 9+640'da
Mart 1988 tarihinde yeni bir hemzemin
geçit açılmış olup, bu geçitte gerekli gö
rülen emniyet tedbirleri meyanında, ışık
lı ve canlı bir sistem Belediyece tesis edi
lerek geçit işletmeye açılmıştır. Dolayısıy
la, Km. 9+ 960'da mevcut bekçili baryerli hemzemin geçitte meydana gelen trafik
tıkanıklığı da önlenmiş bulunmaktadır.
b) TCDD İşletmesi Çenel Müdürlü
ğü tarafından gar ve istasyonlar dahilin
de yayaların perondan perona güvenli ola
rak geçişlerini sağlamak amacıyla, yaya alt
veya ust geçit yapımları üstlenilmektedir.
Demiryolunun yapılıp işletmeye açıl
masından sonra, şehirleşmenin gelişme
sinden dolayı ortaya çıkan vasıta alt veya
üst geçit ihtiyaçlarının, Belediyeler tara
fından karşılanması veya bu gibi yatırım
ların Karayolları Genel Müdürlüğü gibi
kuruluşlar eliyle yapılması iktiza et
mektedir.
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Tflrkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu
Kanunlaşmıştır.
Üye Sayısı
Oy Verenler
Kabul Edenler
Reddedenler
Çekinserler
Geçersiz Oylar
Oya Katılmayanlar
Açık Üyelikler

450
234
232
2
, —
—
214
2

(Kabul Edenler)
ADANA
Ahmet Akgün Albayrak
Ledin Barlas
Mehmet Ali Bilici
Abdullah Sedat Doğan
Mahmut Keçeli
Ersin Koçak
İbrahim Öztürk
Mehmet Perçin
ADIYAMAN
Mehmet Deliceoğlu
Abdurrahman Karaman
AFYON
Metin Balıbey
Mustafa Kızıloğlu
AĞRI
Hasan Fecri Alpaslan
AMASYA
Mehmet Tahir Köse
İsmet Özarslan
Kâzım Ulu soy
ANKARA
Kâmil Ateşoğulları
Muzaffer Atılgan

Onu rai Şeref Bozkurt
Tevfik Ertürk
Göksel Kalaycıoğlu
Tevfik Koçak
Mehmet Sağdıç
Halil Şıvgın
İbrahim Tez
Ercan Vuralhan
Zeki Yavuztürk
Rıza Yılmaz
ANTALYA
Abdullah
Cengiz Dağyar
Cengiz Tuncer
ARTVİN
Ayhan Arifağaoğlu
AYDIN
Cengiz Altınkaya
Mustafa Bozkurt
Ömer Okan Çağlar
Mehmet Özalp
Hilmi Ziya Postacı
Mehmet Yüzügüler
BALIKESİR
Ali Sami Akkaş
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Kudret Bölükoğlu
İsmail Dayı
Fenni İslimyeli
İ. Önder Kırlı
Necat Tunçsiper
Ahmet Edip Uğur
BİNGÖL
Mehmet Ali Doğuşlu
BİTLİS
Kâmran İnan
„""., "_""
"
Faik Tarımcıoğlu
Bf>1

u

Seçkin Fırat
Kâzım Oksay

BURDUR
Sait Ekinci
BURSA
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin
İlhan Aşkın
Beytullah Mehmet Gazioğlu
Mehmet Gedik
Hüsamettin Örüç
Fahir Sabuniş
İsmet Tavgaç
Mustafa Ertuğrul Ünlü
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ÇANAKKALE
İSPARTA
Mustafa Cumhur Ersüme: Ertekin Durutürk
İlker Genlik
İbrahim Gürdal
Mümin Kahraman

İÇEL

DENİZLİ
Ayçan Çakıroğulları
İsmail Şengün

Ali Bozer
Ali Rıza Yılmaz
Rüştü Kâzım Yücelen

DİYARBAKIR
Abdulkadir Aksu

İSTANBUL
Cevdet Akçalı
Abdülbaki Albayrak
İmren Aykut
Orhan Demirtaş
Mehmet Necat Eldem
Hayrettin Elmas
Ali Haydar Erdoğan
İsmail Safa Giray
Temel Gündoğdu
Talat İçöz
Adnan Kahveci
Altan Kavak
Aytekin Kotil
Turgut Özal
Mustafa Hilmi Özen
Reşit Ülker
Adnan Yıldız

EDİRNE
Şener İşleten
Erdal Kalkan
ELAZIĞ
Mehmet Tahir Şaşmaz
ERZİNCAN
Mustafa Kul
ERZURUM
Nihat Kitapçı
İsmail Köse
ESKİŞEHİR
Mustafa Balcılar
İsmet Oktay
Erol Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Abdulkadir Ateş
Hasan Celâl Güzel
GİRESUN
Mustafa Çakır
Yavuz Köy men
GÜMÜŞHANE
Ülkü Gökalp Güney
Muhittin Kaı-aman
Mahmut Oltan Sungurlu
HAKKÂRİ
Naim Geylani
HATAY
Mustafa Kemal Duduoğlu
Turhan Hırfanoğlu
Öner Miski
Ali Uyar

İZMİR
Veli Aksoy
M. Turan Bayazıt
Işın Çelebi
Halil Çulhaoğlu
H. Hüsnü Doğan
İsmet Kaya Erdem
Akın Gönen
Burhan Cahit Gündüz
Kemal Karhan
Fuat kılcı
Işılay Saygın
Ramiz Sevinç
Neccar Türkcan
KAHRAMANMARAŞ
Adil Erdem Bayazıt
Mehmet Onur
Ülkü Söylemezoğlu
Ali Şahin
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KARS
İlhan Aküzüm
Mahmut Almak
KASTAMONU
Sadettin Ağacık
Murat Başesgioğlu
Hüseyin Sabri Keskin
Nurhan Tekihel
KAYSERİ
M. İrfan Başyazıcıoğlu
Recep Orhan Ergun
Nuh Mehmet Kaşıkçı
Seyit Halil Özsoy
Mustafa Şahin
Abdulmecit Yağan
Mehmet Yazar
KIRŞEHİR
Şevki Göğüsger
Gökhan Maraş
KOCAELİ
Onur Kumbaracıbaşı
Alaettin Kurt
KONYA
Abdurrahman Bozkır
Kadir Demir
Mustafa Dinek
Ziya Ercan
Mehmet Keçeciler
Haydar Koyuncu
Adil Küçük
Ali Pınarbaşı
Saffet Sert
Mehmet Şimşek
Vefa Tanır
Abdullah Tenekeci
KÜTAHYA
Mustafa Uğur Ener
H. Cavit Erdemir
Mehmet Rauf Ertekin
Mustafa Kalemli
MALATYA
Mehmet Bülent Çaparoğlu
Galip Demirel
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TOKAT
Kâzım Özev
Kenan Süzer
Mehmet Zeki Uzun
Erkan Yüksel

Metin Emiroğlu
Yusuf Bozkurt Özal
Talat Zengin

Mustafa Parlak
Şadan Tuzcu
Ahmet Mesut Yılmaz

MANİSA
Ümit Canuyar
Ekrçm Pakdemirli
Önâl Sakar
Gürbüz Şakranlı
Münir F. Yazıcı
Mehmet Yenişehirlioğlu

SAKARYA
Yalçın Koçak
TRABZON
Mümtaz Özkök
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu Avni Akkan
Ersin Taranoğlu
Mehmet Çakıroğlu
İbrahim Cebi
SAMSUN
Hayrettin Kurbetli
Mehmet Akarca
Fahrettin Kurt
Cemal Alişan
İrfan Demiralp
UŞAK
Ali Eşer
Ahmet Avcı
Nafiz Kurt
Mümtaz Güler
SİİRT
Mehmet Topaç
Mehmet Abdurrezak Ceylan
VAN
SİNOP
Hüseyin Aydın Arvasi
Hilmi Biçer
ihsan
Bedirhanoğlu
SİVAS
Reşit
Çelik
Yılmaz Altuğ
Selahattin Mumcuoğlu
Mahmut Karabulut

MARDİN
Süleyman Çelebi
MUĞLA
Ahmet Altıntaş
Süleyman Şükrü Zeybek
MUŞ
Mehdin Işık
Mehmet Emin Seydagil
NİĞDE
Raşit Daldal
Haydar Özalp
Birsel Sönmez
ORDU
Bahri Kibar
Ertuğrul Özdemir
Nabi Poyraz
Yılmaz Sanioğlu
İhsan Nuri Topkaya
Şükrü Yürür
RİZE
Mustafa Nazikoğlu

Kaya Opan
YOZGAT
Şakir Şeker
Cemil Çiçek
Mehmet Mükerrem Taşçıoğtu
Ali Şakir Ergin
ŞANLIURFA
Lutfullah Kayalar
Necati Akıncı
Mahmut Orhon
Murat Batur
ZONGULDAK
Eyüp Cenap Gülpınar
TEKİRDAĞ
Şinasi Altıner
Güneş Gürseler
Güneş Müftüoğlu
Ahmet Karaevli
Mustafa Tınaz Titiz
Enis Tütüncü
Koksal Toptan
(Reddedenler)
TUNCELİ
Kamer Genç

IZMIR
Türkân Akyol
ADANA
Mehmet Can
Cüneyt Canver
M. Halk Dağlı
Yılmaz Hocaoğlu
Selahattin Kılıç

(Oya Katılmayanlar)
Orhan Şendağ
ADIYAMAN
Arif Ağaoğlu
Zeynel Aslan
AFYON
Baki Durmaz
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Hamdi Özsoy
Nihat Türker
Abdullah Ulutürk
AĞRI
Cezmi Erat
Yaşar Eryılmaz

T.B.M.M.
Mehmet Yaşar
AMASYA
Hasan Adnan Tutkun
ANKARA
Erol Ağagil
Beşer Baydar
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu
Mehmet Çevik
Ömer Çiftçi
Rifat Diker
Hüseyin Barlas Doğu
Eşref Erdem
Hazım Kutay
Alpaslan Pehlivanlı
Mehmet Sezai Pekuslu
Arif Sağ
Mustafa Rüştü Taşar
Yaşar Yılmaz
ANTALYA
Adil Aydın
Zekeriya Bahçeci
Deniz Baykal
Hasan Çakır
ibrahim Demir
Hasan Namal
ARTVİN
Bahattin Çaloğlu
Hasan Ekinci
AYDIN
Nabi Sabuniş
BALIKESİR
Mustafa Çorapçıoğlu
BİLECİK
Mehmet Seven
Tayfur Ün
BİNGÖL
Haydar Baylaz
İlhami Binici
BİTLİS
Muhyettin Mutlu
BOLU
Nevzat Durukan
Turgut Yaşar Gülez
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Ahmet Şamil Kazokoğlu
BURDUR
Fethi Çelikbaş
ibrahim Özel
BURSA
Abdulkadir Cenkçiler
Cavit Çağlar
Fehmi Işıklar
ÇANAKKALE
Ayhan Uysal
ÇANKIRI
Ali Çiftçi
Ali Necmettin Şeyhoğlu
İlker Tuncay
ÇORUM
Ünal Akkaya
Nevzat Aksu
Rıza Ilıman
Mustafa Namlı
Cemal Şahin
DENİZLİ
Muzaffer Arıcı
Esat Yıldırım Avcı (Bşk.
Adnan Keskin
Hüdai Oral (Bşk. V.)
DİYARBAKIR
Fuat Atalay
Ferit Bora
Hikmet Çetin
Nurettin, Dilek
Mehmet Kahraman
Salih Sümer

1988
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ERZİNCAN
Yıldırım Akbulut (Başkan)
Metin Yaman
ERZURUM
Sabahattin Araş
Tbgay Gemalmaz
Mehmet Kahraman
Rıza Şimşek
Mustafa Rıfkı Yaylalı
ESKİŞEHİR
M. Cevdet Selvi
Zeki Ünal
GAZİANTEP
Mehmet Akdemir
Mustafa Hikmet Çelebi
Ahmet Günebakan
Hasan Tanrıöver
Ünal Yaşar
Mustafa Yılmaz
GİRESUN
Burhan Kara
Mehmet Ali Karadeniz
Rüştü Kurt
^HAKKÂRİ
Cumhur Keskin
HATAY
Mehmet Vehbi Dinçerler
Mehmet Dönen
Kâmran Karaman
Mehmet Pürdeloğlu
M. Murat Sökmenoğlu
İSPARTA

EDİRNE

Süleyman Demirel
Abdullah Aykon Doğan

Mehmet Fuat Erçetin
İsmail Üğdül

İÇEL

ELAZIĞ
Hüseyin Cahit Aral
Ahmet Küçükel
Nizamettin Özdoğan
Ali Rıza Septioğlu
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Hikmet Biçentürk
Etem Cankurtaran
Ekin Dikmen
Ali Er
Durmuş Fikri Sağlar
M. İstemihan Talay

T.B.M.M.
İSTANBUL
Behiç Sadi Abbasoğlu
Bülent Akarcalı
Avni Akyol
Bedrettin Doğancan Akyürek
Yaşar Albâyrak
Abdullah Baştürk
İsmail Cem
Yüksel Çengel (İ. A.)
M. Ali Eren .
Halil Orhan Ergüder
Nuri Gökalp
Hasan Fehmi Güneş
Ömer Ferruh Dter
Mehmet Cavit Kavak
Recep Ercüment Konukman
Leyla Yeniay Köseoğlu
Mehmet Moğultay
Hüsnü Okçuoğlu
ismail Hakkı Önal
ibrahim Özdemir
Mustafa Sarıgul
Yusuf Kenan Sönmez
Güneş Taner
Ali Tannyar
Mustafa Timisi
Ali Topuz
Sudi. Türel
Namık Kemal Zeybek
İZMİR
K. Kemal Anadol
Ahmet Ersin
Erol Güngör
Erdal İnönü
Birgen Keleş
KAHRAMANMARAŞ
Atilla İmamoğlu
Ali Topçuoğlu
Ahmet Uncu
KARS
Vedat Al tun
Sabri Araş
Yasin Bozkurt
Kerem Güneş
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KAYSERİ
Ahmet Servet Hacıpaşaoglu

Esat Kıratlıoğlu
Cemal Seymen

KIRKLARELİ
Gürcan Ersin
İrfan Gürpınar
Cemal Özbilen

NİĞDE
Doğan Baran
Mahmut Öztürk

KIRŞEHİR
Kâzım Çağlayan
KOCAELİ
Abdulhalim Araş (Bşk. V.)
Bülent Atasayan
Erol Köse
A. Rıza Sirmen
Ömer Türkçakal
KONYA
Ali Talip Özdemir
Ömer Şeker
KÜTAHYA
Mehmet Korkmaz
MALATYA
ibrahim Aksoy
MANİSA
Sümer Oral
M. Erdoğan Yetenç
Hasan Zengin
MARDİN
Beşir Çelebioğlu
Abdülvahap Dizdaroğlu
Mehmet Adnan Ekmek
Ahmet Türk
Nurettin Yılmaz
MUĞLA
Tufan Doğu
Musa Gökbel
Latif Sakıcı
MUŞ
Alaattin Fırat
Erkan Kem al oğlu
NEVŞEHİR
Ali Babaoğlu
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ORDU
Gürbüz Yılmaz
SAKARYA
Mehmet Gölhan
Ahmet Neidim
SAMSUN
Kemal Akkaya
İlyas Aktaş (Bşk. V.)
Mehmet Aydın
Hüseyin Özalp
SİİRT
İdris Arıkan
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
36 NCI BİRLEŞİM
7 . 12 . 1988 Çarşamba
Saat: 15.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK
ÎŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜLMELER
1. — İstanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, İstanbul
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara
ve kamu yararına aykırı olarak ihale
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve"
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/26)
2. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımızı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103

üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş*
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27)
3. — Zonguldak Milletvekili Koksal
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarmca Güney
Afrika'nın îscor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu
olmasına
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28)
4. — Zonguldak Milletvekili Tevfik
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki
hayalî ihracat iddialarının boyutlarım, so
nuçlarım ve bu konuda alınması gerekli
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya.
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29)
5. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu
konuda bugüne kadar alınan önlemleri
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30)
6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve
20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile

buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31)
7. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32)
8. — izmir Milletvekili Veli Aksoy
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kaldırulmasındao sonra tütün üretim ve tü
ketimindeki gelişmeleriın ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 ûnai, İçtüzüğün 102
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişiklin
öinergesi (10/33)
9. — Samsun Milletvekili Ali Eser
ve 42 arkadaşının, yabancı siigara 'ithali
min Türk tütüncülüğünü ve sigara sanaypnii çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit ötmek amacıyla Anayasaının 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddelieri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkim önergesi (10/34)
10. —• Hatay Milletvekili Ali Uyar ve
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in

ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri
uyarınca bir genel görüşme açılmasına
ilişkin önergesi (8/6)
11. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
si (10/35)
12. — İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36)
13. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek
için alınacak tedbirleri tespit etmek'ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37)
14. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Nedim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana-

yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38)
15. — Sakarya Milletvekili Mehmet
Göl'han ve 24 arkadaşının, üretime dönük
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge(10/39)
16. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/40)
17. — Zonguldak Milletvekili Tevfik
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41)
18. — Niğde Milletvekili Mahmut
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7)
19. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutüfk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya

rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/42)
20. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca biır genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8)
21. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarmoa
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9)
22. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile il
gi!' iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet
veren bir kuruluş haline getirilmesin'' sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkim önergesi (10/43)
23. — Antalya Milletvekili İbrahim
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin
korunması için gerekli tedbirleri tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/44)
24. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Söikmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü 'maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45)

25. — Zonguldak Milletvekili Tevfik
Ertüzün ve 16 arkadaşınım, hükümetçe
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri ıtespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46)
26. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)
27. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48)
28. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının,
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve
tou konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49)
29. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya

rınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/50)
30. — İzmir Milletvekili K. Kemal
Anadol ve 15 arkadaşının, Aıliağa Rafine
risine ai,t pay senetlerıinin yabancılara
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca ibir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/51)
31. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Alt iner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve
bu sorumların nedenlerini tespit ötmek
amacıyla Anayasanın 98 inci içtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca (bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişklin
önergesi (10/52)
32. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürfc ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenlerini ve trafik kazalarının
önlenebilmesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/53)
33. —Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca 'bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10)
34. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri

Uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54)
35. — izmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, izmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/55)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3)
2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6)
3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1)
4. — Balıkesir Milletvekili I. önder
Kırh'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/9)
5. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10)
6. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu

tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/15)
7. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/77) (1)
8. — istanbul Milletvekili Mehmet
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20)
9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/57) (1)
10. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon
liranın üzerinde borcu bulunup da
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil
edilemeyen banka alacakları hakkında ne
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21)
11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22)
12. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığma ve
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/23)
(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya->
rınca sözlü soruya çevrilmiştir.

13. — İzmir Milletvekili Türkân Akyol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/25)
14. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/27)
15. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku
marhaneleri cazip halden çıkarmak için
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28)
16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/29)
17. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30)
18. — Amasya Milletvekili Mehmet
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün
bir müteahhide fazla
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31)
19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32)
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20. — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, belediye kurulması için istemde
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33)
21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütiincü'nün, pancar üreticilerine yapılacak
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34)
22. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'm, Kütahya ilinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/78) (1)
23. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından
sözlü soru
önergesi (6/35)
24. — içel Milletvekili M. tstemihan
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/37)
25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987
hasat döneminde satıcı alınan ayçiçeği
ürünü için üreticilene fiyat farkı ödenip
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica-*
ret Bakanından sözlü soru önergesi
26. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişiklin Kültür ve Turizm
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39)
27. — Zonguldak Milletvekilli Güneş
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve
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Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi 06/40)
28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'
in, Çorum İM Alaca İlçesi PTT binasının
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41)
29. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42)
30. — Çorum Milletvekili Cemal Şahkı'in Çorum İline bağlı bazı köylerin
sınır ihtilal nedeniyle odunsuz kaldığı
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43)
31B — Ankara Milletvekili Kâmil
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için
aylık ve özlük haklarının verilmediği
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44)
32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan
valilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü
soru önergesi (6/45)
33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli Hine bağh bazı
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46)
34. — Antalya Milletvekili Hasan
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47)
35. — Çorum Milletvekili Rıza Ilımıan'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-<

lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48)
36, — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savummıa ve
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49)
37, — Zonguldak Milletvekili Ş/inasi
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/50)
38, — Adana Milletvekili Abdullah
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/51)
3% — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, Erzincan İline bağh bazı bucak
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/54)
40. — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1)
41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/56)
42. — Adana Milletvekili Cüneyt
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına
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ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/92) (1)
43. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Altınkaya, Barajı baraj gölü sahasın
da talan arazilerin istimlak bedellerinin
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/58)
44. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/59)
45. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, birinci özal Hükümetinde görev alan
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/60)
46. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, bakanlar için satın alınan veya kira»
lanan lojmanlara ilişkin Başbakanuan
sözlü soru önergesi (6/61)
47. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/62)
48. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63)
49. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/64)
50; — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/65)
51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ

retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanliklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/95) (1)
52. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya ili Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66)
53. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya ili organize sanayi
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67)
54. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68)
55. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli
tedbirlere lişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/69)
56. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
nım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru Önergesi (6/70)
57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratkoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/71)
58. — Zonguldak Milletvekili Koksal
Toptan'ın, Zonguldak; ilinin su ihtiyacını
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/72)
59. — Hatay Milletvekili öner Miski'
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana
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kaç fodediıyenin mülkiye müfettişlerince
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına
ilişlkin içimleri Balkanından sözlü soru
önergesi (6/96) (1)
60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişlkin Başbakandan sözlü
soru
önergesi (6/73)
61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot
isketelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/74)
62,, — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze ilçesine bağh mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75)
63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze « Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76)
64. — Ankara Milletvekili Kâmil
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ıma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1)
65. — istanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin
bazı sorunlarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1)
66. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taks'idinıin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/79)
67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia
edilen kamu görevlilerine ilişkin içişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1)

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1)
69. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkımaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/80)
70,ı — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta«
rım Orman ve Köyişleri
Bakanından
sözlü soru önergesi (6/81)
71. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/104)0)
72. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82)
73. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/83)
74. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilememin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişlkin Kültür ve
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi
(6/84)
75. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
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Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/85)
76. — Muğla Milletvekilli Tufan Doğu'nura, fişleme ve güvenlik soruşturması
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten
atıildıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/105) (1)
116 — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1)
78. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmoz'ın, Aydıniıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik vs Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107)

(D
79.. — Ankara Milletvekili Rıza Yümaz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü
idare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasma ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1)
80. — Ankara Milletvekilli Ömer Çiftçi'nin, Türk - İş Yapı Koopenatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86)
81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/120) (1)
82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim

Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/121) (1)
83. — Kırklareli Milletvekili irfan
Gürpınar'ım, Trakya Bölgesinde süne ile
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyıişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89)
84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altmer'in Türk Kadınını Tanıtma ve,
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eiğitim Ştubosu'nde kurs
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/91)
85.j — izmir Milletvekili K. Kemal
Anadoi'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93)
86,, — Manisa Milletvekili Hasan Zen
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri
Gıvim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından
sözlü soru önergesi (6/94)
87. — Tunceli Milletvekilli Kamer
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan inalların alımı için Sümerbank'
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/98)
88. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/136) (1)
89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde tsıtanbüMa meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin içiş-

leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/124) (1)
90. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'oıin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan
okulun bahçesinin imarından doğan ve
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatiı adına inşaat
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99)
91.. — İstanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, gençlik
sorunlarına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1)
92. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/137) (1)
93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin
yerleştirildiği ve Karabük Demir * Çelik
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100)
94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinoi'nin, Karadeniz Baku- İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108)
95. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1)
96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir
genel müdür yardımcısı ile bir müdür
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/109)

97. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/141) (1)
98. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/142) (1)
99. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143^

(D
100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürselerln, Orman Genel Müdürlüğünce
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/144) (1)
101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sö;dü soru önergesi (6/145)

(D
102. — İstanbul Milletvekilli Mustafa
Sarıgürün, tek dersten kalan üniversite
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/146) (1)
103. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/110)

104. — İstanbul Milletvekili Mustaia
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler
alındığına ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve
Spor 'Bakanından sözlü soru önergesi
(6/202) (1)
105. — Zonguldak Milletvekili Şjinasi
Altıner'in, Zonguldak ili Karabük İlçe
sinin ne zaman ü yapılacağına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111)
10ı6. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ye gösterdiği
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü toru
önergesi (6/il 12)
107. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa tli Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol
edilmeden hizmete açıldığı ye bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/114)
108. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, {Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese. Müdürlüğüne
1988 yılı Haziran • Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(*>/115)
109. — Hatay Milletvekili Turhan Hırifanoğlu'nun, Türkiye Zirai Donatım Ku«
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ye
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman
ye Köyişleri
Bakanından sözlü soru
önergesi (6/116)
110. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117)
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111. — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, Erzurum lü Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118)
112. — İstanbul Milletvekili Mustafa
Sariigül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan
yöneticilerin görevlerinle ve bunlar için
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1)
113. — Tunceli .Milletvekili Kamer
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan
köy okullarının öğretime elverişli hal©
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/204) (1)
114. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1)
115. — Antalya Milletvekili İbrahim
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/122)
116. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1)
117. — Ankara Milletvekili Tevfik
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1)

118. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232)

(D
119. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/233) (1)
120. — Zonguktaık 'Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın
dönemindeki programlarda rr.BiM.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123)
121. — Adana Milletvekili Cüneyt
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak
kullanımı destekleme primi ödendiğine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/234) (1)
122. — Balıkesir Milletvekili I. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1)
123. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/245) (1)
124. — Adana Miietvekili Cüneyt
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine
rağmen gözaltına 'alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1)

125. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı ilçesi eski Be
lediye Başkanı ile imar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125)
126. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.I. Orta Anadolu Linyit Işletmesince karşılandığı iddiasına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/126)
127. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Siirt tline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına (ilişkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/247) (1)
- 128. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127)
129. — istanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının kara'borsaya
neden olduğu iddiasına ilişkin Milî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/248) (1)
130. — îzmiir Milletvekili K. Kemal
AnaddTun, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santraüar kurulacağı iddi
asına ve AJiağa'daki sanayi tesMerimin
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/128)
131. — Denizli Milletvekili Adnan
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/249) (1)
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132. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/250) (1)
133. — Kütahya 'Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/129)
134. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kamından sözlü soru önergesi (6/251) (1)
135. — Denizli Milletvekili Adnan
Keskin'in, tütün ve yabancı ısigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi! (6/252) (1)
136. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Sellvi'ınıimı, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve soranlarına (ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1)
137. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/130)
138. — Kocaeli Milletvekili Ömer
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131)
139. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya
Fostlacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket
aınaısözleşımesinde yer alan bazı hüküm
lere Miskin Devlet Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1)
140. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin

elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
si (6/258) (1)
141. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem
yapıldığınla ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/259) (1)
142. — İsparta Milletvekili Ertekıin
Duruitürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve
bü belediye başkanlıklarına valiliklerce
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1)
143. — Kütahya Milletvekilli Mehmet
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faiz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/133)
144. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi
iadesi ile ilgil'i yeni uygulamalara ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/134)
145. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerİ Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135)
146. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak
mahkemelere intikal eden veya Devlet
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/138)
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147. — İçel Milletvekilli M. İstemihan
Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına
ilişiklin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1)
148. — Denizli Milfetvekili Adnan
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1)
149. — Haitay M illdl) vekili Turhan
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKOBİRLlK'ce gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263)
150. — Balıkesir Milletvefkdli İ. Önder
Kırlı'nın, eğitim önlıisans programına
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğr©tmenler/in intibaklarının
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğıine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/264) (1)
151. — Balıkesir Milletvekili t. Önder
Kırlı'nın, Balıkesir Pamuklu Dokuma
Fabrikasına ilişkin Barbakandan sözlü
soru önergesi (6/265) (1)
152. — Kültaıhya Mllleıtovekiili Mehmet
Korkmaz'm, ülkemizdeki et tüketimine
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139)
153. — Ankara Milletvekili İbrahim
Tez'im, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinim Diş Hekimliği Fakültesindeki
uygulamasına ilişkin Mıiıllî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147)
154. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, Çankırı tli Eldivan İlçesi ara

zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/148)
155. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149)
156. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/150)
157. —• Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile
çalıştırıldığına ilişkim Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151)
158. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında
geçici statüde çalıştırılan işçilerden
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/152)
159. — Adana MilleüvekM Orhan Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153)
160. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
sözlü soru önergesi (6/154)
161. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ım, Adana Organize Sanayii Bölgesi-
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nfn yapını çal ışımalarıma ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/155)
162. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım
Karabekir MahaUesiınde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önerges'i (6/156)
163. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunusoğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılımamraısmın nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157)
164. — Adana Mlilletvek'ili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya
kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158)
165. — Adana Mıillatvelklili Orhan Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/159)
166. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal
yayınlarının Zonguldak İıl Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü
soru önergesi (6/160)
167. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161)
168. — Samsun Milleifivekili İrfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları içlin çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos-

yal Güvenlik
Bakanından sözlü soru
önergesi (6/162)
169. — İsparta Milletvekilli İbrahim
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı
yolu için 1989 yık bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163)
170. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'nı, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/164)
> 171. — Tralbzon Mıilletvekffi Mehmet
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165)
172. — Tralbzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166)
173. — Trabzon Milletvekilli Mehmet
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167)
174. — Tralbzion Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü
soru önergesi (6/168)
175. — Erzurum Mrilleıtivekıilıi İsimail
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/169)
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176. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170)

183. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177)

177. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, bir kısım Amerikan vatandaşı
nın Van İlinde toprak satınalma taleple
rine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından
sözlü soru önergesi (6/171)

184. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178)

178. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172)
179. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173)
180. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174)
181. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından
sözlü soru önergesi
(6/175)
182. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/176)

185. — Kocaeli Milletvekili Alaetftin
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179)
186. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/180)
187. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
sözlü soru önergesi (6/181)
•188. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182)
189. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/183)
190. — Zonguldak Milletvekilli Ş/inasi
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara-

yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184)
191. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altmer'in, Karabük - Yenice karayolu
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185)
192. — Zonguldak Milletvekili Şinaisi
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/186)

198. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/192)
199. — İzmir Miletjvekili Fuat Kılcı'
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/193)

193. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/187)

200. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan
İKARDA toplantısında meydana geldiği
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/194)

194. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/188)

201. — Haltaıy Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi
(6/195)

195. — Hatay MlIlelCvek'ili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/189)

202. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196)

196. — İzmir MilldtJvdkili Fuat Kılcı'
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman
açıklanacağına ve kestane ürününe taban
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190)

20-3. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/197)

197. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/191)

204. — Adana Mıilldtvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/198)
205. — Kocaeli MliHeltivekili Alaettin
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ-
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retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/199)
206. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze ilçesi adi ye binasına ve
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözdü soru
önergesi (6/200)
207. — Kocaeli Milleitlvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/201)
208. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206)
209. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere
konu teşkil eden olaya ilişkin (Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207)
210. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birliği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru Önergesi (6/208)
211. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine
bağlı Karıkfcaya ve Kurusarı köylerimin
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman
ve Köyişileri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/209)
212. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, GiM'birliJk'çe 1988 yılında
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan
ödemelerle ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210)
213. — İsparta Milletvekili Ertekin Duruıtürk'ün, İsparta tli Senirkent tlçesüne

ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım
arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddi
asına (ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211)
214. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine 'bağlı .'bazı kasaiba ve
köylerde gölet yapıilıp yapılmayacağına
ilişkin Tarım Orman ve Köyiş'leri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/21'2)
215. — İsparta Milletveikıili Ertekin
Duratürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen hastalığın gide
rilmesi için ne gibi tedbirler alındığına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213)
216. — İsparta Milletvekili Ertekin
Duruitüırk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/214)
217. — İsparta Milletvekilli İbrahim
Gürdıal'ın, Atabey ilçesi Rapıcak Köyü
nün 'başka 'bir mahalle taşınmasına dair
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve Mân
Bakanından sözilü soru önergesi (6/215)
218. •— İsparta Milletvekili İbrahim
GürdaH'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma
Baklanından sözlü soru önergesi (6/216)
219. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın Niğde Merkez ilçesine bağlı Karga selcmez Akarsuyu üzerimde yapılması
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi'{6/217)
220. — Niğde Mille.tvek.ili Doğan Baran'rn, Niğde ili Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen tmra'hor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218)
221. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde gö-

rev yapan akademik personelin yapılan
kadro düzenleme* incen yararlandırılmadığı iddiasına ilişkn Millî Eğitim Gençlik
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/219)
222. — Adana Milletvekilli M. Halit
Dağlı'nın, Mansıı 'lu-Kozan karayoluna
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/220)
223. — Adana Milletvekili M. Halit
Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü' soru önerge
si (6/221)
224. — Hatay Milfetvakili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enflas
yon konusunda I M F ve Dünya Banka
sına verildiği i d d a edilen teminata ve
Dünya Bankasınca tarım sektörü için
verilen kredinin kes İdiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222)
225. — Afyon Milletvekili Bakıi Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konul yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223)
226. — Afyon Milletvekili Balki Durmaz'ın, Avrupa Ü kelerinde çalışan TürK
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/224)
227. — Afyon Milletvekal'i Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan
veya borç senedi vererek taburcu olan
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/225)
228. — İsparta Milletvekili Abdullah
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il

leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş.
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226)
229. — Kocaeli Millet/vekili Alaetlüin
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yeralan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin,
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227)
230. — Bursa MilldÜvekiiıi Abdulkaıdir
rCenkçiler'in, koruma sahası okrak ilan
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228)
231. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ilçesinde
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239)
232. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük M'illet Meclisi Başkanından sözlü
soru önergesi (6/240)
233. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241)
234. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242)
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235. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243)
236. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/244)
7
KANUN TASARI VE
TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER
İSLER
1. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine,
Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilme
sine; 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına ve 10 Haziran 1949 Ta
rihli 5435 Sayılı Kanunun Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/514) (S.
Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 28.11.1988)
2. — 1567 Sayılı Türk Parasının
Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Daıir Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı : 118)
(Dağıtma tarihi : 7.11.1988)

poru (1/415) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma
tarihi : 9.11.1988)
5. — Malatya Milletvekili İbrahim
Aksoy ve 20 arkadaşının, 2429 Saydı
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak
kındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A)
Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru (2/53) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tari
hi : 9.11.1988)
6. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 8 arkadaşının, Türk Vatandaşlığı
Kanununa Ek Kanun Teklifi ve İçişleri
Komisyonu Raporu (2/26) (S. Sayısı :
122) (Dağıtma tarihi : 9.11.1988)
7. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, 3392 Sayılı Kanunun 65 inci
Maddesine Bağlı 65 Sayılı Listeden İki
Köy Adının Çıkarılmasına Dair Kanun
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu
(2/43) (S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi :
9.11.1988)
8. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37,
2/61) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi :
10.11.1988)

3. — Danıştay Kanununun Bazı Mad
delerimin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/499) (S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi :
8.11.1988)

9. — 2762 Sayılı Kanuna Bir Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/410) (S.
Sayısı : 127) (Dağıtma tarihi : 23.11.1988)

4. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı
İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra

X 10. — Avrupa İnsan Hakları ve
Ana Hürriyetleri Koruma Sö^eşrniesine Ek
8 Sayılı Protokolün Onayİanımasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450)
(S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi :
23.11.1988)
11. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun,
Seçimlerle İlgili Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde
öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/51) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi:
23.11.1988)
12. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunum 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı : 130) (Dağıtma ta
rihi i 28.11.1988)
13. — Gümüşhane Milletvekili M. Ol
tan Sungurlu ve 7 arkadaşının 2972 sa

yılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Karilin Tek
lifi ve Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 11 arkadaşının 2972 sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında
Kanunun Geçici Maddelerinin Yürür
lükten Kaldırılmasına ve Mahallî İdareler
Genel Seçimi Tarihinin
Belirlenmesine
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/131, 2/88) (S. Sa
yısı : 139) (Dağıtma tarihi : 2.12.1988)
14. — Millî Gurur Madalyası Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim
Komisyonu Raporu (1 /486) (S. Sayısı:
135) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988)

(X)

Açık oylamaya
gösterir.

tabi isleri

{36 inci Birleşim)

Yasama Yılı : 2

Dönem : 18

T. B. M. M.

(S. Sayısı : 132)

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave
Edilmesine, 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
ve 10 Haziran 1949 Tarihli 5435 Sayılı Kanunun
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı
ve Adalet Komisyonu Raporu ( 1 / 5 1 4 )
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
Sayı : K.K.Gn.Md. 07/101-2210/04798

16 . 11 . 1988

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Adalet Bakıanhğınıcaı hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakamlar Kurulunca
8.11,1988 tarihinde kararlaştırılan «765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Ediimesine, 647 Saydı Cezaların
İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve 10 Haziran
1949 Tarihli 5435 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaklirılmasınaı Dair Kanun Tasarısı))
ite gerekçesi ekte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederini.
Turgut Özal
Başbakan
GENEL GEREKÇE
-1

Tasarıda,
a) 765 sayılı. Türtk Ceza Kanununun 17, 19, 24 ve 119 uncu (maddelerinde değişjikllik yapılarak; tou Kanunun infaz hukukumuzla ilglMıi maddelerinde kendisini gös
teren aksalklııklaırın giderilmesi, ağır ve hafif para cezalarının ısınırlarını günümüz şart
larına göre yeniden ibelirlenmıesi, bugüne kadar çok olumlu1 şekilde tatbik aftanı bulan
«Ön ödeme» müessesesinin uygulama sahasının makul ölçüler içerisinde 'genişletile
rek ceza mahkemderlimizin iş yükünün hafıifletilımesi amaçlanmaktadır.
b) 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 'beş ek madde lülave edilmek suretiyle;
— Paranın 'belli ibir ölçüde satın alma gücünü kaybetmesi durumunda, para cezakuaşım 'bu değer düşüşü ile orantılı ve otomatik olaraik artırılması için «Katsayı»
•^^^oin taiCbik edilmesi,
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— Arıtırım konusu olacak para cezaları .arasına, vergi, resiim cezaları, nispî ve
tazmini mahliyettelki para cezalan hariç olmak üzere, [idarî ve disipliner nitelikli olan
lar da dahil düğer ıbüıtün para cezalarının alınması,
—• Artırıma tabi tutulacak para cezalarıyla ilgili hesaplama yapılırken, Devlet
memurları maaş katsayısında 1988 yıllı Bütçe Kanununda 'belirtilen 84 rakamına göre,
her 30 puan artışının (1) birimi (kabul edıihne&i,
— Kanunda gösterilen para cezası miktarının, ibirim sayısı liıle çarpılarak, bulu
nacak miktarın suç talilerine para cezası olarak tatbiki,
Öngörülmelktedir.
Bilindiği gibi, bugüne ıka'dar, paranın satıın alma gücünde görülen değer kayıp
ları karşısında, Türk Ceza Kanunu (ile özel kanunlardaki para cezalarının, yeniden
caydırıcı olabilmesi için, 10.6.1949 tarihli ve 5435 sayıılı Kanunun 2 nci maddesinin
değiştirilmesi yoluna gidilmiştir.
Nitekim, bu amaçla, 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 12.6.1979 tarihinde yü
rürlüğe giren 2248 ve 22.1.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2790 sayılı kanunlarla de
ğiştirilmişi bulunmaktadır.
Ancak, 5435 sayılı Kanıunda yapılması öngörülen değişiklikler, kanunların ha
zırlanma ve kanunlaştırılmıalannın beli usullere bağlı olıması ve belli bir zaımana ihDiyaç göstermesi; sebebiyle, gecikerek gerçelkleştirileb ilmektedir.
Hal böyle olunca, suç ve ceza arasında 'bulunması gereken hassas denge bozul
makta ve para cezalarının bir süre etkinlik ve caydırıcılık unsurundan yoksun1 kal
ması gibi ceza adaleti bakımından sakıncalı bir durum ortaya çıkmaktadır. Getiril
mesi öngörülen yemi sistemin söz konusu sakıncaları bütünüyle ortadan kaldıracağı
düşünülmektedir.
c) '647 sayılı Cezalarım İnfazı Hakkında Kanunun 3, 4, 5, 6 ve ,19 uncu madde
lerinde yeni düzenleme gerçdkleşıtirilerek; bu Kanunun uygulanmasında kendisini gös
teren aksaklıkların 'giderilmesi, cezaların ferdıleştiriılmesli prensibinin, infaz hukuku
muzda mümkün olabilecek en geniş bir çerçeve içinde uygulanması, para değerindeki
ıdeğişilkliiklerin infaz hukukumuzla yansıtılarak, suç ve ceza arasında bulunması ge
reken hassas dengenin yenliden tesis edilmeısi lamaçlanmalktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
1. Tasarının 1 inci maddesiyle Türk Ceza Kanununun şartla tahliyeyle ilgili
bulunan 17 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmektedir.
Bugün; şartla tahliye edilmiş olup da 'henüz bihakkın (tahliye süresini tamam
lamamış olan hükümlü 2 nci bir suç işlerse, şartla tahliliye süresi bütünüyle aynen in
faza konuı olmaktadır.
Getirilen yenli düzenlemede şartla tabiiye süresinin aynen çektirilmesi esasından
vazgeçilmekte, ikinci suçun işlendiği tarih esas alınarak, Ibu tarihten itibaren, birinci
«uça ait 'bihakkın tabiiye tarihi arasındaki sürenin infazı öngörülmektedir. Böylece
adaletsiz sonuçlar yarattığı uygulamada müışahade edilen durum i'zp,1'~ ^^JOC'- ol
maktadır.
^*t/5
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2, Bu (maddeyle Türk Oeza Kamununum ağır para cezasını düzenleyen 19 uncu
ve hafif para cezasını düzenleyen 24 üncü maddelerinim birinci fıkraları değiştirile
rek 'bugün, 3 000 - 300 000 -Lira olan ağır para cezası sınırları 20 000 - 100 000 000
liraya, ,1 500 - 30 000 lira oillan hafif para cezasının sınırları 5 000ı - 10 000 0O0İ
Liraya yüfcseltMmiştikv
3, Tasarının 3 üncü maddesiyle Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin
birinci ve ikinci fıkraları değiştirilirnıek'tedir.
Türk Oeza Kanununun 119 uncu maddesindeki, ön ödemede bulunanlar hakıkında kamu davası açılmayacağıma dair hüküm, yalnız para cezalarını gerektiren
suçlar ile yukarı haddi 'bir ayı geçmeyen kabahat fiilileri için uygulanmaktadır.
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre altı ayı
(geçmeyen ve kısa süreli olaralk ifade edilen hürriyeti 'bağlayıcı cezalar, para cezasına
veya ıbazı tedbirlere çevrilebilmektedir. Bu çevlirme istemlinin yapılması, kısa süreli
hürriyeti ibağlayıcı oezalların mutlaka oeza infaz kurumlarında infazında pratik 'ba
kımdan yarar ıglörülmeyebilmesinden kaynaklanmaktadır.
Bu itibarla, 119 uncu maddenin kapsamına, kabahatler dışımda kalan suçlardan
da yukarı haddi üç ayı geçmeyenlerin alınmasının ve ön ödeme yapılması halinde ka
mu davası açılmasının, infaz hukukuna aykırıiılk yaratmayacağı, bundan ayrı olarak
mahkemelere intikal eden işlerde önmeli ölçüde azalma sağlayacağı ve mahkemelerin
diğer 'işleriyle 'yeterli ışıeHcilde ilgilenmelerine imikân vereceği düşünülmüş ve 119 uncu
maddenin bir ve ikinci fıkralarında bu görüş doğrultusunda yeni bir düzenleme yapıl
mıştır.
4, Tasarının 4 üncü maddesiyle, Türk Oeza Kanununa heş ek madde ilave
©dilmektedir. Genel gerekçede de ifade olunduğu üzere, ibu ek maddelerle, para ceza
sının belli edilen bir ölçüde satın alma gücünü kaybetmesi halinde, para cezalarının
bu değer ekslmesiyle ters orantılı olacak şekilde artırılmasını temin eden «Ikatsayı»
sisteminin, bundan böyle ceza mevzuatımıza dahil edilmesi öngörülmektedir.
765 sayılı Türlk Oeiza Kanununa ilave edilmesi öngörülen;
A) Elk 1 'inci madde, bugün mer'ii bulunan 5435 sayılı Kanunun 2 nci madde
sindeki sistemi yansıtmaktadır.
Tasarıya böyle 'bir maddenin getirilmesi, 5434 sayılı Kanunda yapılan son deği
şikliğin 22.1.1983 tarihinde gerçekleştirildiği, yani aradan beş sene gibi uzun bir süre
min geçmiş olduğu, katsayı sistemine geçilirken, esas alınması gereken para cezası mik
tarlarının günümüzün ekonomik şartlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve bu miktarların kat
sayı sistemine temel oluşturması gerektiği ıgörüşünden kaynaklanmaktadır.
Madde ikapsamına, Ikanun ve* 'tüzüklerde alt ve üst sınırları gösterilen veya 'bu sı
nırlardan sadece biri belirtilen yahut alt ve üst sınırlarına işaret edilmeyen veyahut
s'albit (malktu) 'bir rakam olaralk gösterilen para cezaları dahil edilmiş, uygulamada or
taya çıkan tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda idarî mercilerce ve
rilen veya disipliner mahiyet taşıyan para cezalarının da hu madde bünyesinde mü
talaa edilmesi öngörülmüştün
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Buna karşılık, vergi ve resim cezaları, nispî para cezalan ile tazmini nitelikte olup,
mütezayit (artan) nispete tabi bulunan para cezaları madde Ikapsıamı dışında tuitulmuştuır.
Bunlardan;;
a) Vergi cezalan, 4.1J961 tarihli ve 213 -sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan
kaçakçılık, ağır kusur, kusur ve usulsüzlük cezalarını ihtiva etmektedir.
Söz 'konusu cezaların ortak vasfını, zamanında tahakkuk ettıiritaemeik veya ek
sik tahakkuk ettirilmek suretiyle vergi kaybına sebep olunması hususu teşkil etmek
tedir.
Vergi suçlarından 'birini teşkil eden «kaçakçılık», 213 sayılı Kanunun 344 üncü
maddesinde gösterilen faillerin işlenmesi halinde ortaya çıkmakta ve sebep olunan vergi
kaybının 3 katı para cezasını gerektirmektedir.
Ağır kusur kabul ©dilen fiiller Sise, aynı Kanunun 347 nci maddesinde belirtilmiş,
faillerin, sebep oldukları vergi kaybının 1 katı para cezasıyla cezalandırılacakları 349
ucun maddede bükme bağlanmıştır.
Kusur ise, 348 inci maddede tanımlanımış olup, kaçakçılık ve ağır kusur sayılan
haller dışında kalan ve vergi kaybına sebebiyet veren fiillerden ibarettir. Kusurlu mü
kellef veya sorumluların ziyama sebep oldukları verginin '% 50 tutarında vergi ceza
sına mahkûm edilecekleri mükerrer 349 uncu maddede ifade edilmektedir.
Usulsüzlük hali ise, 213 sayılı Kanunun 351 'inci maddesinde, «Vergi ikanunlaırının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesi» biçiminde tarif olunmuş
tur. Usulsüzlük cezası tayinine, söz konusu kanuna ekli bulunan cetvel kaynak teşkil
etmekte olup, uygulanacak cezaya 353 üncü maddede yer verilmiştir.
b) Resim cezası, bir işlin yapılması sebebiyle idare (tarafından kişıilıerden alınan
vergi niteliğindeki paranın, idareye ödenmemesi halinde uygulama alanı bulan para
cezasıdır.
e) Nispî para cezası, 825 sayılı Meriyet Kanununun 20 nci maddesinde, «Mik
tarı muayyen bir nispet dairesinde ve hadiseye göre azalıp, çoğalabilir mahiyette bu
lunan para cezasıdır» şeklinde tarif edilmektedir.
Verilen zarar veya failin suçtan elde ettiği kazançla orantılı olarak artan bu tür
para cezalarına Türk Ceza Kanununun uyuşturucu maddeler kullanıma suçllarına dair
403 ve 404 üncü, Zimmet Suçlarına dair 203 üncü, rüşvet suçlarına dair 222 ve 225
inci maddeleri örnek olarak gösterilebilir.
d) Tazmini nitelikte olup, mütezayit (artan) nispete tâbi para cezaları ise, Devlet
Hazinesinin uğrayacağı zararı ödetmek ve malî ımenfaatüerıi korumak amacını öngö
ren, özel kanunlarla tespit edilmiş bulunan para cezalarıdır. Bu tür para cezalarına
örnek olarak, 1918 tsayılk Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 20, 25 ve
27 nci maddeleri gösterilebilir.
'Bu dört kategori para cezasının madde kapsamı dışında tutulması yoluna gidilir
ken,-bu cezaların tayininde, «fiilden husule gelen zarar», «failin elde ettiği kazanç»,
«suç konusu eşyanın miktar ve değeri» gibi kıstasların rol oynadığı, bu itibarla, zaman
içinde para değerindeki kayıpların, veriılecek para cezası miktarlarınla yansımayacağı
ve suç ile ceza arasında bulunması gereken dengeyi bozmayacağı dikkate alınmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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B) Ek 2 nci madde, para değerindeki düşüşlerin, para cezalarına ters orantılı ve
otomatik şekilde yansıtılmasında uygutlanacaik .sistemi göstermektedir.
Maddenin ilk fıkrasında; 1988 yılı Bütçe Kanununda memur aylıklarına esas tu
tulan 84 katsayısının yürürlüğe girmesinden önce kabul edilmiş bulunan kanun ve tüzüklerdeki para cezalarına ait alt ve üst sınır miktarllarının artırılmasında uygulana
cak sistemi gösterilmektedir.
İkinci fıkrada isle; 84 katsayısının yürürtlüğe girdiği tarihten sonra çıkarılan- ka
nunlarda yer alacak para cezalarının sınır rakamlarında yapılacak artırımda tatbik ediCecek esaslar belirtilmiştir.
ıBuna göre;
ıa) Ek 2 nci maddenin birinci fıkrasında; yukarıda da ifade olunduğu üzere, 1988
yılı Bütçe Kanununda, Devlet memurları için Ocak ayından itibaren uygulanması ön
görülen 84 sayısı esas alınmakta ve bu katsayının her 30 puana ulaşan artışı (1) birim
kabul edillmektedir.
Buna göre para cezası verilirken, suç tarihinde Bütçe Kanununda Devlet memur
ları hakkında, uygulanan katsayıya bakılacak, 84 rakamına göre, her 30 puan artışı
(1) birimin başlangıcı kabul edilecek, bu suretle hesapllanacak birim rakamı, Ek 1 inci
maddeye göre tespit edilecek para cezasının sınır rakamıyla çarpılarak bulunacak mik
tarlar, o cezanın alt ve üst sının olarak kabul edilecektir.
Getirilen sisteme ve yapılacak uygulamayı; aşağıdaki örnekierlle açıklığa kavuştur
mak mümkün bulunmaktadır.
aa) Türk Ceza Kanununun, şahıslara karşı basit müessir fiil ika etmek suçunun
müeyyidesini gösteren 456 inci maddesinin son fıkrasındaki ağır para cezası, 200 li
radan 2 500 liraya kadar olup, bu miktar 2 790 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle
30 misli artıriJmak suretiyle 6 000 ve 75 000 lira olarak belirllendiğinden, bugün bu
sınırlar dahilinde ceza uygulaması yapılmaktadır. Ek 1 inci madde ile 2 790 sayılı Kanunla yapılan değişiklik yürürlükten kaldırılmakta ve bu artış 601 misli olarak yeni
den belirlenmıektedir.
Tasarının Kanunlaşması halinde, Ek 1 inci madde uyarınca bu cezanın alt sınırı
12 000 liraya, üst sınırı ise 150 000 liraya çıkmış olacaktır.
Bundan sonra, basit müessir fiil suçunun işlendiği tarih dikkate alınacaktır.
— Şayet suç tarihinde Bütçe Kanununda Devlet memurları için kabul edilen kat
sayı; 84 ile 144 arasında hiır rakam ise, mesela 143 ise; 84 rakamına göre bu artış;
143 — 84 = 59 puan olduğundan ve 84 rakamına göre her 30 puan artışı da bir bi
rimin başlangıcı kabuil edildiğinden birim sayısı 59 : 30 = 1,9 olarak bulunacak ve bi
rim sayısının küsuru olan 9 rakamı dikkate alınmayacak, bu surette hesaplanan birim
sayısı (1) olarak kabul edilecektir. Bu birim sayısı, 456 inci maddenin son fıkrasında Ek
1 inci madde uyarınca artırılarak tespit edilen para cezasının sınır rakamları olan
12 000 ve 150 000 rakamlarıyla çarpılacaktır.
Buna göre; 12 000X1 = 12 000 ve 150 000X1 = 150 000 lira olduğundan para ce
zası bu sınırlar arasında verilecektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 132)

—6—
Görülüyorki, 84 rakamına göre 59 puan artışı, küsurlar dikkate alınmamak sure
tiyle (1) birim kabul edildiğinden Bk 2 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca ayrıca bir
artırıma gidilmesi söz konusu değildir.
— Şayet suç tarihinde Bütçe Kanunundaki katsayısı 144 ise, 84 rakamına göre
bu artış 60 puan olduğundan, birim sayısı 60 : 3 0 = 2 olarak bulunacak ve bu birim
sayısının 12 000 ve 150 000 rakamıyla çarpılması sonucunda elde edilecek 24 000 lira,
para cezasının alt sınırı; 300 000 lira ise, para cezasının üst sınırı olarak tespit edilecek
ve ceza uygulaması bu sınırlar arasında yapılacaktır.
— Şayet suç tarihinde katsayı 159 ise, 84 rakamına göre bu artış 75 puan oldu
ğundan, birim sayısı 75 : 30 = 2,5 olarak belirlenecek, 2 birim sayısının küsuru atıla
cak ve bu birim sayısı, Ek 1 inci maddeyle artırılan ve 12 000 lira ve 150! 000 lira
çıkarılan sınır rakamlarıyla çarpılarak, ceza uygulaması 24 000 lira olan alt sınır ile
300 000 lira olan üst sınır arasında yapılacaktır.
Katsayının 174; 204; 234 olması hallerinde de birim sayısı sırasıyla 3, 4, 5 olacak
ve ceza bu birim sayılarına göre hesaplanarak takdir ve tayin olunacaktır.
b) Ek maddenin ikinci fıkrasında; 84 katsayısının yürürlüğe girdiği tarihten son
ra çıkarılan kanunlarda yer alacak para cezalarının ceza sınır rakamlarında artırım ya
pılırken uygulanacak esaslara işaret olunmaktadır.
Buna göre, öncelikle, para cezasını öngören kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Büt
çe Kanununda geçerli olan memur maaş katsayısı tespit edilerek hesaplamaya temel
alınacaktır.
Müteakiben, suçun işlendiği tarihteki memur katsayısı belirlenecek ve hesaplama,
Kanunun yürürlük tarihindeki geçerli olan katsayıya göre, suç tarihindeki katsayıda
meydana gelecek her 30ı puana varan artış (1) birlim kabul edilecektir.
Bu fıkrada, artık Ek 1 inci maddenin uygulanması söz konusu olmayıp, hesapla
ma, Ek 2 nci maddenin yukarıda etraflıca açıklanan birinci fıkrasındaki sistem parale
linde yapılacaktır.
Burada üzerinde önemle durulması gereken husus, esas alınacak maaş katsayısı
nın Bütçe Kanununda yazılı katsayı olduğudur. Yıl içerisinde Bakanlar Kurulunca kat
sayıda yapılacak artış sonucu belirlenecek rakam değildir.
C) Ek 3 üncü madde; sadece alt sınırı, veya üst sınırı gösterilmiş veyahut alt ve
üst sınırlarından hiç'biri gösterilmemiş olmakla beraber alt ve üst sınırlar arasında uy
gulama yapılmasını gerektiren para cezalarında sınır tespit edilirken dikkate alınacak
hükmün Türk Ceza Kanununun 19 ve 24 üncü maddeleri olacağına işaret edilmekte
dir.
D) Bk 4 üncü maddede; Türk Ceza Kanununun 19 ve 24 üncü maddelerine temas
edilmekte ve bu Tasarının kanunlaşması halinde yapılacak para cezası uygulamalarında
19 ve 24 üncü maddelerde gösterilen alt sınırların da yükseltilmesi öngörülmüş ve para
cezalarının yükseltilecek bu sınırların altında verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.
Bu Bk maddede, Türk Ceza Kanununun 19 ve 24 üncü maddelerindeki alt şuurların
Ek 2 noi maddeyle getirilen sistemin aynen tatbiki suretiyle yükseltileceği ifade edilmek
tedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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E) Ek 5 inci maddedeki düzenlemeye göre, üst sınırın gösterilmemiş olması halin
de verilecek ağır ve hafif para cezaları, Türk Ceza Kanununun 19 ve 24 üncü madde
lerindeki üst sınırları gösteren rakamların Ek 2 nci maddeye göre bulunacak birim sayı
sıyla çarpılması sonucu belirlenecek miktarı geçmeyecektir.
5. Tasarının 5 inci maddesiyle, 647 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü
ve dördüncü fıkraları değiştirilmekte, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların üst sınırı
6 aydan 1 yıla çıkarılmakta, böylece aynı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca paraya
veya tedbire çevrilebilme imkânı genişletilerek cezanın ferdileştirilmesi yolunda büyük
bir adımın atılması öngörülmektedir.
6. Tasarının 6 ncı maddesiyle;
a) 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile
(1) numaralı bendi değiştirilmekte ve ağır hapis dışındaki hürriyeti bağlayıcı ceza yeri
ne beher gün karşılığı olarak uygulanan para cezası sınırı yeniden belirlenmekte, halen
kabahatler için 150 - 300 lira olan miktar 3 000 - 5 000 liraya, cürümler için 300-600
lira olan miktar ise, 5 000 - 10 000 liraya yükseltilmektedir.
b) 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmekte ve
meri fıkraya «Bu hükmün uygulanması, kanun yollarına başvurmaya engel teşkil etmez»
şeklinde bir cümle ilave edilmektedir.
Bugün meri olan dördüncü fıkraya göre, hürriyeti bağlayıcı cezanın para ceza
sına çevrilmesi durumunda asıl ceza olarak çevrilmiş olan para cezası kabul edilmek
tedir. Bu hüküm getirilirken diğer gerekçeler yanında Yargıtaym iş yükünün hafifle
tilmesi de amaçlanmıştır.
Ancak, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci maddesinde temyiz şartı
oîarak para cezaları için getirilmiş olan sınırın altına düşen cezayı havi pek çok ilam
hakkında, bu defa Kanun yollarından biri olan yazılı emir yoluna başvurulmaya bağ
lanmıştır. Nitekim, her yıl 1 500 - 1 800 arasında değişen yazılı emirle bozma talebi sa
yısı, söz konusu meri fıkranın yürürlüğe girmesiyle yılda ortalama 3 000 miktarım geç
mektedir.
Tasarıyla yapılan yeni düzenleme, hürriyeti bağlayıcı cezanın para cezasına çev
rilmesi halinde, kanun yollarına başvurulurken çevrilen cezanın değil, hürriyeti bağla
yıcı cezasının esas alınması ilkesini taşımaktadır.
7. Taslarının 7 ndi matdldesiîyle "647 salyrlı Kanunun 5 inai maddesinin altıncı ve
dokuzuncu fıkralarında yer alan ve para cezasının Ödenmerniesfi telimde bir ıgün 'hapse
karşılık ıtutulan «3100 lira», aynı Kanunun (birinci fılkira'sının 1(1) numaralı bendlinde yapı
lan değişikliğe paralel olarak «10 000 lira» olarak değiştirilmektedir.
18. Tasarının 8 indi malddes'iylö 1647 sayılı Kanunun erteleme 'il© ilgili olan 6 ncı
maddesinin birimci ve ikindi fıkraları değişt/irilmektedir.
Buna göre, halen ertelemede ağır hapis cezası için 6 ay olan sınır 1 yıla, diğer hür
riyeti bağlayıcı cezalar için olan 1 yıllık sınır ise 2 yıla lyükseltlillmekıteldir.
Diğer taraftan 11 - 15 'yaş (grulbu ile 15 - Ui8 tylaş ıgmlbu arasındaki fark kıaMıırılmaktadır. 18 yaşını doldurmamış olanlar için, ağır hapis 2 yılı, diğer hürriyeti bağlayıcı ce
zalarda 3 yılı geçmediği takdlinde entelendbilecelkltir. Maddedeki 70 yaş sınırı ise, genelTürkiye Büyük Millet Meclisi
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~ 8iîkla işten ayrılma yaşı olan 65 yaş esas alınarak, 65 olaralk değiştirilmekte, böylece ce
zanın ferdileştİFİlmesi 'konusunda erteleme simin da genişletilmek suretiyle ileri bir aldım
atılmaktadır.
9. Tasarının 9 uncu maddesiyle 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fık
rası değiştMlmektedir.
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi ile Türk Ceza Ka
nununun 304 üncü maddesinde 1I1.3J1986 tarih ve 3267 isayılı Kanunla yapılan değişik
likle meşruten tahliye için infaz kurumunda kalınacak süreler; müebbet ağır hapiste 20 yıl,
diğer hürriyeti bağlayıcı cezalarda i'se, mahkumiyet müddetinin l/2*si olarak tespit edil
miş, firar veya firara teşebbüs etmiş olanlarla cezaevi idaresine karşı ayaklananlar yö
nünden bu 'süreler müeiblbet ağır hapiste 26 yıl, diğer hürriyeti bağlayıcı cezalarda ise
mahkumiyet müddetinin 3 /4'ü olarak belirlenmiştir.
Ancak uygulamada, firar veya firara teşebbüs edenler ile cezaevi idaresine karşı
ayaklananlar bakımından, müebbet ağır hapis ile içtima Sonucu 36 ve 35 yıla hüküm
lülük arasında aleyhe bir durumun ortaya çıktığı görülmüştür. Bir örnek vermek gere
kirse; firar veya firara teşebbüs etmiş bir kişi, müebbet ağır hapse hükümlü ise ceza
evinde 26 yıl iyi halli olarak kaldıktan sonra şartla salıverilecek, içtima sonucu 36 yıla
hükümlü ıise, cezasının 3 /4'ü olan 27 yıl kaldıktan sonra yani, müebbet ağır hapse mah
kum olandan bir yıl daha fazla cezaevinde kaldıktan sonra şartla salıverilecektir. Aynı
durum 35 yıla hükümlü olanlar için de sözklonusu olup, bunların 26 yıl 3 ay yatmaları
gerekmektedir.
işte, 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yapılan yeni düzen
leme ile, uygulamada ortaya çıkan sözk'onusu aksaklığın gid'erillmesli amaçlanmak'ta ve
firar veya firara teşebbüs edenlerlin şiaırtla salıverilmeden faydalanabilmesi için müebbet
ağır hapiste 26 yıl, diğer hürriyeti 'bağlayıcı cezalarda ise, hükümlülük süresinin 2/3'ünü
iyi halli olarak çekmiş olmaları öngörülmektedir.
Diğer taraftan, maddede, halklarında Türk Ceza Kanununun 304 üncü' maddesi
hükmü uygulananlara da yer verilmekte, böylece bugün konusu itibariyle 647 sayılı Ka
nunun içinde yer alması gereken 304 üncü maddenin (III) numaralı fıkrası hükmünün
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun bünyesine alınması sağlanmaktadır.
10, Tasarının 10 uncu maddes'üyle;
a) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 304 üncü maddesinin (III) numaralı fıkra
sındaki hüküm, 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamına dahil edildiği,
b) Tasarıyla 765 sayılı Tüdc Ceza Kanununa ilave edilen Elk 1 inci maddede ka
nun ve tüzüklerdekli para cezalarının, 5435 sayılı Kanundaki sisteme paralel olaralk ve
bundan sonra uygulanacak katsayı Sistemine temel teşkil etmek üzere artırıldığı ve bun
dan sonra yapılacak artırımların otomatik bir sisteme 'bağlanması öngörüldüğü,
dikkate alınarak, Türk Ceza Kanununun 304 üncü maiddesinin (III) numaralı fıkra
sı ile 5435 sayılı Kanun yürürlükten ka'Mırılmaktaldır.
11(1.. Tasarımın Geçici 1 inci maddesinde, 647 ısayııll Kanunun 4 üncü (maddesiınıin
dördüncü fıkrasında: yapılan düzenüeme esas ahraimakta ve Ibuı düzenlemenin yürürlüTürkiye Büyük Millet Meclisi

(S, Sayısı : 132)

—9—
ğe girmesi halinde kanun yollarına başvurulmamış hükümler hakkında, ilgililerinin
yürürlük tarihinden itibaren hıir ay «çinide kanun yolanına 'başvurabilmeleri öngörül
mektedir.
12. Tasarlımın Geçici 2 nciı maddesinde, kısa, süreli ıhürriyeti ıbağlayıcı cezaların
sınırının bir yıla çıkması •sebebiyle, 6 ay ile 1 yıl arasında ıhürriyeti bağlayıcı cezaya
hükümlü olanların dfki ay /içimde hükmü verem mahkemeye başvurarak haklarında
647 sayılı Kanonun 4 üncü maddesinin tatbikini isteyebil'melerine imkân tanınmış
tır. Ayını maddenin dördüncü fıkrasında para cezası tedbire çevirme sonunda, alsıl
mahkûmiyetin çevrilen para veya tedbir olduğu ıbelirtldjiğinden, mahkûmiyetim sonuç
ları bakımından önem araettiği dikkate alınarak Ibu sınırlar arasındaki ıhürriyeti ıbağ
layıcı ceza 'infaz edilmiş olsa bile ilgiliınin başvurmasının gerektJİği düşünülmüştür.
Bu takdirde. hâkim talebi uygum görerek ıpara cezasına veya tedbire çevirişe hile bu
ceza yeniden infaz edilmeyecek ancak uygulamada artık hürriyeti 'bağlayıcı ceza de
ğil, çevrildiği para cezası veya itedbiır olacaktır. Bu (sebeple de, Adlî Sicil kaydı bu
yolda düzeltilecektir.
13. Tasarının Geçici 3 üncü maddesinde, Ö47 sayılı Kanunun 6 mcı maddesin
de yapılan değişiklik nazarı dikkate alınmakta ve ıbu değişiklikten yararlanma im
kânına sahip olabileceklerin!, hu hüküm yürürlüğe ıgiinnuesi hallinde, bu tarihten itibaren
2 ay içinde hükmü veren mahkemeye başvurarak tecil yönünden durumlarının yeni
den incelenmesini işleyebilmelerinle imikân tanınmaktadır.
14. Tasarının Geçici 4 üncü maddesinde, bu Kanunla yapılan değişiklikten önce
halklarında Türk Ceza Kamununun 119 uncu maddesi uygulanamayan ancak söz ko
nusu değişiklikle madde kapsamına dahil ledimiş bulunan suçları işleyen ve hakla
rında hazırlık tahkikatına haşlanmış veya kamu davası açılmış ıveya mahkûmiyet hük
mü verilmiş veyahut cezalarının infazına, başlanılmış olanlar içn düzenlenmiş bulun
maktadır^
©una göre, 119 uncu maddede yer A n kurallar ıgereği ön Ödemede Munan kişi
ler hakkımda hazırlık (tahkikatıma devam ledilımektıe dse, takibata yer olmadığına, kamu
davası açılmış (ise, hu davanın düşürülmesine, mahkûmiyet hükmü verilmiş, ise, hük
mün verilmemiş sayılmasına karar verilecektir.
Bu 'suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlar da 4/19 uncu maddedeki şartlara uygun
dîaralk ödemede 'bulundukları 'takdimde derhail' 'tahliliye ediltecekıDerdJr. Geçici madde
düzenlenirken, yapılan değişiklikle 1119 uncu madde kapsamına alınanı suç faillerinin
kanunun yürürlüğe ıgıındiği tarihten itibaren' iki aylık süre içinde, ayrıca Cumhuriyet
savcılıkları veya mahkemelerce iki 'tebligat yapılmasına gerek kalmadan, re'sen hu
•mercilere 'başvurarak talepte bulunmaları öngörülmüştür.
Geçici maddenin ikinci fıkrasında, tutuklu veya hükümlü olanların bakiye ceza
larına karşılık olarak ödeyecekleri ıpara, cezaisinin hesaplanımasınıda uygulaniacak esas
lar 'belirtilmiş 'bulunmaktadır.
!15. Tasarının 11 'inci maddesi yürürlük, 112 noi maddesi ise, yürütmeyle ilgi
lidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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TÜRKİYE IBÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
765 Sayıh Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bu Kanuna
ek maddeler ilave edilmesine, 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 10 Haziran 1949 tarihli 5435 Sayıh Kanunun
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun tasarısı Adalet Bakanı Sayın Mehmet Topaç'
in ve bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşül
müş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 3 üncü maddesinin birinci ve son fıkralarındaki «yalnız» keli
meleri «yalnız», çerçeve 4 üncü madde ile eklenen Ek 2 nci maddenin birinci fıkra
sındaki «katsayı rakamının» ibaresi «memur maaş katsayısının» şeklinde düzeltilmiş,
tasarının diğer maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiş
tir.
Tasarı, muhtevası itibariyle, hem cezaların infazında hükümlülerin topluma yeni
den kazandırılmaları, hem de ceza infaz hukukumuzda adaletin çağdaş normlara
uygun şekilde en üst düzeyde gerçekleştirilmesi bakımından çok önemli hükümleri
bünyesinde taşımakta, diğer taraftan ceza mevzuatımızdaki para cezalarını günümüz
elkonomik şartlan ile uyumlu hale getirecek, toplumda ve fertler arasında sulh, sü
kûn ve kişilerin Devlete olan güvenlerini en üst düzeye çıkaracak suç ve ceza den
gesini sağlayacak, para cezalarını etkin ve caydırıcı kılacak düzenlemeleri ihtiva et
mektedir.
Tasarının getirdiği değişikliklerden yararlanacak olanların biran önce istifadeleri
ni sağlamak amacı ile İçtüzüğün 53 üncü maddesi gereğince Genel Kurulda öncelik
le görüşülmesine Komisyonumuzca karar verilmiştir.
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur.
Başk&n
Alpaslan Pehlivanlı
Ankara

Başklanvekii
İhsan Nuri Topkaya
Ordu

Sözcü
A. Reyhan Sakallıoğlu
Sakarya

Kâtip
Gökhan Maraş
Kırşehir

Üye
Ledin Barlas
Adana

Üye
Abdullah Ulutürk
Afyon
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Üye
Kâmil Atesoğulları
Ankara

Üye
Mustafa Cumhur Ersümer
Çanakkale

Üye
Hasan Tanrıöver
Gazüamltep

Üye
Muhittin Karaman
Gümüşhane

Üye
Ali Haydar Erdoğan
istanbul

Üye
Aytekin Kötü
İstanbul

Üye
Ahmet Ersin
Izmiir

Üye
Murat Basesgioğlu
Kastamonu

Üye
Yılmaz Altuğ
Sivas

Üye
Güneş Gürseler
Tekirdağ
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Ek
Maddeler İlave Edilmesine, 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve 10 Haziran 1949 Tarihi 5435 Sayılı Kanunun
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 17 nci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«vŞartlı salıverilmiş olan hükümlü, geri kalan süre içinde işlediği' kasıtlı bir cü
rümden dolayı şahsî hürriyeti 'bağlayıcı bir cezaya mahkûm olur veya mecbur olduğu
şartları yerine getirmez ise, şartla salıverilme kararı geri alınır. Bu takdirde suçun iş
lendiği tarihten sonraki kısım lıükümlünün ceza süresine mahsup edilmeyerek aynen
çektirilir ve şartla salıverilmeye esas teşkil eden hükmün infazı ile ilgili olarak bir daha
şartla salıverilmeden yararlanamaz.»
MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 19 ve 24 üncü maddelerinin bi
rinci fıkraları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Ağır para cezası, yirmibin liradan yüz milyon liraya kadar tayin olunaca'k bir
paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ilbaırettir. Nisbî para cezasının yukarı sınırı
yoktur.»
«Hafif para cezası, beşbin liradan on milyon liraya kadar tayin olunacak bir pa
ranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.»
MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin birinci ve
ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Yalnız para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hürriyeti bağ
layıcı cezasının yukarı haddi üç ayı aşmayan suçun faili;
1. Para cezası maktu ise bu miktarı, aşağı ve yukarı hadleri gösterilmiş ise aşa
ğı haddini,
2. Hürriyeti bağlayıcı cezanın aşağı haddinin, her gün için 647 sayılı Cezaların
İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı 'bendin
de belirtilen aşağı hadler üzerinden karşılayan miktarını,
3. Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte para cezası da ögörülmüş ise, hürriyeti
bağlayıcı ceza için yukarıdaki şekilde belirlenecek miktar ile para cezasının aşağı had
dini,
Soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğden iti
baren on gün içinde merciine ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz.
Suçla ilgili kanun maddesinde, yukarı haddi üç ayı aşmayan hürriyeti bağla
yıcı ceza veya para cezasından yalnız birisinin uygulanmasının öngörüldüğü hallerde,
yukarıdaki fıkralara göre ödenmesi gereken miktar para cezası esas alınarak belir
lenir.»
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna
Ek Maddeler İlave Edilmesine, 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapdmasına ve 10 Haziran 1949 Tarihli 5435 Sayılı Kanunun
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — Tasarının 1 inci ımıadldesi Komisyonumuzca
miştir.

aynen kabul edil

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komliısyonumuzca
miştir,

aynen 'kabul edil

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin 'birinci
ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Yalnız para cezasını gerektiren veya kanun «nadidesinde öngörülen hürriyeti bağ
layıcı cezasının yukarı haddi üç ayı aşmayan suçun faili;
L Para cezası maktu ise bu miktarı, aşağı ve yukarı hadleri göstörüijmiş ise aşağı
haddini,
2, Hürriyeti ıbağlayıcı cezanın aşağı haddinin, her gün için 647 sayılı Cezaların
İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde
belirtilen aşağı hadler üzerinden karşılayan miktarını,
3. Hürriyeti ıbağlayıcı ceza ile birlikte para cezası da öngörülmüş ıise, hürriyeti
bağlayıcı ceza için yukarıdaki şekilde belirlenecek miktar ile para cezasının aşağı had
dini,
Soruşturma giderleri iile 'birlikte, Cuımlhuıriyet savcılığınca yapılacak tebliğden iti
baren on gün içinde merciine ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz.
Suçla ilgili kanun maddesinde', yukarı haddi üç ayı aşmayan hürriyeti bağlayıcı
ceza veya para cezasından,1 yalnız birisinin uygulanmasının öngörüldüğü hallerde, yu
karıdaki fıkralara göre ödenmesi gereken milkltar para cezası esas alınarak beMrienir.»
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa aşağıdaki ek maddeler ilave edil
miştir.
«EK MADDE 1. — Vergi ve resim cezaları, nispî para cezaları ve tazminat kabi
linden olup mütezayit nispete tabi bulunan para cezaları hariç olmak üzere, kanun
ve tüzüklerde alt ve üst sınırları veya bunlardan 'biri gösterilen veya hiç gösterilmeyen
veya salbit bir rakam olarak gösterilmiş bulunan para cezalarından (idarî ve disiplin
para cezaları dahil);
a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe gir
miş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da daha sonraki tarihlerde Tür
kiye Büyük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış olan para cezaları üçyüz mis
line,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından fcalbul olunup da;
1. 31.12,1939 tarihine kadar yürürlüğe girmiş ibulunan kanunlardaki para ceza
ları yüzseksen misline,
2. 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan ka
nunlardaki para cezaları yüzyirmi misline,
3. 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan ka
nunlardaki para cezaları altmış misline,
4. 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan ka
nunlardaki para cezaları otuz misline,
5. 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan ka
nunlardaki para cezaları onsekiz misline,
6. 1.1.1978 tarihinden 31.12.1980 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan ka
nunlardaki para cezaları altı misline,
7. 1.1.1981 tarihinden 31.12.1987 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan ka
nunlardaki para cezaları üç misline,
Çıkarılmıştır.
EK MADDE 2. — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ek 1 inci
madde kapsamına giren para cezaları; 1988 yılı bütçe kanununda 84 olarak belirlenen
katsayı rakamının artırılması halinde Bütçe Kanununda her 30 puan artış, bir birim
olarak kabul edilerek, Ek 1 inci maddeye göre tespit edilen ceza miktarlarının, bulu
nacak birim sayıyla çarpılması suretiyle belirlenir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kabul edilecek kanunlardaki para
cezaları için de, müteakip yıllar, Bütçe Kanununda belirlenen katsayı miktarlarında
artırma yapıldığı takdirde birim sayısının tespitinde başlangıç olarak, o kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihteki Bütçe Kanununda geçerli olan devlet memurları aylıkları kat
sayısı esas alınır.
EK MADDE 3. — Kanunlarda alt veya üst sınırlarından biri veya bunlardan
her ikisi gösterilmemiş olmakla birlikte, alt ve üst sınırlar arasında uygulama yapıl
masını gerektiren nitelikteki para cezalarının alt ve üst sınırlarının tespitinde, bu Ka
nunun 19 ve 24 üncü maddelerindeki alt ve üst sınırlar esas alınır.
Türkiye iBüyük Millet Meclisi
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MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa aşağıdakli ek maddeler ilave edil
miştir.
«EK MADDE 1. — Vergi ve resim cezaları, rniıspî para cezaları ve tazminat kabi
linden olup mültezayıit nispette tabi bulunan para cezaları hariç olmak üzere, kanun ve
tüzüklerde alt ve üst sınırları veya bunlardan biri gösterilen veya hiç gösterilmeyen veya
satoflt ve raJkam olarak gösterilmiş bulunan para cezalarından (idarî ve disiplin para ce
zaları dahil);
a) Türkiiye Büıyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş
bulunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da daha sonralkd tarihlerde Türkiye Bü
yük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış olan para cezaları üç yüz misline,
b) Türkiye Büyük Millet Meclsi tarafından kabul olunup da;
1. 31.12.1939 'tarihine kadar yürürlüğe girmiş (bulunan kanunlardaki para ceza
ları yüzseksen misline;
2. 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanun
lardaki para cezaları yüzyirmi misline,
3. 1.1.1946 tarihlinden 31.12.1959 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanun
lardaki para cezaları altmış misline,
4. 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine ka'dar yürürlüğe girmiş bulunan kanun
lardaki para cezaları otuz misline,
5. 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanun
lardaki para cezalan onsekiz misline,
6. 1.1.1978 tarihinden 31.12.1980 tarihine kadar yürürlüğe girmliş bulunan kanun
lardaki para cezaları altı mislline,
7. 1.L1981 tarihinden 31.12.1987 tarihline kadar yürürlüğe ıgirmiş bulunan kanun
lardaki para cezaları ülç misline,
çıkarılmıştır.
EK MADDE 2. — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ek 1 inci
madde kapsamına giren para cezalan; 1988 yılı Bütçe Kanununda 84 olarak belirle
nen memur maaş katsayısının artırılması halinde Bütçe Kanununda her 30 puan artış,
bir birim olarak kabul edilerek, Ek 1 inci maddeye göre tespit edilen ceza miktarla
rının, bulunacak birim sayıyla çarpılması suretiyle belirlenir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kabul edilecek kanunlardaki para
cezaları için de, müteakip yıllar, Bütçe Kanununda belirlenen katsayı miktarlarında
artırma yapıldığı takdirde birim sayısının tespitinde başlangıç olarak, o kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihteki Bütçe Kanununda geçerli olan devlet memurları aylıkları
katsayısı esas alınır.
•«
EK MADDE 3. — Kanunlarda alt veya üst sınırlarından biri veya bunlardan
her ikisi gösterilmemiş olmakla birlikte, alt ve üst sınırları arasında uygulama yapıl
masını gerektiren nitelikteki para cezalarının alt ve üst sınırlarının tespitinde, bu Ka
nunun 19 ve 24 üncü maddelerindeki alt ve üst sınırlar esas alınır.
Türkiye IBüyük Millet Meclisi
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EK MADDE 4. — Hükmedilecek ağır ve hafif para cezaları; bu Kanunun 19 ve
24 üncü maddelerindeki alt sınırlan gösteren miktarların, Ek 2 nci maddeye göre
bulunacak birim sayısıyla çarpımı sonucu elde edilecek miktarlardan az olamaz.
EK MADDE 5. — Para cezasının üst sınırının gösterilmemiş olması halinde
hükmedilecek ağır ve hafif para cezaları, ilgisine göre bu Kanunun 19 ve 24 üncü
maddelerindeki üst sınırları gösteren miktarların, Ek 2 nci maddeye göre bulunacak
birim sayısıyla çarpımı sonucu elde edilecek miktarları geçemez.
MADDE 5. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi
nin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Muvakkat uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar bir yıldan yukarı olanlardır.
Bir yıl ve daha az süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar kısa sürelidir»
MADDE 6. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi
nin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile (1) numaralı bendi ve dördüncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
«Ağır hapis hariç, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar, suçlunun kişiliğine, sair
hallerine ve suçun istenmesindeki özelliklerine göre mahkemece;»
«1. Kabahatlerde beher gün karşılığı üçbin ila beşbin lira hafif, cürümlerde
beşbin ila onbin lira hesabıyla ağır para cezasına,»
«Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen para ce
zası veya tedbirdir. Bu hükmün uygulanması, kanun yollarına başvurmada engel teş
kil etmez.»
MADDE 7. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin
altıncı ve dokuzuncu fıkralarında yer alan «üçyüz liira» ibaresi «onbin lira» olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 8. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 6 nci maddesinin
birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Adliye mahkemelerince para cezasından başka bir ceza ile mahkûm olmayan
kimse, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif para veya bir yıla kadar (bir yıl dahil)
ağır hapis veya iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis veya hafif hapis cezalarından bi
riyle mahkûm olur ve geçmişteki hali ve suç işleme hususunda eğilimine göre ceza
nın ertelenmesi ileride suç işlemekten çekinmesine sebep olacağı hakkında mahke
mece kanaat edinilirse, bu cezanın ertelenmesine hükmolunabilir. Bu halde erteleme
nin sebebi hükümde yazılır.
Suç tarihinde 18 yaşını doldurmamış olanlar ile 65 yaşını ikmal etmiş bulunan
ların mahkûm oldukları ağır hapis cezasr iki yıldan, hapis veya hafif hapis cezası
üç yıldan fazla olmadığı hallerde de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanabilir.»
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EK MADDE 4. — Hükmedilecek ağır ve hafif para cezaları; bu Kanunun 19
ve 24 üncü maddelerindeki alt sınırları gösteren miktarların, Ek 2 nci maddeye göre
bulunacak birim sayısıyla çarpımı sonucu elde edilecek miktarlardan az olamaz.
EK MADDE 5. — Para cezasının üst sınırının gösterilmemiş olması halinde
hükmedilecek ağır ve hafif para cezaları, ilgisine göre bu Kanunun 19 ve 24 üncü
maddelerindeki üst snırları gösteren miktarların, Ek 2 nci maddeye göre bulunacak
birim sayısıyla çarpımı sonucu elde edilecek miktarları geçemez.
MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 9. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu madde
sinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Tutuklu veya hükümlü iken firar veya firara teşebbüs etmiş olanlar ile hak
larında Türk Ceza Kanununun 304 üncü maddesi hükmü uygulananların yukarıdaki
fıkra hükmünden yararlanabilmeleri için, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
ölüm cezalarınım yerine getirilmemesine karar verilenlerin 36 yıllarını; müe'bbet ağır
hapiste 26 yıllarını; diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalarda ise hükümlülük süresi
nin 2/3'ünü çekmiş olmaları şarttır.»
I

MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 304 üncü maddesinin (III) nu
maralı fıkrası ile 10 Haziran 1949 tarihli ve 5435 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıl
mıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanması sebebiyle kanun yollarına başvurulamamış hükümlere karşı, hükümlü, müdahil ve Cumhuriyet savcısı ceza infaz edilmiş olsa
bile, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kanun yollarına başvu
rabilirler.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında, ağır
hapis hariç olmak üzere, bir yılı aşmamak kaydıyla altı aydan fazla hürriyeti bağla
yıcı ceza verilmiş olanlar bu cezalan infaz edilmiş olsa bile bu Kanunun yayımı ta
rihinden itibaren iki ay içinde hükmü veren mahkemeye başvurarak 647 sayılı Kanu
nun 4 üncü maddesinin tatbikini talep edebilirler. Bu takdirde mahkeme dosyayı yeni
den ele alarak talep hakkında bir karar verir.
Mahkeme talep doğrultusunda karar verdiği takdirde;
a) Daha önce infazı tamamlanan hürriyeti bağlayıcı cezanın çevrildiği para ce
zası veya tedbir yeniden infaz edilmez. Ancak bu değişiklik Adlî Sicil kaydına işle
nir.
b) Devam etmekte olan infazlarda ilgili derhal tahliye olunur ve infaz kuru
munda geçen süreler 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki mik
tarların alt sınırı esas alınarak mahsup edilir.
GEÇİCİ MADDE 3. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 6 ncı mad
desinde bu Kanunla yapılan değişiklikten yararlanabilecek olanlar, Kanunun yayımı
tarihinden itibaren iki ay içinde hükmü veren mahkemeye başvurarak, cezanın erte
lenmesi yönünden durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler. Bu takdirde mah
keme dosyayı yeniden ele alarak talep hakkında bir karar verir.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunla, Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi
kapsamına alınan suçları işlemiş olup da, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce hak
larında tahkikata bağlanmış veya kamu davası açılmış veya mahkûmiyet hükmü veril
miş olanların, yürürlük tarihini izleyen iki ay içinde 119 uncu maddedeki şartlan ye
rine getirerek ödemede bulunmaları halinde haklarında;
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.
GEÇtCt MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

GEÇtCt MADDE 2. — Tasarının Geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

GEÇtCt MADDE 3. — Tasarının Geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir.

GEÇtCt MADDE 4. — Tasarının Geçici 4 üncü maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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1. Hazırlık tahkikatında, takibata yer olmadığına,
2. Açılmış davaların ortadan kaldırılmasına,
3. Mahkûmiyet hükmünün verilmemiş sayılmasına,
Karar verilir. Bu suçlardan tutuklu veya hükümlü olanlar derhal tahliye edilirler.
Tutuklu ve hükümlülerin bakiye hürriyeti bağlayıcı cezalarına karşılık ödemeleri
gereken para cezasının hesaplanmasında beher gün karşılığı olarak 647 sayılı Ceza
ların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendinde belirtilen asgarî hadler esas alınır.
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tariflinde yürürlüğe girer.
MADDE 12. —- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Turgut Özal
Başibakan

8 . 11 . 1988

Devlet Bak. Başbakan Yrd.
/. K. Erdem

Devlet Bakanı
K. Oksay

Devlet Bakanı
A. Tenekeci

Devlet Bakanı
K. İnan

Devlet Bakanı
A. Bozer

Devlet Bakanı
Y. B. Özal

Devlet Bakanı
A. Kahveci

Devlet Bakanı
M. Yazar

Devlet Bakanı
C. Çiçek

Adalet Balkanı
M. Topaç

Millî Savunma Bakanı
E. Vuralhan

İçişleri Bakanı
M. Kalemli

Dışişleri Bakanı
A. M. Yılmaz

Maliye ve Gümrük Bakanı
A. K. Alptemoçin

Millî Eğt. Genç. ve Spor Bak.
H. C. Güzel

Bayındırlık ve iskân Bakanı
İ. S. Giray

Sağ. ve Sos. Yard. Bakanı
N. Kitapçı

Ulaştırma Bakanı
E. Pakdemirli

Tarım Orman ve Köyişleri Bak.
H. H. Doğan

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı
1. Aykut

Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak.
Ş. Yürür
«
F. Kurt
Kültür ve Turizm Bakanı
M. T. Titiz
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.
MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

•»•
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Dönem : 18

Yasama Yık : 2

T. B. M. M.

(S. Sayısı : 139)

Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu ve 7
Arkadaşının 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Ma
halle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Tekirdağ Mil
letvekili Güneş Gürseler ve 11 Arkadaşının 2972
Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun
Geçici Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına ve
Mahallî İdareler Genel Seçimi Tarihinin Belirlen
mesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu ( 2 / 1 3 1 , 2 / 8 8 )
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz
ektedir.
Gereği saygılarımızla arz olunur.
i. Oltan Sungurlu
Gümüşhane

İlker Tuncay
Çankırı

Ahmet Karaevli
Tekirdağ

Abdulkadir Aksu
Diyarbakır

Metin Balıbey
Afyon

M. Cumhur Ersümer
Çanakkale

Halil Özsoy
Kayseri

M. Sezai Pekuslu
Ankara
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GENEL GEREKÇE
Anayasanın 127 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan «Mahallî İdarelerin Se
çimleri, Anayasanın 67 nci maddesindeki esaslara göre beş yılda bir yapılır» hükmü
karşısında mahallî idareler seçimlerini düzenleyen «2972 sayılı Mahallî İdareler ile
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun» un bazı madde
leri ise Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunduğundan 1989 yılında yapılması
gereken mahallî idareler seçimleri nedeniyle bu konudaki kanunî boşlukların doldurul
ması ve bu seçimlerde uygulanacak bazı esasların belirlenmesi amacıyla işbu teklif
hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu madde ile 2972 sayılı «Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun» a göre yapılacak seçimlerin, dönemi,
başlangıç tarihi ile bu seçimlerdeki oy verme günü belirlenmektedir.
Madde 2. — Bu madde ile belediye meclis üyeliği,seçimlerinde de milletvekili se
çimlerinde olduğu gibi kontenjan adaylığı sistemi getirilmektedir. Bu düzenlemeye göre,
belediye meclis üyeliği seçiminde maddede belirtilen sisteme göre kontenjan adayları,
listelerdeki aday sıralamasına dahil olmaksızın oy pusulalarına ayrıca yazılacaklardır.
Kontenjan adayı gösterilen yerlerde yedek belediye meclisi üyeliğinin tespitinde yedek
üyeler kontenjan sayısı nazara alınmadan o yerde seçilecek asıl belediye meclisi üyesi
adedi kadar tespit edilecektir. Yani kontenjan adayları için ayrıca yedek gösterileme
yecek, belediye meclisi asıl üyesi sayısı kadar yedek üye gösterilecektir. Siyasî partiler
kontenjan adaylarını 2820 sayılı Kanunun 37 nci maddesine uygun olarak merkez yok
laması ile tespit edeceklerdir. Kontenjan adaylığında veya üyeliğinde boşalma olması
halinde aynı partinin yedek üyeler listesine sırayla müracaat edileceği! tabiidir.
Bu madde ile yapılan diğer değişiklik ile 2972 sayılı Kanunun JO uncu maddesi
nin 4 üncü fıkrasına (e) bendi eklenmekte ve «seçimlere katılacak siyasî partiler hangi
seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim
Kuruluna bildirirler» hükmü getirilmektedir.
Madde 3. — Bu madde ile 2972 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 2 nci fıkra
sında değişiklik yapılmakta ve yeni düzenleme ile bağımsız adayların adaylığa müra
caat tarihi belirlenmektedir.
Madde 4. — Bu madde ile 2972 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine bir fıkra ek
lenmiş ve belediye başkanlığı ile belediye meclisleri seçimlerinde oy verme işlemle
rinde kolaylık sağlamak amacıyla oy pusulalarının aynı zarf içine konulması öngörül
müştür.
Madde 5. — Bü maiddıa ile 2972 sayılı Kanunun 23 üncü maldldiesinin (a) bendine
bkt fıflcra eklenmek suretiyle bele&iyö meclisi üyeftfaiine seçilenlerin tespitinde tekliflin
2 nci maddesinde yer alan ve 2972 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkra*
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sının (e) bendinde yapılan kontenjan aldaylığına ilişikiin düzenlemeye paralel olarak yeni
hüküm götirlmiş bulunmaktadır.
Madde 6. — Bu madde ile 2972 sayılı Kanunda daha önce mevcut olup Anayasa
Mahkemesince iptal edilen 29 uncu maddede yer alan seçimlerin yenilenmesine dair hü
kümlere ilişkin düzenlemeler yapılmış bu suretle kanunda mevcut boşluk giderilmiş bu
lunmaktadır.
Madde 7. — Bu madde ile 3469 sayılı Kanunun uyigulama yeri kalmayan bazı ge
çici maddeleri yürürlülkten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1. — Bu madde ile siyasî partilerin olağan büyük kongreleri tbplanıncalya kadar diğer yetkili organlarına tüzüklerinde değlİJşilklik yapma yetkisi geitirilmekJtedir,
Geçici Madde 2. — Bu madde ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ya
pılacak iik mahallî idareler genel seçimlerinde radyo ve televizyondan propaganda yapalbiimö ümlkânı getirilmiştir. Televizyondan yapılacalk propaganda »konuşmayı yapan
kişi dışında görüntüsüz olarak verilecektir.
Madde 8. — Yürüdükle ilgilidir.
Madde 9. — Yürütime ile iMüJdlir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ teA#KA!NLIĞJNA
«2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren 3469 Sayılı Kanunun Geçici Madde
lerinin Yürürlükten Kaldırimaısına ve Mahallî İdareler Genel Seotai Tarihinin Belir
lenmesine İlişkin Kanun Teklifi>>miz ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımızla arz ederiz.
Güneş Gürseler
Tekirdağ

Fuat Erçetin
Edirne

Mustafa Çakır
Giresun

Ubdulkadir Ateş
Gaziantep

Ali Haydar Erdoğan
İstanbul

İstemihan T alay
İçel

Ahmet Ersin
İzmir

M. Kemal Duduoğlu
Hatay

Fuat Atalay
Diyarbakır

Hilmi Ziya Postacı
Aydm

Erol Güngör
İzmir

Birgen Keleş
İzmir
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G E R E K Ç E
2972 sayılı Mahallî İdareler üle 'Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 3469 sayılı Kanun, «Erken
Mahallî İdareler Seçimlerine Gidilmesi Halinde; Mahallî İdareler Organlarının Seçimle
rinin Yapılablilırnesiinii Sağlamalk için» çıkarılmış ve bu gaye gerekçede açıkça bArtilmiştir. Böyle 'bir gerekçenin hareket noktası da Anayasanın 127 nci maddesünde yapılmak
istenen değişikliğin ve eklenmek istenen geçici maddenin halkoyllaımasında kabul ediileceği varsayımıdır. Ancak, 25 Eylül 1988 tariihlinde yapılan halköylamasında bu istekler
kabul edilmemiş ve geneli yerel şetimlerin 13 Kasım 1988 ıtariilhinde yapılması sağlana
mamıştır. Bu durumda da 3469 sayılı Yasaya sırf bu ıtarilhte' 'Seçimi gerçekleştirmek üze
re konulan geçici maddelerin iblir anlamı kalmamıştır. Ayrıca bu geçici maddeler
26 Mart 1988 tarihinde yapılacak genel yerel seçime uygulanacak Siyasî Partiler Ya
sası ve 2972 sayılı Yerel Seçimler Hakkındaki Yasa ile çelişmekte ve gereksiz işlem
lere yol1 açmaktadır.
örneğin, yaklaşık 'beş ay sonra yapılacak yerel seçim için süreleri kısaltma yetki
sini Yüksek Seçim Kuruluna vermenin bir anlamı kalmamıştır.
örneğin, gene yaklaşık beş ay sonra yapılacak yerel seçim için siyasî partileri aday
larım ınıasıl belMeyeceklerinii açıklamaya zorlamak da uygun 'bir davranış değildir.
Siyasî Partiler Yasası ve seçim yasalarının zamanında yapılacak seçimler için dü
zenledikleri ve yıllardır uygulanan kalıcı kurallar ile sadeoe bir erken seçimde uygulan
mak üzere konulan geçici kuralların böyle ibtiır zorunluk kalktıktan sonra korunması
tüm seçim sistemini etkileyecektir.
Ayrıca, 2972 sayılı Yaslanın 18 inci maddesinde birleşik oy pusulası tanımlanır
ken oy pusulasında adayların isimlerinin bulunması gerektiği belirtilmektedir. Bu ku
rala istisna götüren ve 13 Kasım 1988 de yapılacağı umulan yerel seçim için düzenle
nen Geçici 5 inci maddenin Yasa metninde korunması çelişki yaratacaktır.
Bu çelişki, belediye başkan adayının en az altı ay süreyle o seçim çevresinde otur
ma şartını kaldıran, ön seçim için yeni düzenlemeler getiren diğer geçici maddeler için
de söz konusudur.
Bu nedenllie, söz konusu geçidi maddelerin tümünün yürürlükten kaldırılması ge
rekmiştir.
Böylelikle, 13 Kasım 1988 de yapılacağı umulan genel' yerel seçimler için süre
azlığım gidermek üzere konulan geçici maddelerin beş ay sonra zamanında yapılacak
genel yerel seçimde uygulanmasının önüne geçilmesi sağlanacaktır.
Anayasa Mahkemesinin 14.6.198'8 tarih 1988/14-1;8 sayılı kanarında beliıritildiği
gibi yerel yönetim seçimlerinin Anayasanın 127 nci maddesi hükmü gereğince 26 Mart
1989 Pazar günü yapılması gerekımefctedlir. Seçimlin başlangıç tarlilhü de yasalardaki sü
relerin uygulanmasına olanak tanıyacak şekilde belirlenmiştir.
Ülkemizin son bir yıldır içinde bulunduğu yerel yönetimler seçiminin hangi ta
rihte yapılacağı tartışması Anayasa hükümlerine ve Anayasa Mahkemesi kararına
uygun olarak böylelikle sona erdirilmek istenmektedir.
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ GÜNEŞ GÜRSELER VE 11 ARKADAŞININ
TEKLİFİ
2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren 3469 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri
nin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Mahallî İdareler Genel Seçimi Tarihinin Belirlen
mesine İlişkin Kanun Teklifi
MADDE 1. — 2972 sayılı Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini değiştiren 3469 sayılı Kanu
nun geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar kurulmuş belediyeler de dahil
olmak üzere mahallî idareler seçimi 26 Mart 1989 Pazar günü yapılır. Seçimin başlan
gıç tarihi 30 Kasım 1988'dir.
MADDE 3. — 'Bu Kanun yayımı tarihinde 'yürüdüğe igirer.
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Anayasa Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa Komisyonu
Esas No. : 2/131, 2/88
Karar No. : 14

2.12.1988

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca Komisyonumuza 28.11.1988 tarihinde gönderilen Gümüşhane
Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 7 Arkadaşının 2972 Sayılı Mahallî İdareler
ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 3.10.1988 tarihinde gönderilen
Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 11 Arkadaşının, 2972 Sayılı Mahallî İdareler
ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerini Değiştiren 3469 Sayılı Kanunun Geçici! Maddelerinin Yürürlükten Kaldırıl
masına ve Mahallî İdareler Genel Seçimi Tarihinin Belirlenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi, Komisyonumuzun 1.12.1988 tarihli toplantısında Adalet Bakanı Mehmet Topaç
ve teklif sahipleri. Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ile Tekirdağ Mil
letvekili Güneş Gürseler de bulunduğu halde incelenmiştir.
Teklifler, 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 31.3.1988
Tarihli ve 3420 Sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesinin 14.6.1988 tarihli ve 1988/18
sayılı Kararı ile iptal edilmesi; 7.8.1988 tarihli 3469 sayılı Kanunun ilgili madde
lerinin de 25.9.1988 tarihinde yapılan halkoylaması sonucunda geçersiz sayılması ne
deniyle getirilmiştir.
Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 7 arkadaşının teklifi ayrıca
bu konularda meydana gelen kanunî boşlukların doldurulmasını ve bu seçimlerde uy
gulanacak bazı esasların belirlenmesini de öngörmektedir.
Komisyonumuz, laynı nliıbelikUelki tilki teklifin bıMeştirilerek görüşülmesini, daha ge
niş kapsamlı oilan Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 7 arkadaşının
teklifimin görüşmelere esas alınmasını kabul etmiştir.
Komisyonumuz, anılan teklifin 1, 2, 3, 7, 8 ve 9 uncu maddelerini aynen kabul et
miştir.
Tdklifıin 4 üncü maddesi 2972 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine (bir fılkra ek
lenmesini öngörmektedir. Eklenen bu fıkranın daha anlaşılır hiçimde ifade edilebilme
sini sağlamak: içlin fıkranın hasına «Ancak» (ibaresi eklenmelk suretiyle madde kabul
edilmiştir.
Teklifin 5 inci maddesi 2972 sayılı Kanunun 23
fıkra dklenmıesinli öngörmektedir. Eklenen ilik fıkra
ise büyük şehirlerde, büyük şehir belediye meclisine,
meclis üyeliğine seçilenlerin hMnci sırasıınıdalkilerinlin
me yapılarak kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Teklifin 6 ncı maddesi ile 2972 sayılı Kanuna eklenen 29 uncu maddenin (d) ben
dinin «Hallerinde» (kelimesi ile 'başlayan toöKürnü 29 uncu tmaddeniin diğer, bölümle
riyle de ilgili olduğundan ayrı bir fıkra olarak düzenlenmiş ayrıca mülkî amirlere bo
şalmaları ibildüoneilerii için de 30 günlük bk süre tanıınmuş ve ımıadde îbu şefclü ile ka
bul edilmiştir.
Teklifin geçici birtinai maddesi, sadece !bu Kanunla ilgili olarak gerekli görüle
cek tüzük değişikliklerinin siyasî partilerin yetkili merkez karar ve yönetim organların
ca yapılalbifeceğinün belirtilmesi lillje 'kabul edilmiştir.)
Teklifin Geçici 2 nci Maddesinin, bu seçimlere mahsus olmak üzere seçimlere
katılan siyasî partilere tanıdığı radyo ve televizyondan konuşma hakkının, 2820 sayılı
Siyasî Partiler Kanununun «Devletçe Yardım» başlıklı Ek Birinci Maddesine 7.8.1988
tarihli ve 3470 sayılı Kanunla eklenen fıkralara da uygun olarak, seçime katılıp da
son milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların % 7'sinden fazlasını alan
siyasî partilere tanınmasının daha doğru olacağı görüşünde birleşen Komisyonumuz
Geçici 2 nci Maddeyi bu değişiklikle kabul etmiştir.
Teklifin 1 inci maddesi seçimin başlangıç tarihini 1 Ocak olarak belirlemekte
dir. Bu nedenle teklifin biran önce kanunlaşabilmesi için İçtüzüğün 53 üncü madde
sine göre teklifin Genel Kurulda öncelikle görüşülmesinin istenmesi de Komisyonu
muzca kararlaştırılmıştır.
Raporumuz Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı
ile sunulur.
Başkan
Kâmil T. Coşkunoğİu
Ankara
Sözcü
Ünal Yaşar
Gaziantep

iBaşkanvekili1
M. Zeki Uzun
Tokat
Kâtip
. Ali Pınarbaşı
Konya

Üye
Ömer Çiftçi
Ankara
(Muhalefet Şerhim Eklidir)

Üye
M. Sezai Pekuslu
Ankara

Üye
Mehmet Pürdeloğlu
Hatay

Üye
Talat tçöz
İstanbul

Üye
Reşit Ülker
İstanbul

Üye •
Ülkü Söylemezoğlu
Kahramanmaraş

Üye
Metin Emir oğlu
Malatya

Üye
Ahmet Neidim
Sakarya
i(Muhalifim)
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Üye
Yaşar Topçu
Sinop
(Muhalefet Şerhim Eklidir)

Üye
Orhan Veli Yıldırım
Tunceli
(İmzada Bulunamadı)

Üye
Ahmet Avcı
Uşak
(İmzada Bulunamadı)

Üye
Güneş Müftüoğlu
Zonguldak

2 . 12 . 1988
BAŞKANLIĞA
2972 Sayılı Malhailî İdareler illie MaJhaHle Muhtarlıkları ve İhtiyar Hcydtlenti Seçimi
Hakkında Kanunim (bazı maddelerimde değişiklik yapılmasınla daiir M. Oltan Sunıguriıu
ve arkadaşları tarafından verilen kanun teklifinin 2, 4, 5 ve Geçici 2 nci Maddelerine
muhalifiz.
Bu maddeleri seçimin temel amaç ve ilkellerine ve idliğer hüMtaıllere aykırı 'buluyoruz.
Saygılarımızla.
iar Topçu
Siniop

Güneş Müftüoğlu
Zonguldak
Ahmet Neidim
Sakarya

KARŞI OY
Teklifin 2 noi, 5 inci, 7 nci ve geçici 2 nci maddelerinin demokrasimize uymadığı
ve antidemokratik olduğu nedeniyle karşıyım.
Ömer Çiftçi
Ankara Milletvekili
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GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ M. OLTAN SUNGURLU VE 7 ARKADAŞININ
TEKLİFİ
2972 Sayılı Mahallî İdareler ilıe Malıalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkınâ'la {Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik {Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — 2972 Sayıilı Mahallî (Mardıer ile Mahalle 'Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 1; ineli fıkrası aşağıdaki şe
kilde değişitirilımiştir.
«Mahallî İdareler seçimleri ıb'eş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci
yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihlidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar
günü oy verme günüdür.»
MADDE 2. — 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (e) bendi
aşağıdaki sekilide değiştirilin iş ve (d) bendinden sorara gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi
eklenmiştir.
«c) Siyasî partiler, belediye meclis üye sayısı 15 olan beldelerde 2,25 ve 31 olan
beldelerde 3,37 olan beldelerde 4,45 otom (beldelerde 5,55 olan beldelerde 6 adet kon
tenjan adayı ıgösterirler. Kontenjan adayı adayların sıralamasına dahil edilmeyerek
aday listelerinde kontenjan adayı ol arak yeniden yazılır. Siyasî partiler kontenjan
aıdaylıarını merkez yoklaması ile tespit ederler. Ancak Merkez Kanar ve Yönetim or
ganları yetkisini il veya ilçe yönetim kurullarına devredebilirler. Siyasî Partiler kon
tenjan adaylarını bu Kanunun 12 nci maddesindeki aday listesinde yer vermek su
retiyle ilçe seçim kurullarıma bildirliırler. Kontenjan adayları hu Kanunun 18 inci madIdesinin (f) 'bendinin ikinci fıkrasındaki aday listelerinde de yedek adaylardan sonra
ayrıca yazılır.»
«ıe) Seçimlere katılacak Siyasî partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve
esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler.»
MADDE 3. — 2972 Sayılı Mahallî İdareler ilıe Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin 2 neti fıkrası aşağıdaki se
kide değiştirilmiştir.
«Bağımsız adaylıar Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen ön seçim tarihine ka
dar adaylık için başvurabilirler.»
MADDE 4. — 2972 Sayılı Mahallî İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
«Aynı sandık bölgesinde 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna tabi
olıanliar da dahil ibelediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimine ait oy pusu
laları aynı zarf içine konur.»
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

2972 Sayılı Mahallî İdareler ile İMahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir»

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

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

MADDE 4. — 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 19 uncu Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
«Ancak, aynı sandık bölgesinde 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi
hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek kabulü Hakkında Kanuna
tabi olanlar da dahil belediye başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği seçimine ait oy
pusulaları aynı zarf içine konur.»
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(Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu ve 7 Arkadaşının Teklifi)
MADDE 5. — 2972 Saydı Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar
Heyetleri! Seçimi Hakkında Kamumun 23 üncü maddesiınin. (a) bendime aşağıdaki fık
ralar eManmiıiştir.
«10 uncu madde uyarınca kontenjan adayı gösterilen belediye meclis üyesi seçim
çevrelerinde ıbu ımaddeye göre yapılan bölme işlemi kontenjan sayısı çıkarılmak su
retiyle yapıilıır. Kontenjan, adayı gösterıilen hu seçim çevrelerimde geçerli oyların en
çoğunu almış olan siyasî partimin kontenjan adayları belediye meclis üyeliğimi kazan
mış olurlar.
Büyük şehirlerde kontenjıan adaylığından belediye meclis üyeliğine seçilenlerden;
5 ve 6 kontenjan adayı gösterilen' yerlerde lilk 2'si, 4 ve daha az kontenjan adayı gös
terilen yerlerde ise birinci sıradakiter büyükşehir belediye mecllsiine katılır.»
MADDE 6. — 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkımda Kamuna 28 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
29 uncu madde eklenmiştir.
«Seçimlerin yenilenmesi
MADDE 29. — Seçim dönemi somundan önce;
a) Bir seçim çevresinde yapılan seçimim seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar
verilmesi,
Ib) Belediye meclisi veya di genel meclisimin yetkili organlarca feshi,
c) 'Belediye meolisıiı veya il 'genel meclisi üyeliklıerinlin herhangi bir sebeple boşal
ması ve meclis üye sayışınım yedeklerimin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının
yarısından aşağıya düşmesi,
d) Seçilmiş (belediye 'başfcamliklannın herhangi bir nedenle boşalması hallerinde
mülkî lamirim durumu bildirmesi üzerine, ilçe seçim kurulunca söz konusu organ için
yeniden seçim yapılmasına karar verilerek durum alışılmış usullerle ilan edilir.
Bu ilandan somra gelem 60 mcı günü takip eden ilk Pazar oy verme günüdür.»
MADDE 7. — 7.8.1988 günü 3469 Sayılı «2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Ma
halle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bıazı Maddeleri
min Değiştirilmesine 'Dair Kanunum» Geçici 4, 5, 6, 7 nci maddelerü yürürlükten kal
dırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunum yürürlüğe girdiği tarihten itibaren siyasî
partilerim olağan 'büyük kongreleri toplamımcaya kadar partilerin diğer yetkili merkez
karar ve yönetim organları da gerekli görülen 'tüzük değişikliğini yapmaya yetkiliildir.
GEÇİDİ MADDE 2. — Bu Kanun yürürlüğe girmesıimden sonra yapılacak i k
mahallî idareler genel seçimleriınde 2972 sayılı Mıalhaliî idareler ve Mahalle Muhtar
lıkları ile İhtiyar Heyetierd Seçimi Kanunumun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hük-
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MADDE 5. — 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar
Heyetleri seçimi hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin (a) bendine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir.
«10 uncu madde uyarınca kontenjan adayı gösterilen belediye meclis üyesi seçim
çevrelerinde bu maddeye göre yapılan bölme işlemi kontenjan sayısı çıkarılmak su
retiyle yapılır. Kontenjan adayı gösterilen bu seçim çevrelerinde geçerli oyların en
çoğunu almış olan siyasî partinin kontenjan adayları belediye meclis üyeliğini kazan
mış olurlar.
Büyük şehirlerde, kontenjan adaylığından belediye meclis üyeliğine seçilenlerin
birinci sıradakiler Büyük Şehir Belediye Meclisine katılır.»
MADDE 6. — 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri seçimi hakkında Kanuna 28 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
29 uncu madde eklenmiştir.
«Seçimlerin yenilenmesi
MADDE 29. — Seçim Dönemi sunundan önce;
a) Bir seçim çevresinde yapılan seçimin seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar
verilmesi,
b) Belediye meclisi veya il genel meclisinin yetkili organlarca feshi,
c) Belediye meelisi veya il genel meclisi üyeliklerinin herhangi bir sebeple bo
şalması ve meclis üye sayısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının
yarısından aşağıya düşmesi,
d) Seçilmiş belediye başkanlıklarının herhangi bir nedenle boşalması,
Hallerinde mülkî amirlerin vaki boşalmaları otuz gün içinde İlçe Seçim Kuru
luna 'bildliırmelıerii üzerine, İlçe Seçim Kurulu sözkonusu organ idin yeniıden seçim
yapılmasına karar vererek durumu alışılmış usullerle ilan eder.
Bu ilandan sonra gelen 60 inci günü takip eden ilk Pazar oy verme günüdür.»
MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren siyasî
partilerin yetkili merkez karar ve yönetim organları bu Kanunla ilgili gerekli görü
len tüzük değişikliğini yapmaya yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk
mahallî idareler genel seçimlerinde 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtar
lıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hük-
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mü uygulanmaz. Ancak seçime katılan siyasî partilere, ibu seçimlere mahsus oilmak
üzere oy verime gününden öncekli 7 noi ıgündeın itibaren oy verme gününden önceki
gün saıaıt 18.00'e kadar radyo ve televizyondan1 görüntüsıüz olarak;
a) Siyasî partilere, ılllk gün lö'ar dakikalık birer konuşma,
b) Mecliste grubu ibulunan siıyıasî partilere, ilaveten 10 dakikalık birer konuşma,
c) Ana muhalefet partisine ilaveten 10 dakikalık bir konuşma,
d) İktidar partisine ilaveten; 10 dakikalık iki konuşma, hakkı verilir. Son günkü
konuşmayı iktidar partisi yapar.

MADDE 8. — Bu IKanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9. — 'Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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mü uygulanmaz. Ancak, seçime katılıp da son milletvekili genel seçimlerinde toplam
geçerli oyların % 7'sinden fazlasını alan siyasî partilere, bu seçimlere mahsus olmak
üzere, oy verme gününden önceki 7 nci günden itibaren oy verme gününden önceki
gün saat 18.00'e kadar radyodan ve Türk Bayrağı ile Yüksek Seçim Kurulunun tes
pit edeceği yere asılacak olan ve bu Kurulun belirlediği büyüklükteki parti bayrağı
ve konuşmayı yapan kişi dışında görüntüsüz olarak televizyondan;
a) Yukarıda belirtilen siyasî partilere, ilk gün 10'ar dakikalık birer konuşma,
b) Mecliste grubu bulunan siyasî partilere, ilaveten 10 dakikalık birer konuşma*
c) Ana muhalefet partisine, ilaveten 10 dakikalık bir konuşma,
d) iktidar partisine, ilaveten 10 dakikalık iki konuşma,
Hakkı verilir. Son konuşmayı iktidar partisi yapar.
MADDE 8. — Teklifin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 9. — Teklifin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Kayseri Milletvekili Recep Ergun ve 6 Arkadaşının,
Kayseri İlinde M elik gazi ve Kocasinan Adıyla İki
İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile Kayseri
Milletvekili Halil Özsoy'un Aynı Mahiyette Kanun
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları
Raporları ( 2 / 7 5 , 2 / 7 3 )
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Kayseri İlinde Melikgazi ve Kocasinan Adıyla İki İlçe Kurulması Hakkındaki
Kanun Teklimiz ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz.
Recep Ergun
Kayseri
Nuh Mehmet Kaşıkçı
Kayseri

Mehmet Yazar
Kayseri
İrfan Başyazıcıoğlu
Kayseri

Sermet Hacıpaşaoğlu
Kayseri

Mustafa Şahin
Kayseri
Necip Yağan
Kayseri

KAYSERİ İL MERKEZİNDE MELİKGAZİ VE KOCASİNAN ADIYLA İKİ
İLÇE KURULMASI VE İL MERKEZİNİN BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜNE KA
VUŞTURULMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNİN GENEL GEREKÇESİ
1. 1985 Nüfus Sayımına göre,
a) Kayseri İl Merkezinin Nüfusu 378 458 kişi olup, Merkez ilçe ve köyleri ile
birlikte toplam nüfus 874 693 kişidir. Bu iki rakam; Tarihi, Turistik, Sanayii ve Ti
caret Merkezi olan şehrimiz belediyesinin gelişme seyrinin ve ayrıca köyden kente
göç oranının hızla artması birçok problemleri de beraberinde getirmiştir.
b) Eski belediye yapısında artan ve ağırlaşan görevlerin ifası güçleşmektedir.
c) Toplu taşımacılık, alt yapı, gaz, çevre kirliliği gibi konulardaki büyük pro
jelerin gereğince etkili olarak yürütülebilmesi gibi konular Kayseri Belediyesinin bu
günkü yapısının 3030 sayılı «Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun»a göre yeniden teçhiz edilmesini gerektirmektedir.
2. Ülkede ilk Belediye Teşkilatı kurulmasının üzerinden 134 yıl geçmiştir. Cum
huriyet döneminden günümüze kadar geçen süre dikkate alındığında, Belediye ge
lirlerini, yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen pek çok yasa ve yönetmelikler
çıkarılmıştır.

_ 2—
Kırsal kesimden kentsel alana nüfus akımının arttığı II nci Dünya Savaşı son
rasında büyük kentlerin büyüme eğilimleri daha hızlı olmuş, hizmet götürmek ve de
netlemek durumunda oldukları alan, diğer kent alanlarıyla mukayese edilmeyecek
şekilde artmıştır.
Yasal çerçevede bir değişiklik olmadan, aynı malî ve hukukî çerçevede daha bü
yük boyutlu sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmak, büyük kent Belediyeleri
nin sorunlarını daha da artırmış ve daha geniş malî ve hukukî unsurlarla teçhiz edil
mesi gündeme gelmiştir.
Bu konuda bilindiği üzere 27.6. İ 984 tarihinde 3030 sayılı Yasa çıkarılmış ve
Büyükşehirlerin Yönetimleri Hakkında yeni düzenlemeler getirilmiştir.
Özetle büyük şehir alanı olarak tanımlanan daha geniş bir alanda idarî ve malî
yönlerden bir kademelenme sağlanarak Belediye hizmetlerinin, diğer yerel idarelerle
münasebetlerinin plânlı, programlı, etkin ve koordineli yürütülmesi amaçlanmıştır.
Böylece yatırım plan ve programları, nazım imar planları, çevre sağlığı, büyük
alt yapı projeleri, çöp ve sanayi artıklarının değerlendirilmesi, toplu taşımacılıkla ilgili
hizmetlerin ve benzeri proje çalışmalarının tahakkukunda 3030 sayılı Yasanın sağ
ladığı hukukî statü ve gelir artışıyla daha etkili ve büyük şehir alanında daha kolay
sonuca gidebilen bir belediyenin çerçevesi çizilmiştir.
Kayseri kentinin büyümesine kısaca göz atıldığında kentte;
1950 — 65.600
1960 — 102.600
1970 — 167.700
1975 — 232.966
1980 — 301.799
1985 — 378.458 nüfus barındırıldığı görülmektedir.
1950 - 1960 arasındaki on yılda (37.100) nüfus artışına karşılık 1975 - 1985 yılları
arasında (145.492) kişi kent nüfusuna eklenmiştir.
Bu durum; son on yılda kent nüfusuna 3-4 kent eklendiği anlamına gelmektedir.
1970 yılında (76) adet muhtarlık sınırı içinde 167.700 nüfus yaşamakta iken,
bu rakam 1985 yılında (89) muhtarlık sınırı içinde 378.458 kişiye ulaşmış olup, şu
anda ise hareketli nüfus beşyüzbinin üzerindedir. Mevcut Belediye bu büyüklükteki
nüfusa ve yayılım alanına hizmet götürme durumunda kalmıştır.
Planlama çalışmaları kapsamında ise 1986 yılında onaylanan (1/25000) Çevre
düzeni planı ile Kayseri Merkez Belediye ile çevre yedi belediyeyi kapsayan bir kent
bütünü tanımı getirilmiştir. Daha sonra 1986 yılında onaylanan (1/5000) Nazım İmar
Plânı ile de tahmini 860.106 nüfusun, plân dönemi itibariyle kent bütünü ve çev
resine yerleştirilmesi öngörülmüştür.
Kayseri Belediyesinin sınırları ise bugüne kadar çeşitli değişiklik ve ilavelerle
23.850 hektar mertebesindedir.
1980'den sonra 2 adet köy belediye sınırları içine alınmış, daha sonra da bun
lardan 1 adedi tekrar belediye sınırları dışına çıkarılmıştır.
Bugün Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki toplam alan 31.725 hektardır.
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KAYSERİ İLİNDE MELIKGAZİ VE KOCASİNAN ADIYLA İKİ İLÇE
KURULMASİ HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİNİN MADDE
GEREKÇESİ
Madde 1. — Kayseri İli Merkez tlçesii kaldıriarak yerine (iki ayrı ilçe kurulması
önerilmektedir. 3030 sayılı Büyükşehir 'Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun
uyarınca, Kayseri şehrinin 'bu Kanun kapsamına alınabilmesi için Belediye sınırları
içinde birden fazla ilçe bulunması gerekmektedir. Bölünme coğrafî durum, halen yü
rürlükte bulunan nazım planının plan dönemi için getirdiği 'ilke ve poiitıikalar, nüfus
yoğunlukları dikkate alınarak belirlenmiştir.
Madde 2. — 1985 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Kayseri Belediye1 sı
nırları içinde 378 458 nüfus yaşamaktadır.
1986 yılında onaylanan < 1/25000) ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Kayseri M erte:
Belediyesi ile çevre yedi belediyeyi kapsayan bir kent bütünü düşünülmüştür. 1986 yı
lında onaylanan (15000) ölçekli Nazım imar IPlanı ite de (860 106) olarak hesaplanan
plan dönemi nüfus toplamının planlanan alana yerleştirilmesi öngörülmüştür. Bu mad
de ile tespit edilen Kayseri Belediye sınırı çevre düzeni planı ve nazım umar planı ile
planlama kriterleri belirlenmiş alanı kapsamaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi ile Belediyemiz arasında yapılan Kayseri Ulaşım
Ana Planı yapiiliması ve 'bu Ana Plana bağlı olarak raylı toplu taşıma sistemlerinin fi
zibilite çalışmaları tamamlanmış ve Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatına teşvik
için müracat edilmıiştöir.;
A proje gru'bu Kayseri'dekİ çalışmalarında, bu madde ile belirlenen sınırları esas
almış ve çalışmalarını bu esasa göre sürdürmektedir.
Madde 3. — Halen şehrin ulaştığı büyüklük, fizikî yayılırnı ve bu alanlarda mo
dern şehircilik hizmetlerinin ifasında karşılaşılan güçlükler, onaylı planların mevcut be
lediye sınırları dışında ve birden fazla belediyeyi ilgilendiren konularda kararlar alın
masını ve uygulanmasını gerektirmesi, toplu taşımacılık, altyapı, gaz, çevre kirliliği gibi
konularda 'kent 'bütününü ilgilendiren büyük projelerin yürütülebilmesi, kamu kuru
luşları ile ortaklaşa yapılması gereken yatırımlar için plan ve program yapılmasının
zorunlu olması gibi (konular Kayseri Belediyecinin 3030 sayılı Kanun (kapsamana alın
ması ve bu Kanuna göre yeniden teşkilatlanmasını zorunlu kılmaktadır.
Madde 4. — Bu madde, yeni kurulacak ilçelerde merkezî idarenin teşkilatlanma
sında gecikmeyi önlemek amacıyla konulmuştur.
Geçici Madde 1. — Bu madde, İlik Genel Mahallî idarî Seçimlerine kadar hiz
metin yürütülmesi ve gerekli hazırlıkların sürdürülmesini sağlamak amacı ile düzen
lenmiştir.
<
Geçici Madde 2. — Yeni kurulan ilçelerin belediye sınırları ilcinde kalan köyler
mevcuttur. Küçük nüfus yapısında olan bu köyler plan kararlarını uygulayamadıkları
gibi gelirlerimin azlığı nedeniyle hizmet götürmekte de sıkıntı çekmektedirler. Bu yer
leşim yerlerinin güçlü ilçe belediyelerin sınırı içine alınmaları ile hizmetlerin daha verim
li ve programlı götürülmesi düşünülmektedir.
Madde 5 ve 6. — Kanunun yürürlüğe girmesi ye yürütülmesi ile ilgili maddeler
dir.
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1. — MELtKGAZİ İLÇESİ
A — a) Belediyeden geçecek mahalle sayısı
b) Belediyeden 'geçecek mahallelerin nüfusu
B — Mahalle stotü'süne dönüşecek
a) Köy sayısı
Klöıy nüfusu
C — Meliklgazıi Belediyesi mahalle ısayısı
D — Meliiktgazi Belediiyesii nüfusu

153 839
2
3 732
55
157 571

E — Melikigazl İlçesine (bağlanacak
a) Bucaklar, Belediyeler ve Köyler ısayısı
b) Bunların nüfus toplamı

20
36 870

F — Meliklgazi İlçe nüfusu

194 441

II. — KOCASÜNAN İLÇESİ
A — a) Belödıiyeıden geçecek mahalle sayısı
lb) Belediyeden geçecelk (mahallelerin nüfusu

36
224 619

B — Mahalle sitatüsüne dönüşjecek
a) Köy sayısı
<b) Köy nüfusu

1
2 169
37
226 788

C — Kbcasıinan İlçesi mahalle sayısı
D — Klocasiinan İlçesi Belediye nüfusu
E — Kocasinan İlçesine bağlanacak
a) Bucaklar, Belediyeler ve Köyler sayısı
b) Bunların nüfus toplamı

48
38 415

F — Kocais'inan İlçesi genel nüfus

toplamı

KAYISERİİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
A — Kayseri Beleidfiyeslinden geçen mahalle sayısı
• Kayseri Beladiyesıinlden geçen nüfus
B — Bü'yüikşiehıir Belediye sınırları içine giren ve maıhalleye dönüşecek
1. Köy sayısı
Bu köylerin nüfusu
C — Kayseri Büyükşehir Belediyesi
L Mahalle sayısı
2. Nüfusu

89
378 458

3
5 901

92
384 359

MELİKGAZİ İLÇESİ
İliçiernin Kuruluşu
1 i 'İlçe 'Beledlilyö ısınırları için
Kayseri Belediyesıinden geçecek mahalle sayısı
2, İlçe sınırlarına girecek mahalle listesi ve nüfusu :
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Adı

Nüfusu
881
616
546
349
680
683
349
970
888
625
711
390
294
446
587
231
396
681
470

L
2.
3<
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16,
17.
18.
19,

Cumhuriyet
Kiçikapu
Caimıikelbir
Yıldırım Beyazıt
Melikjgazıi
Alpaslan
Kıtıçaslan
Kalpaıklııoğlu
Gavremoğlu
Yanılkoğkı
Gültepe
Alacaimesöit
SeyitgaziIsaağa
Mülkremin
Hacıvelet
Tacettin
Lalapaşa
Tos

20.
21.

Tutak

22,

Dedliklitıaş

1 297

23.

Nurinaıs

4 092

24. Esenyurit

4 784

25.

1
12
1
1
13
1
1
10
2

1
1

421
953

Masinli

Hacıkasım

26. Oaferbey
27.

-

Baittalgazi

1 155

Aldı

Nülfusü

îsmetpaşa
Tavukçu
Hacımansur
Musltafanecip
Karakürkçü
Nazıımibey
Eimiraga
Küçükali
Danıacıl'ar
Küharoğlu
Tahirağa
Bskibedesten
Gülük
Karaimam
Kemeraltı
ıKabasalkal
Bozaıtlıpaşa
Küçükmustafa
Hürriyet
Yeniıköy
Eğriıbucak
Aydınlık Evler
Kazım Kanafbekiir
•5 r . Esentepe
52. Keykubat
53. Çorakçilar
28.
29,
30.
31,
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49,
50.

1 286
580
117
228
407
.1,014
1.843
3.330
1.3,19
2.113
1.129
281
628
1.157
616
899
2.135
5.588
. 9.000
7.833
350
4.137
8.471
5.604
6.564
6,197

3 070
10 138

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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3. Melikgazi İlçesi Belediye sınırlarına giren ve maıhalle
köyler :
Adı

statüsüne dönüşecek

Bucağı

Nüfusu

Merkez
»

1. Ambar
2, Konaklar

3.340
392
Toplam

3.732

4. a) Melikgazi İlçesi Belediye nüfusu : 157.571
b) Merkez İlçe Melikgazi İlçesine geçecek Bucak ve Köylerin listesi ve nüfus
ları :
Adı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hisarcık (Bl.)
M'marsinan (Bl.)
Kıranardı (Bl.)
Aydınlar
Hacılar (M. B. - Belediye)
Karpuzsekiisi
Sakarçiftliği
Hörmetçi
Gezi (M. B. - Beledi\> l
Ağırnas
Bağpınarı
Güzelköy
Gürpınar
Kayabağ
K. Bürüngüz.
özlüce
Subaşı
Sarımsaklı
Turan
Yeşilyurt

Bucağı

Nüfusu

Merkez
»
»
»
Hacılar
»

4.480
4.343
2.998
455
12.105
500
212
238
1.957
3.059
240
230
1.618
542
498
245
382
640
1,046
•1,082

»
»
Gezi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Toplam
5. Mdikıgazi İlçesi genel nüfus toplamı : 194.441

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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KOCASINAN İLÇESİ
İlçenin Kuruluşu
İlçe Belediye Sınırları İçi
,1. Kayseri Belediyesinden 'bağlanan mahalle sayısı : 36
2. İlçe sınırlarına girecek mahalle listesi ve nüfusu :
Mahalle Adı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Gevher Nesibe
Örnekevler
Fatih
Saiha'biye
Serçeönü
Fevzi Çakmak
Mimarsinan
Erciyes Evler
HacısaOci
Sanayii
Argıncıık Barboros
İstasyon
Barboros
Gaziosman
Yavuzlar
Yeni Doğan
Yunus Emre
Beşparmak

Nüfusu

Mahalle Adı

4.154
2.917
11.992
7.295
4.195
32.525
22.866
1.079
2.236
1.390
10.646
3.706
3.214
5.547
8.668
1.950
5.750
6.242

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Yenişehir
'Mithatpaşa
Sanoaıktepe
Yeşiılmahaîle
Şirinevler
Yenimahalle
Zümrüt
Sümer
Yeni Pervane
Mevlana
Plevne
§eker
Alsancak
Esentepe
Camikebir
Cumhuriyet
Mehmet Akif
Cengiz Topel
Toplam

3.

Nüfusu
10.093
5.684
6.340
8.406
2,486
8.926
8.070
1.224
613
12.789
519
1.780
4.738
5.043
2.887
4.920
3.914
3.821
224.618

Kocasinin tiçesi Belediye sınırlarına giren ve mahaUe statüsüne girecelk köy
Adı

1. Çırgalan

Bucağı

Nüfusu

Merkez

2.169
Toplam

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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A) Kocasinan İlçesi Belediye nüfusu : 224 619
B) Merkez İlçeden Kocasinan İlçesine girecek Bucak ve Köylerin listesi ve nü
fusları.
Adı
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

, İBucağt

Akçatepe
Akın
Elagöz
Buğdaylı
Molu
Oymaağaç
Yazır

Merkez
»
»
»
»
»
»

8, Erkilet (B. M. - Bl)
9, Kuşçu (Bl)
10. Boyacı
11. Çevril
12. Dadağı
13. Ebiç
14. Emmiler
15, Hasanarpa
16. Hırka
17.
18,
19.
20.
21.

Kemer'
Mahzemin
Mollahacı
Taşhan
Vatan

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Güneşli (B. M.)
Amarat (Bl)
Çavuşağa
Dorukılu
Eyim
Gömeç
Hasana
Höbek
Salur

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Karahöyük
KermeMk
Kuşçağız
Obruk
Saraycık
Kızık
Yüreğil

İErlkıiılet
»
»
»
»
»
»
»

Nüfusu
403
381
380
446
781
461'
407

»

4 147
1 659
234
276
358
1 220
337
116
1 139

»
»
»
»
»

301!
1 410
133
296
106

Güneşli
»
»
»
»
»
»
»
»

1 571
1 322
413'
442
749
699
345
272
412

»
»
»
»
»
»
»

247
821
312
409
761'
714
551

;
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Adı
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Bucağı

Himmatdede (B. M. - Bl.)
Yemldha (Bl)
Bayraımhacı
Beydeğirmeni
Düğer
Elmalı
Eskiömerler
Kalkancık
Karakimse
Kaş
Yuvalı

Nüfusu

Hknmetdede
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

2 129
4 198
736
237
1 517
525
687
594
744
1 014
977

TOPLAM

38 415

5. Kocasinan' İlçesi Genel nüfus toplamı : 263 034
Yeni kurulan ilçelerin belediye sınırları içinde kalan ve nüfus miktarları.
ilçenin Adı

Alanı

Melikgazi Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
TOPLAM
Kayseri 'Büyükşehir Belediyesi

Hektar

Nüfusu

14 055 Hektar
9 825 Helktar

157 571
226 788

23 880

384 359

23 880 Hektar

384 359

25 . 5 . 1988
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Kayseri İlinde Meliikgazi ve [Kocasinan adıyla iki ilçe Ikurulimıası hakkında Kanun
Teklifim gerekçesiyle ıbirlıikıte ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Halil Özsoy
Kayseri

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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KAYSERİ İL MERKEZİNDE MELIKGAZİ VE KOCASİNAN ADIYLA İKİ İLÇE
KURULMASI VE İL MERKEZİNİN BÜYÜKŞEHIR STATÜSÜNE KAVUŞTU
RULMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNİN GENEL GEREKÇESİ
1. 1985 Nüfus Sayımına göre,
:a) Kayseri 11 Merkezinin Nüfusu 378 458 ikisi olup, Merkez ilçe ve köyleri ile
birlikte toplam nüfus 874 693 kişidir. Bu iki rakam; tarihî, turistik, sanayii ve ticaret
merkezi olan şehrimıiz 'belediyesinin gelişme seyrirtin ve 'ayrıca 'köyden 'kente göç ora
nının hızla artması birçok problemleri de beraberinde getirmiştir.
b) Eski belediye yapısında artan ve ağırlaşan görevlerin 'ifası güçleşımekted'Jr.
c) Toplu taşımacılık, altyapı, gaz, çevre kirliliği gibi konulardaki büyük projelerin
gereğince etkili olaıralk yürütülebilmesi gibi konular Kayseri Belediyesinin bugünkü
yapısının 3030 sayılı «Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun»a gö
re yeniden teçhiz edilmesinıi gerektirmektedir.
2. Ülkede ilk 'belediye teşkilatı kurullhıasının üzerinden 134 yıl geçmiştir. Cum
huriyet döneminden günümüze kadar geçen süre dikkate alındığında, belediye gelirle
rini, yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen pek çok yasa ve yönetmelikler çıkarıkriıiştır.
Kırsal keşlimden kentsel alana nüfus alkımının arıttığı II nci Dünya Savaşı sonra
sında büyük kentlerin büyüme eğilimleri daha hızlı olmuş, hizmet götürmek ve denet
lemek durumunda oldukları alan, diğer kenlt alanlarıyla mukayese edilmeyecek şekilde
artmıştır.
Yasal çerçevede bir değişiklik olmadan, aynı malî ve hukukî çerçevede daha bü
yük boyutlu sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmak, büyük kent belediyelerinin
sorunlarını daha da artırmış ve daha geniş malî ve »hukukî unsurlarla teçhiz edilmesi
gündeme gelmüştıir.
Bu konuda 'bilindiği üzere 27.6.1984 tarihinde 3030 sayılı Yasa çikanlrcıış ve Bü
yük Şehir Yönetimleri Hakkında yeni düzenlemeler getirilmliştir.
Özetle büyük şehir alam olarak tanımlanan daha geniş bir alanda idarî ve malî
yönlerden bir kademelerime sağlanarak belediye hizmetlerinin, diğer yerel idarelerle
münasebetlerinin planlı, programlı, etkin ve koordineli yürütülmesi amaçlanmıştır.
Böylece yatırım plan ve programları, nazım imar planları, çevre sağlığı, büyük
altyapı projeleri, çöp ve sanayi artıklarının değerlendirilmesi, toplu taşımacılıkla ilgili
hizmetlerin ve Ibenzeri proje çalışmalarının tahakkukunda 3030 sayılı Yasanın sağla
dığı hukukî sıtatü ve gelir artışıyla daha etkili ve büyük şehir alanında daha kolay
gidebilen bir belediyenin çerçevesi çizilmiştir.
Kayseri Kentinin büyümesine kısaca göz atıldığında kentte;
1950 - 65 600
1960 - 102 600
1970 - 167 700
1975 - 232 966
1980 - 301 799
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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1985 - 378 458 nüfus barraduıldığı görülmektedir.
1950 - 1960 arasındaki on yılda (37 100) nüfus artışına karşılık 1975 - 1985 yıl
ları arasında (145 492) kişi kent nüfusuna eklenmiştir.
©u durum; son on yılda kent nüfusuna 3 - 4 kent eklendiği anlamına gelmek
tedir.
1970 yılında (76) adet muhtarlık sınırı içinde 167 700 nüfus yaşamakta iken, bu
rakam 1985 yılında (89) muhtarlık sımrı içinde 378 458 kişiye ulaşmış olup, şu anda
ise hareketli nüfus beşyüzbinin üzerindedir. Mevcut Belediye bu 'büyüklükteki nüfusa
ve yayilım alanına hizmet götürme durumunda kalmıştır.
Planlama çalışmaları kapsamında ise 1986 yılında onaylanan (1/25 000) çevre
düzeni planı ile Kayseri Merkez Belediye ile çevre yedi belediyeyi kapsayan bir kent
bütünü tanımı getirilmiştir. Daha sonra 1986 yılımda onaylanan (1/5 000) Nazım İmar
Planı ile de tahmini 860 106 nüfusun, plan dönemi itibariyle kent bütünü ve çevre
sine yerleştirilmesi öngörülmüştür.
Kayseri Belediyesinin sınırları ise bugüne kadar çeşitli değişiklik ve ilavelerle
23 850 hektar mertebesindedir.
1980'den sonra 2 adet köy belediye sınırları içine alınmış, daha sonra da bunlar
dan 1 adedi tekrar belediye sınırları dışına çıkarılmıştır.
Bugün belediye ve mücavir alan sınırları içindeki toplam alan 31 725 hektarda*.

KAYSERİ ÎLİNDE MELİİKGAZİ VE KOCASINAN ADIYLA İKİ İLÇE
KURULMASI HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİNİN
MADDE GEREKÇESİ
Madde 1. — Kayseri İli merkez ilçesi kaldırılarak yerine iki ayrı ilçe kunümıası
önerilmektedir. 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun
uyarınca, Kayseri şehrinin bu kanun kapsamına ahnabilmesi için belediye sınırları
içinde birden fazla ilçe bulunması gerekmektedir. Bölünme. coğrafî durum, halen yü
rürlükte bulunan nazım planının plan dönemi için getirdiği ilke ve politikalar, nüfus
yoğunlukları dikkate alınarak 'belirlenmiştir.
Madde 2. — 1985 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Kayseri Belediye
sınırları içinde 378 458 nüfus yaşamaktadır.
1986 yılında onaylanan (1 25 000) ölçekli çevre düzeni planı ile Kayseri Mer
kez Belediyesi ile çevre yedi belediyeyi kapsayan bir kent bütünü düşünülmüştür. 1986
yılında onaylanan (1/5 000) ölçekli nazım imar planı ile de (860 106) olarak hesap
lanan plan dönemi nüfus toplamının planlanan alana yerleştirilmesi öngörülmüştür.
Bu madde ile tespit edilen Kayseri Belediye sınırı çevre düzeni planı ile planlama
kriterleri belirlenmiş alanı kapsamaktadır.
istanbul Teknik Üniversitesi ile Belediyemiz arasında yapılan Kayseri ulaşım ana
planı yapılması ve bu ana plana bağlı olarak raylı toplu taşıma sistemlerinin fizibilite
çalışmaları tamamlanmış ve Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatına teşvik içki mü
racaat edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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A proje grubu Kayseri'deki çalışmalarında, bu madde ile belirlenen sınırları esas
almış ve çalışmalarını bu esasa göre sürdürmektedir.
Madde 3. — Halen şenrin ulaştığı büyüklük, fizikî yayılımı ve ıbu alanlarda mo
dern şehircilik hizmetlerinin ifasında karşılaşılan güçlükler, onaylı planların mevcut
Belediye sınırları dışında ve birden fazla belediyeyi ilgilendiren konularda kararlaı:
alınmasını ve uygulanmasını gerektirmesi, toplu taşımacılık, altyapı, gaz çevre kirliliği
gibi konularda kent bütününü ilgilendiren ibüyük projelerin yürütülebilmesi, kamu
kuruluşları ile ortaiklaşa yapılması gereken yatırımlar için plan ve program yapılma
sının zorunlu olması gibi konular Kayseri Belediyesinin 3030 sayılı Kanun kapsamına
alınması ve <bu kanuna göre yeniden teşkilatlanmasını zorunlu kılmaktadır.
Maıdde 4. — Bu madde, yemi kurulacak ilçelerde merkezî idarenin teşkilatlan
masında gecikmeyi önlemek amacıyla; konulmuştur.
Geçici Madde 1. — Bu ımaldde, 't)llk Genel Mahallî İdarî Seçimlerine kadar hiz
metin yürütülmesi (ve gerekli hazırlıkların (sürdürülmesini sağlam a|k aımacı ile düzen
lenmiştir.
Geçici Madde 2. — Yeni kurulan ilçelerin Belediye ısınırları içiinde kalan, köy
ler mevcuttur. Küçük nüfus yapısında olan bu köyler ıpllian kararlarını uygulayama
dıkları gibi gelirlerinin azlığı nedeniyle hizmet götürmekte de sıknnıtı çektmıekıtedirlef.
Bu yerleşim yerlerinim güçlü ilçe tbeleldcıyellerln sınırı içine a|lınmaları ile hİKmetlerin
daha Verimli ve programlı gotürülımesii düşünülımefctedir.
Madde 5 ve 6. — Kanunun yürürlüğe ginmesıi ve yürütülmesi ile ilgili maddeler
dir.

İçişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu
Esas No. : 2/75-2/73
Karar No. : 24

30 . 11 : 1988

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MBCLM BAŞKANLIĞINA
Kayseri Milletvekilli Recep Ergun ve 6 Arkadaşının; Kayseri İlinde Mellikgazi
ve Kocasinan Adıyla îlki İlçe Kurıufcnajsı Hakkında Kanun Teıklıifi ile Kayseri Millet
vekili Halil Özsoy'un; Kayseri İlinde Mölikgazi ve IKocasinıan Adıyla, İki tlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifleri ıbinbirleniylıe lilgili olduğundan İçtüzüğümüzün 36
ncı maddesi uyanıncafoirfleştinilnıiş;îşıişleıri Bakanı ile teklif sahiplerinıim de katılma
larıyla Komisyonumuzda; imcelenıip »görüşülmüştür.
'Tekliflerle; tarihî önemi yanında turistik özellikleri açısından da 'büyük bir po
tansiyelle isahip olan Kayseri'nin il merkezindekıi nülfuıs yoğunluğu genel idare ve be
lediyenin yükünü ağırlaştırdığından Kayseri ili merkez ilçesi kajldırıüarak yenine iki
Türkiye Büyük Millet Meclisi

{$. Sayısı : 141)

— 13 —
ayrı ilçe kurulması istenmekte, ayrıca Kayseri Belediyesinin «Büyükşehir Belediye
sine» 'dömüştürülmıesıi öngörülmektedir.
Teklifler ve gerekçeleri Komisyonumuzca da benimsenmiş; ancak kanun tek~ıiğiine ve sistematiğine uıytgum olarak yenıidem düzenlenmiş ve ıbu şekliyle kabul edil
miştir.
Raporumuz Plam ve Bütçe Komisyonuma, sunulmak üzere saygıyla a,rz olunur.
Başkan
Galip Demirel
Malatya

Başkanvekili
Necat Tunçsiper
Balıkesir

Kâtip
Hasan Çakır
Antalya

Üye
Ersin Koçak
Adana

Üye
Abdurrahman\ Karaman
Adıyaman

T

Üye
İbrahim Tez
Ankara
Muhalifim

Üye
Mustafa Namlı
Çorum

Üye
Ertekin Durutürk
İsparta
Muhalifim

Üye
ibrahim Gürdal
İsparta

Üye
Ali Rıza Yılmaz
İçel

Üye
Ziya Ercan
Konya

Üye
Ömer Şeker
Konya
Muhalifim

Üye
Kudbettin Hamidi
Siirt

Üye
Selahattin Mumcuoğlu
Van

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 2/75 - 2/73
Karar No. : 58

2 . 12 . 1988

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Kayseri Mıiieüvekliifi Halil Özsoy tarafından hazırİanaraJc 25.5.1988 (tarihinde Tür
kiye Büyük Mil'lıdt Meclisli Başkanlığına sunulan «Kayseri İlinde Meli'kgazi ve KocaSinan Adıyla İki İlçe Kurutması Hakında Kanun Teklifi» ile Kayseri Milletvekili Recep
Ergun ve altı arkadaşı tarafından hazırlanarak: 27.5.1988 tarihlinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına «unulan «Kayseri İlinde Melüklgaizi ve Kocasinan Adıyla 'tk.fi Mçe
Kurulması Ha'kkında Kanun Teklifi» ön havalesi uyarınca İçişleri Komisyonunda bir
leştirilerek görüşülmesinden isionra Komisyonumuza havale edillmliş ve Komisyonumu
zun 2.12.1988 tarihinde yaptığı 67 nci birleşimde İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük
Balkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerfi iie teklif sahiplerinin de
katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür.
Tarihî ve turisitiik özeliği yanında, sanaiyi ve ticaret merkezi faalini almış olan Kay
seri şehrinde, 1985 yılı nüfus sayımına göre Merkez illice ve köyleri ile birlikte toplam
nüfusu 1 milyona ulaşmıştır. Bu nedenle, artan ve ağırlaşan belediye hizmetlerinim ye
rine geıtiriflimesi güttükçe güçleşmiş, 'toplu itasını, altyapı, gaz, çievre kürKM'iği gtibi konulara
ilişkin projeler gereğince etkili olarak yürütülemez hale gelmiştir.
Teklifler ile, belediye hizhıetlerinin puanlı, programlı, elttoin,fcoordinel'i-ve daha verkpHAfaalegetirilmesi amaçlanarak, Kayseri Belediyesi isminin «Kayseri Büyükşelhir Btelediy©si»ne dönüşltürülmesi. İl merkezinde Melükgazi ve Koea&inan adıyla iki ilçe kurul
ması ve bu ilçelerin merikezinde aynı adlarla iki belediye kurulması öngörülmüştür.
Komisyonumuzda tekliflerin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, tbazı il merkez
lerinde birden fazla ilçe ve belediye kurulması ile büyükşehir belediyesi- teşkilinin ne
gi'bi faydalar sağladığı, bölünme sedenlilyle idarî vıe malî etkinliklerin azalıp, azaltmadığı,
bu kabil düzeinlemelerin hükümetçe ve tüm illerin değerlendirilmeye alınması suretiyle
yapılmasının daha yararlı olacağı gibi konulara değinilmiş, hükümetçe yapılan açıkla
yıcı ve tamamlayıcı bilgilerden sonra, teklifler ve gerekçeleri Komisyonumuzca da be
nimsenerek İçişleri Komisyonunca kabul edilen metin esas alınmak suretiyle maddele
rinin görüşülmesine geçilmiştir.
İçişleri Komisyonu metninin;
1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri ilie Geçidi Madde 1 ve Geçici Madde 2 aynen,
Yürüdüğü düzenleyen 6 nci madde «Bu Kanunun malî hükümleri 1.1,1989 tari
hinde diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» şeklinde değiştirilerek,
Yürütmeyi düzenleyen 7 nci madde ise aynen kabul edilmiştir.
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Genel Kurulun onayına sunulmak ü

Vüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan
Kemal Akkaya

Başkanvekili
İlhan Askın

Samsun
Sözcü

Bursa
Kâtip Üye

İsmail Şengün
Denizli

Kadir Demin
Konya

Mehmet Ali Bilici
Adana

Mehmet D eliceoğlu
Adıyaman

Nihat Türker
Afyon

Onural Şeref Bozkurt
Ankara

Hazım Kutay
Ankara

Fenni îsimyeli
Balıkesir

/. Önder Kırlı
Balıkesir

A. Şamil Kazokoğlu
(BûlU

Muzaffer Arıcı
Denizli

Togay Gemalmaz
[Erzurum

Mehmet\ Kahraman
Erzuruıtn

Abdulkadir Ateş
Gaziantep

Abdullah Aykon Doğan
İsparta

Mehmet Moğultay
İstanbul
imzada bulunamadı.

Hüsnü Okçuoğlu
İstanbul

N, Kemal Zeybek
İstanbul

M. Turan Bayazıt
İzmir

Birgen Keleş
İzmir

S. Halil Özsoy
Kayseri

Şevki Göğüsger
(Kırşehir

Saffet Sert
Konya

Sumen Oral
Manisa

Cemal Seymen
Nevşehir

Birsel Sönmez
Niğde

îdrîs Arıkan
Sürt

Şakir Şeker
Sıvaa
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KAYSERİ MİLLETVEKİLİ RECEP
ERGUN VE 6 ARKADAŞININ
TEKLtFt

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HALİL
ÖZSOYTJN TEKLİFİ

Kayseri İlinde Melikgazi ve Kocasinan
Adıyla İki İlçe Kurulması Hakkında
Kanun Teklifi

Kayseri İlinde Melikgazi ve Kocasinan
Adıyla İki İlçe Kurulması Hakkında
Kanun Teklifi

MADDE 1. — Kayseri İli Merkez il
çesi kaldırılarak;
a) Merkezi kurulacak olan «Melik
gazi» Belediye sınırları içi olmak üzere
Melikgazi İlçesi,
b) Merkezi kurulacak olan «Koca
sinan» Belediye sınırları içi olmak üzere
Kocasinan İlçesi adıyla iki ilçe kurul
muştur.
Kayseri İli Merkezi bu iki ilçeden te
şekkül eder.
Bu ilçelere Kayseri Belediyesinden
katılan mahallelerle, kaldırılan Kayseri
Merkez İlçeden bağlanan bucak ve köy
ler, ekli I sayılı listede gösterilmiştir.

MADDE 1. — Kayseri İli Merkez
İlçesi kaldırılarak;
a) Merkezi kurulacak olan «Melik
gazi» Belediye sınırları içi olmak üzere
Melikgazi İlçesi,
b) Merkezi kurulacak olan «Koca
sinan» Belediye sınırları içi olmak üzere
Kocasinan İlçesi adıyla iki ilçe kurul
muştur.
Kayseri İl Merkezi bu iki İlçeden te
şekkül eder.
Bu ilçelere Kayseri Belediyesinden
katılan mahallelerle, kaldırılan Kayseri
Merkez İlçeden bağlanan bucak ve köy
ler, ekli I sayılı listede gösterilmiştir.

MADDE 2. —Kayseri Belediyesi sı
nırlarına ekli ÎI sayılı listede gösterilen
bucak ve köyler dahil edilmiştir.

MADDE 2. — Kayseri Belediyesi sı
nırlarına ekli II sayılı listede gösterilen
bucak ve köyler dahil edilmiştir.

MADDE 3. — Belediye sınırları için
de birden fazla ilçesi bulunan Kayseri
Şehri hakkında 3030 sayılı Büyük Şehir
Belediyeleri Yönetimi Hakkında Kanun
hükümleri uygulanır.

MADDE 3. — Belediye sınırları için
de birden fazla ilçesi bulunan Kayseri
Şehri hakkında 3030 sayılı Büyük Şehir
Belediyeleri Yönetirni Hakkında Kanun
hükümleri uygulanır.

MADDE 4. — Bu Kanunla kurulan
Melikgazi, Kocasinan ilçelerinde merkezî
idare tarafından oluşturulacak teşkilata
ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Ku
rulu yetkilidir,

MADDE 4. — Bu Kanunla kurulan
Melikgazi, Kocasinan ilçelerinde merke
zî idare tarafından oluşturulacak teşki
lata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar
Kurulu yetkilidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
' KABUL ETTİĞİ METİN

Kayseri II Merkezinde Melikgazi ve
Kocasinan Adıyla İki İlçe Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi

Kayseri ti Merkezinde Melikgazi ve
Kocasinan Adıyla İki İlçe Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi

MADDE 1. — Kayseri 11 Merkezin
de;
a) Ek-1 sayılı listede adları yazılı
malhalleler merkez olmak ve Ek-2 sayılı
listede adları, yazılı bucak, kasaba ve
köyler aynen bağlanmak üzere Melikgazi,
b) Ek-3 sayılı listede adları yazılı
malhalleler merkez olmak ve Ek-4 sayılı
listede adları yazılı bucak, kasaba ve köy
ler aynen bağlanmak üzere Kocasinan,
Adlarıyla 2 ilçe ve bu ilçelerin mer
kezinde aynı adlarla 2 belediye kurul
muştur.

MADDE 1. — İçişleri Komisyonu
metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 2. — Kayseri İli Merkez
İlçesi Merkez Bucağına ibağlı Amlbar ve
Konaklar Köyleri tüzelkişilikleri kaldı
rılarak Melikgazi Belediyesine mahalle
olarak bağlanmıştır.

MADDE 2. — İçişleri Komisyonu
metninin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Kayseri İli Merkez
İlçesi Mçrkez Bucağına bağlı Çırkalan
Köyü tüzelkişiliği kaldırılarak Kocasinan
Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.

MADDE 3. — İçişleri Komisyonu
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 4. — Belediye sınırları
içinde birden fazla ilçesi bulunan Kay
seri Belediyesi hakkında 3030 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanır ve Kayseri Be
lediyesi ismi de «^Kayseri Büyükşehir Be
lediyesine dönüşür.

MADDE 4. — İçişleri Komisyonu
metninin 4 üncü maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 5. — Bu Kanunla kurulan
Melikgazi ve Kocasinan İlçelerinde mer
kezî 'idare tarafından oluşturulacak teşki
lata ait kadroları ihdas etmeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir,

MADDE 5. — İçişleri Komisyonu
metninin 5 inci maddesi aynen kabul
edilmiştir,
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(Kayseri (MiH'letvelkili Recep Ergum ve
6 Arkadaşınun Tökİifi)

(Kayseri iMıiıitetvekili H a ö Özsoy'un
TdklM)

GEÇİCİ MADDE 1. — Melikgazi,
Kocasinan ilçelerindeki belediye seçim
leri Türkiye düzeyinde yapılacak ilk
genel mahallî idareler seçimleri ile bir
likte yapılır.
Bu süre içinde 3030 sayılı Büyükşe
hir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında
ki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişirilerek Kabulü Hakkında Kanunda
yazılı büyükşehir ve ilçe belediyelerine
ait yetki ve görevlerinin tümü Kayseri
Belediyesi tarafından yürütülür.
Kayseri Belediyesinde halen görevde
bulunan Belediye Başkanı, Belediye
Meclisi ve Belediye Encümeni, ilk genel
mahallî idare seçimlerine kadar Büyükşehilr Belediye Başkanı, Belediye Meclisi
ve Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı
Kanunda yazılı görev ve yetkilere sahip
tir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Melikgazi,
Kocasinan ilçelerindeki belediye seçimle
ri Türkiye düzeyinde yapılacak fl'k ge
nel mahallî idareler seçimleri ile birlikte
yapılır.
Bu süre içinde 3030 sayılı Büyükşehir
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanunda ya
zılı büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait
yetki ve görevlerinin tümü Kayseri Be
lediyesi tarafından yürütülür.
Kayseri Belediyesinde halen görevde
bulunan Belediye Başkanı, Belediye Mec
lisi ve Belediye Encümeni, ilk genel ma
hallî idare seçimlerine kadar Büyükşehir
Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve
Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı
Kanunda yazılı görev ve yetkilere sa
hiptir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunla
kurulan ilçelerin Belediye sınırları içine
alınan köylerin hukukî varlıkları ilk ge
nel mahallî idare seçimiine kadar devam
eder. Bu köylerin her türlü mal varlığı,
alacak ve borçları, personeli bağlı olduk
ları ilçelerde ilk genel mahalî idare se
çimleri ile teşekkül edecek ilçe belediye
lerine devrolunur.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun
la kurulan ilçelerin belediye sınırları içi
ne alınan köylerin hukukî varlıkları ilk
genel mahallî idare seçimine kadar de
vam eder. Bu köylerin her türlü mal var
lığı alacak ve borçları, personeli bağlı
oldukları ilçelerde ilk genel mahallî ida
re seçimleri ile teşekkül edecek ilçe belediyeerine devrolunur. .
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği
•Metin)

(Plan ve ıBütçe Komisyonunun Kabul
Ettiği Metin)

OEÇtOt MADDE 1. — Melİkgazi
ve Kocasinan Belediyeleri seçimi Türkiye
düzeyinde yapılacak ilk genel mahallî
idareler seçimiyle birlikte yapılır.
Bu süre içinde, Büyükşehir 'Beledi
yelerinin Yönetimi Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında 3030 sayılı Kanunda
yazılı büyükşehir ve ilçe belediyelerine
ait yetki ve görevlerin tümü Kayseri Bü
yükşehir Belediyesi tarafından yürütülür.
Kayseri Belediyesinde halen görevde
bulunan Belediye Başkanı, Belediye Mec
lisi ve Belediye Encümeni ilk genel ma
hallî idareler seçimine kadar Büyükşehir
Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve
Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı
Kanunda yazılı görev ve yetkilere sahip
tir 4
tik: genel mahallî idareler seçimlerini
müteakip mezkûr belediyeler teşkilatlamıncaya kadar bunların her türlü hizmet
lerinin ayrıldıkları belediyeler tarafından
yürütülmesine devam olunur.
Yeni kurulan mezkûr belediyeler hak
kında 3030 saydı Kanunun geçici hüküm
leri kıyaısen uygulanır ve koordinasyon
büyükşehir belediyesince sağlanır.

GEÇİCİ MADDE 1. — İçişleri Ko
misyonu metninin Geçici 1 inci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunla
kurulan ilçelerin (belediye sınırları içine
alınan köylerin seçilmiş organlarının hu
kukî varlıkları ilk genel mahallî idareler
seçimine kadar devam eder. Bu köylerin
her türlü mal varlıkları, hak, alacak
ve borçları ile personeli, bağlı oldukları
ilçelerde ilk genel mahallî idareler seçi
miyle teşekkül edecek ilçe belediyesine
Üevrolunur.

GEÇİCİ MADDE 2. — İçişleri Ko
misyonu metninin Geçici 2 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
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(Kayseri ıMıifıetvdkli Reoep Engun ve
6 Arkadaşınım Teklifi)

(Kaylseri Miietıvelkiili (Haliili Özsoy'un
Teklifli)

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı ta
rihîinde yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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(İçiışleri (K(wnAsyanjuınıuın Kalbul Ettiği
Metin)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul
Ettiği Metin)

MADDE 6 — Bu Kanunun idarî hü
kümleri yayımı tarihinde, malî hüküm
leri 1.1.1989 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Bu Kanunun malî
hükümleri 1.1.1989 tarihinde, diğer hü
kümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 7. — içişleri Komisyonu
metninin 7 nci maddesi aynen kalbul edilımiştirg
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KAYSERİ MİLLETVEKİLİ RECEP ERGUN'UN TEKLİFİNE BAĞLI LİSTE
I SAYILI LtSTE
A) IMEL1KİGAZ1 İLÇESİ
a)

Kayseri Belediyesinden katian mahalliMer :
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34,
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15,
16.

Cumhuriyet Mahallesi
»
Kiçiıkapu
»
Oamıiıkebir
Yi'ldırımbeyazıt »
»
Melliikgazi
Alpaslan
»
Kılıçaslan
»
Kalpaklıoğlu
»
Gavremoğfoı
»
Yanıkoğlu
»
Gülltepe
»
»
Alacamesoit
Seyitgazi
»
»
Isaağa
Mükrernio
»
Hacıvelet
»

dsmetpaşa
Mahallesi
Tavukçu
»
HJacırnansur
»
Mustafanecip
»
Karakürkçü
»
»
Nazınibey
Emirağa
»
Küçükala
»
Danacılar
»
Kübaroglıu
»
Tahirağa
»
Eski bedesten
»
Gülük
»
Karaiımıam
»
Kemeraltı
»
Kabasakal
»

17.
18.
19.
20.
21.

Tacettin
Lalepaşa
Tos
Tutak
Hasinli

»
»
»
»
»

44. Bozantıpaşa
45. Küçüıkrnustafa
46. Çorakçılar
47. Hürriyet
48. Yeniköy

•22.
23.
24.
25.
26.
27.

Deliklitaş
Nurihas
Esenyurt
Hasıkasıım
Caferbey
Battalgazi

»
»
»
»
»
»

49.
50.
51.
52.
53.

Eğribucak
Aydınlıkevler
Kaziim Karabekir
Esen tepe
Keykubat

b) Tüzel (kişiliği ikalıkaraık mahalle halime dönüşecek köyler :
1.

Ambar

2.

Konaklar

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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c) Kayseri Merkez ilçeden bağlanan bucak ve köyler
'Köy

Bucaik

1. Hisarcık (Belediye)
2. IMirnarsinıan (Belediye)
3. Kjilanaridt
»
4. Aydın'lıar
5. Nacıiar (B. M.)
6. Karpuzsekisi
7. Sakarçiftlliği
•8. Hörmetçi
9. Gezi (B. M.)
10. Ağırnas (Bl)
11. Bağpınar
12. Güzellköy
13. Gürpınar
14. Kayabağ
15. K. Bürüngüz
16. Özlüce
17. Subaşı
18. Sarımsaklı
19. Turan
20. Yeşilyurt

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Merkez
3»

>
»
Hacılar
»
»
»
Gezi
»
»
»
• »

»
»
Gezi
»
»
»
»
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„ 24 B) KOCASİNAN İLÇESİ
;a) ıKayserii Belediyesinden katılan mahalleler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Gevher Nosib© Mahallesi
örnekevler Mahallesi
Fatih Mahallesi
Sahalbiye Mahallesi
Serçeöınü-Mahallesi
Fevziçakmak Mahallesi
Mimarsinan Mahallesi
Erci'yesevler Mahallesi
Hacısaki Mahallesi
Sanayi Mahallesi
Argıncık BariboroıS Mahallesi
İstasyon Mahallesi
Barıboros Mahallesi
Gaziosıman Mahallesi
Yavuzlar Mahallesi
Yieınidoğaın! Mahallesıi
Yunus Emre Mahallesi
Beşparmak Mahallesi

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
' 27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Yenişehir Mahallesi
Mithatpaşa Mahallesi
Sanc aktep e M ahailesi
Yesilmahalile Mahallesi
iŞnrınevler Mahallesi
Yeni Mahalle
Zümrüt Mahallesi
Yeni Pervane Mahallesi
Mevtana Mahallesi
'Plevne Mahallesi
Sümer' Mahallesi
'Şeker Mahallesi
Alsancak Mahallesi
Esentepe Mahallesi
Gamikehir Malhallesi
Cumhuriyet Mahallesi
Mehmet Akif Mahallesi
Cengiz Topel Mahallesi

'b) Tüzelkişiliği [kalkacak Köy :
1. Cırgalan
c) Kayseri Merkez ilçeden bağlanan ıbucak ve köyler :
Köy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Akçatepe
Akin!
Elaıgöz
Buğdaylı
M olu
Oymaağaç
Yazır
Erkület (B. M.)
Kuşçu
Boyacı
Çevril
Dadağı
Ebiç
Emmiler
Hasanairpa

Bucak
Merkez

»
»
Erkilet
»
»
»
»
»
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Köy
16.
1.7.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Bucak

Hırka
Kemer
Mahfemin
Molılahacı
Taşhan
Vatan'
Güneşli (B. M.)
Amanaıt (Bl.)
Gavuşağa
DoruMu
Eğim
Gömeç
Hasancı
Höbek
Salur
Karahöyük
Kermelik
Kızık
Kuşe ağız
Obruk
Saraycık1
Yüreğil
Hiımmetded© (B. M.)
YeMİha (Bl.)
Bayramıhacı
Beydeğinmeni
Düğer
Elmalı
Eskiömıerler
Kalkancık
Karakimse
Kaş
Yuvalı

Erkilet
»
»
»
»
Güneşli
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Himmetdede
»
»
»
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II — SAYILI LİSTE
Kayseri Büyükşehir Belıedıiyesi sınırianna ilave edilen köyler
Bucağı

Adı
1. Ambar
2. Konaklar
3. Cırgalan

Merkez
»

Mahalle olarak
Bağlanacağı ilçe
Melikgazi
»
Kocasinan

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ SEYİT HALİL ÖZSOY'UN TEKLİFİNE BAĞLI LİSTE
I SAYILI LİSTE
A) MELİKGAZİ İLÇESİ
a) Kayseri Belediyesinden katılan mahalleler :
1. Cumhuriyet
Mahallesi
28. tsmetpaşa
Mahalllesi
29. Tavukçu
»
2. Kicikapu
»
30. Hacımansur
»
3. Camikebir
»
»
31. Mustafanecip
4. Yıldırımbeyazıt
»
»
32. Karakürkçü
5. Melikgazi
»
»
33. Nazımbey
6. Alpaslan
»
34.
Emirağa
»
7. Kalpakhoğlu
»
35. Küçükkale
»
8. Kılıçaslan
»
»
36. Danacılar
9. Gavremoğlu
»
»
37. Kubaroğlu
10. Yanıkoğlu
»
38. Tahirağa
»
11. Gültepe
»
»
39.
Eskibedesten
12. Alacamescik
»
40. Gülük
13. Seyitgazi
-. »
»
•»
14. Isaağa
41. Kâraimam
»
42. Kemeraltı
•5. Mükremin
»
»
43. Kabasakal
16. Hacıvelet
»
»
44.
İBozantıpaşa
17. Tacettin
»
18. Lalepaşa
»
45. Küçükmustafa
»
46. Çorakçılar
»
19. Tos
»
»
47. Hürriyet
20. Tutak
»
»
48. Yeniköy
21. Hasinli
»
22. Deliklitaş
49. Eğribucak
»
»
50. Aydınlıkevler
»
23. Nurihas
24. Esenyurt
»
51. Kazım Karabekir
»
25. Hasıkasım
»
52. Esentepe
»
26. Caferbey
»
53. Keykubat
»
27. Battalgazi
»
b) Tüzelkişiliği kalkarak mahalle haline dönüşecek köyler
1. Ambar
2. Konaklar
-

•
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c) Kayseri Merkez İlçeden bağlanan bucak ve köyler
Köy
Bucak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hisarcık l(IBelediye)
Mimarsinan (Belediye)
Kıranardı (Belediye)
Aydınlar
Nacılar (B. M)
Karpuzsekisi
Sakarçiftliği
Hörmetçi
Gezi (B. M)
Ağırnas (Bl)
Bağpınar
Güzelköy
Gürpınar
Kayabağ
K. Bürüngüz
Özlüce
Subaşı
Sarımsaklı
Turan
Yeşilyurt

Merkez
»
»
Hacılar
»
»
»
Gezi
»
»
»
»
Gezi

B) KOCASİNAN ILÇESÎ
a) Kayseri Belediyesinden Katılan Mahalleler :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gevher Nesİbe
örnekevler
Fatih
Sahabiye
Serçeönü
Fevziçakmak
Mimarsinan
Erciyesevler
Hacısafci
Sanayi
Argıncık Barboros
istasyon
Barboros
Gaziosman
Yavuzlar
Yenidoğan
Yunusemre

Mahallesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
26.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Beşparmak
Yenişehir
Mithatpaşa
Sancaktepe
Yeşilmahalle
Şirinevler
Yenimahalle
Zümrüt
Mevlana
Yeni Pervane
Plevne
Sümer
Şeker
Alsancak
Esentepe
Camikebir
Cumhuriyet
Mehmet Akif
Cengiz Topel

Mahallesi
»
»
»
»
»
"»
»
»
»
»
»
Mahallesi
»
»
»
»
»
»

b) Tüzelkişiliği kalkacak köy :
1. Cırgalan
c) Kayseri Merkez İlçeden bağlanan bucak ve köyler
Köy
Bucak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Akçatepe
Akin
Elagöz
Buğdaylı
Molu
Oymaaç
Yazır
Erkilet (BM.)
Kuşçu
Boyacı
Çevril
Dadağı
Ebiç
Emmiler
Hasanarpa
Hırka
Kemer
Mahzemİn

Bucak
Merkez
»

Erkilet

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Köy
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Bucak

Mollahacı
Taşhan
Vatan
Güneşli
Amarat (Bl)
Çavuşağa
Doruklu
Eğim
Gömeç
Hasancı
Höbek
Salur
Karahöyük
Kermelik
Kızık
Kuşcağız
Obruk
Saraycık
Yüreğil
'
Himmetdede (B.M.)
Yemliha (Bl)
Bayramhacı
Beydeğirmenİ
Düğer
Eskiömerler
Elmalı
Kalkancık
Karakimse
Kaş
Yuvalı

Erkilet
»
»
Güneşli
»
»
Güneşli
»
»
»
»
>
»
»
»
»
»
>
»
Himmetdede
»
>
»
»
>
>
»
»
»
»
n SAYILI LİSTE

Kayseri Büyülkşehir Belediyesıi sınırlarına ilaVe eidilen köyler
Mahalle Olarak
Bağlanacağı tllçe

Bucağı

Adı
1. Ambar
2, Konaklar
3* Cırgalan

Merkez
»
»

Melkgazii
><
:
Kocasinan

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI LİSTE
(1) SAYILI LtSTE
MELIKGAZl BELEDİYESİNE BAĞLANAN VE İLÇE MERKEZİ
İHDAS EDİLEN MAHALLELER
A)
1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
İL
12,
13.
14.
15.
16.
117.
18,
19.
20.
21.
22,
23.
;
24.
25.
26.
27,

Kaiyseıü Beledliyesindlen alınan ve Mdıiklgazi ıBeledliyesıine 'bağlanan mahalleler
28. Karaimam
Alacaimöseill
Alpaslan
29, İKalpaklıoğlu
30.
Karalkürkçü!
Alydınlı'keVlert
31. Kazımikaralbelkîir
iBiaffitalgazi
32. İKemeralLtıı
»BozaıÜıpaşal
33. Keytoulbat
Cafenbey
34. Kılıiçaslan
Camükeıbiri '
35, Kiçikapu
Oumlhuriyelt:
36. Kulbaroğlu
Çöraikçıllari
37. Küçülkaü
Danacılaal
38. Küçükmustafa
Deikliltaş
39. Lalepaşa
Eski'bedesten
40, Melikgazi
Eğribucak
41, Musitafane'cip
Elmlirağa
42. Mülkremin
Esentepe
43. Nazımlbeyf
Bsenyurt
44, Nüriihas
ıGaivuemoğlui
45. Seyitgazi!
Gültepe
46, TacaMn
GÜlMc
47. Taıhlirağa
HacikaSırrt
48. TaVukiçıt
Hacıveîe'fl
49. Tdtakl
Hacımansurt
50. Tos
Hıaısinlıi
51. Yanılkoğlü
Hürriyet!
YeriifclÖy
52.
İsaağal
53. lYıl'dtrımfbeyazıti
femıeltpaşaı
Kabasakal

B) Tüzellkişiiğmie son verilen ve yeniden kurulan Mellilkgazi Belediyesine ma
halle olarak bağlanan köyler :
1.

Ambar

2.

Konaklar

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(2) SAYILI LİSTE
KAYSERt MERKEZ İLÇEStNDEN MELİKGAZİ İLÇESİNE BAĞLANAN
BUCAK, KASABA VE KÖYLER
Adı
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Niteliği

Hisarcık
Kıranardı
'Mimarsinıan
Aydınlar
Hacılar (Buc. Mer.)
Hüirırıetçıiçiftl'iğiköyü
Karpuzsekisi
SaJlcarçıifıtİğiköyü
iBağyurdu (Buc Mer.)
Ağımas
Bağpınar
Gürpınar
Güzelköy
Kayaibağ
Küçükfoürüngüz
Özlüce
Sulbaışaı
ıs; Sarımsaklı
19. Turaınlkıöyj
20. Yeşilyurt

Belediye
Belediye
Belediye
Köy
Belediye
Köy
Köy
Köy
Belediye
Belediye
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Bucağı
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Hacılar
Hacılar
Hacılar
Hacılar
Gezi
Gezi
Gezi
Gezi
Gezi
Gezi
Gezi
Gezi
Gezi
Gezi
Gezi
Gezi
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(3) SAYILI LİSTE
KOCA'SİNAN BELEDİYESİNE BAĞLANAN VE ÎLÇE MERKEZİ İHDAS
EDİLEN MAHALLELER
A) Kayseri Belediyesinden alınan ve Kocasinan Belediyesinle 'bağlanan mahal
leler :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18,
19.

Allisıancalk
Barbaros
Beşparmak
Oam'ilkefeir
Cengiz Topel
Cumhuriyet
ErcliyeseVleri
Esenitep©
'Faitliih

Fevziçatomaik
Gaziosmanpaşa
Gevher Nesibe
Haeı&aki
istasyon
Mehmet Akif
Mevlana
IMıiımıarainan
MMıatpaşa
Flievnıe

20.
21.
22,
23.
24.
25.
26.
27,
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.,
36.
37.

iSahahiye
Sanayi
Sancaktepe
Setrçeönü
Sümer
Şeker
Şkıinevler
Örniekevlfer
Uğuırevler
Yavuz
Yenidoğan
Yenimalhale
Yenüpervanıe
Yenişehir
Ydşjiknahale
Yıldızevler
Yunuısermre
Zümrüt

B) Tüzelkişiliğine son verilen v,e yeniden kurulan Kocasinan Belediyesine ma
halle olarak ibağlanan köyler:
1. Cırgalıan

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(4) SAYILI LİSTE
KAYSERİ 'MERKEZ İLÇESİNDEN KOCASİNAN İLÇESİNE (BAĞLANAN
BUCAK, KASABA VE KÖYLER
Adı >:
11.
'2.
3.
4.
5.
6,
7.
8,
9.
10,
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ıNiıteliği

Akçaitepe

Akra
Alaıgöz
iBuğdaıyiı
IMolu
Oymıaağaç
Yazın*
ErktflM iflBuc. Mer.)
Kuşçu
©oyacı
Çevril
İD adağı
Ebiç
Emmiler,
tHaısanarpa
Hıırkaklöy
Möllalhacı
Kemerköy
M'ajhzemıia
T^şhan
21. (Vaıtaaı
22. Güneşli p u c . Mer.J
23. Amarat
24. Çavuçağa
25. Dorulklu
26. Eyim
27, Gömeç
28.
29.
30.
31.
312.

33.
34.
35.
36.
37.

Hasama
Höbdk
Karahüyük
Kermeik
Kızıfc
Kuişcağız
Obrulb
SalUa?
Saraıycık1
Yüreğil

Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Erkilet!
Erkilet!
Erikiet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkiltet
Güneşli
Güneşli
Güneşli
Güneşli
Güneşli
Oüneşlıi

Koy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Belediye
Belediye
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
'Belediye
Köy
Köy
Köy

Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy

Güneşli
Güneşli,
Güneşli
Güneşli
Güneşli
Güneşli
Güneşli
Güneşli
Güneşli
Güneşli

Köy
Köy
Köy

Köy
Köy

Türkiye Büyük Millet Meclisi

'Bucağı

(S. Sayısı : 141)

— 34 —
Adı
38.
39.
40,
4L
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Niteliği

(Htfımmetdedıe ı(Buc. Mer.)
YemMıa;
Bayraımhapı
Beydeginmeoıi
DüığeiB
Elmalı
E^kiıömeder
Kaffikamcuk
KJaraikimse
Kaşköy
lYiuvallıı

Belediye
Belediye

Oiımtnetdede
Himmeıtdede
Hiımınetdede
Hirarnetdede
Hknmetdede
Himmetdede
Hirnmetdede
Himimetdede
Himmetdede
(Himınetdede
Himmetdede
Himmetdede

Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Köy
Kay
Köy
Köy
Köy
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Dönem : 18

Yasama Yılı : 2
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Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Ara
sında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları
Raporları ( 1 / 4 2 2 )

T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2155/02291

4.4.

1988

TÜRKİYE BÜYÜK -MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Batanhğuıca haaarkaıaıı ve
1.4.1988 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye
sımda Geür Üzerinden Alınan Vergilerde
mn Oııaylaımasıının Uygun Bulunduğuna
olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.

Başikaııbğııuza sızı Balkanlar Kurulunda
Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Ara
Cifte Vergilendirmeyi önleme AnSaşmasar
Dair Kanun Tasansa» ve gerekçesi efcH

Jf. Kaya Erdem
Başbakan Y.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FRANSA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME
ANLAŞMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISININ
GENEL GEREKÇESİ
Fransa Cumhuriyeti, ekonomik iilişkıileriımizin geliştirilmesi arzulanan bir Dev
lettir. Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasındaki sermaye, teiknoloji ve
hizmet hareketleri, her iki Devletin de refahıma büyük katkıda bulunmaktadır. Bu
yönde söz konusu faktörlerin daha büyük bir hareketliliğe kavuşturulmasında, Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çiftle Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın üzerine
oldukça önemli bir görev düşmektedir.
Anlaşmanın, kapsamına aldığı hükümlerle çifte vergilendirmeyi nasıl önlediği,
muhtelif gelir unsurlarımın hangi Devlette ne şekilde vergileneceğini nasıl düzenlen
diği ilişikte sunulan madde gerekçelerinde ayrıntıları ile açıklanmıştır. Bununla be
raber bu Anlaşmanın ana amaçlarını, gelirin iki Devlette çifte vergilendiırlmesimi
önlemek; yabancı Devlette yatırım yapan1 teknoloji ve hizmet sunan kişilerin o Dev-
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letin mükelleflerine kıyasla daha ağır vergilendirilmesine engel olmak; gelirin ikamet
veya kaynak Devletten yalnızca birinde vergilendirilmesini sağlamak, eğer bu müm
kün olmazsa iki Devlet arasında vergiılendirme yetkisini paylaştırmak; böylece teşeb
büslerin risk almadan önce, ileride karşılarına çıkabilecek her türlü, vergi ite ilgili
mükellefiyetıi ıbesaplayabilnıesini sağlamak şeklinde sıralamak mümkündür.
Bu Anlaşmayla güvence altına giren Fransız sermayesinin Türkiye'ye daha 'büyük
ıbir öncelik vereceği dikkate alınıırsa, hem söz konusu teşebbüslerin doğrudan doğru
ya ödeyecekleri Gelir ve Kurumlar vergilerinde hem de çalıştırdıkları işçilerin ve ek
kapasite yaratacakları diğer Türk teşebbüslerinin ödeyecekleri vergilerde önemli bir
artış sağlanabilecektik.
Anlaşmanın dıoğruıdan vergi muafiyeti temin ettiği gelir grupları, Türkiye ile
Fransa arasında veya bu Devletlerle diğer Devletler arasında uluslararası deniz, hava
ve kara taşımacılık işlerimi • yürütenlerdir. Anlaşma hükümlerine gör© uluslararası ta
şımacılık teşebbüsleri diğer Devletten elde ettikleri kazançlar dolayısıyla bu diğer
iDevlette vergilendirilmeyecekler, yalnızca kendi Devletlerinde vergi ödeme mükelle
fiyeti altında olacaklardır.
İki Hükümet orasında 18 Şubat 1987 tarihinde imzalanan bu Anlaşma, 31.5.1963
tarih ve 244 sayılı Kanun uyarınca bir Kanun Tasarısı halinde Yüce Meclisin hu
zuruna getirilmiş bulunmaktadır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde ,1. — Madde hükmü ile Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmak
tadır.
Madde 2. — Yürürlük maddesidir. Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe 'gi
receğini amirdir.
Madde 3. — Yürütme maddesidir. Kanunu Bakanlar Kurulu yürütecektir.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FRANSA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME
ANLAŞMASININ MADDE GEREKÇELERİ
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, 30 maddeden meydana gelmiş
tir. Ayrıca, Anlaşmanın bölümünü oluşturan 8 fıkralık bir «Protokol» Anlaşmanın
maddelerinin sonuna eklenmiştir. Anlaşma metninin maddeleriyle ilgili gerekçeler aşa
ğıda belirtilmiştir.
Madde 1. — KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM
1 inci madde hükmü gereğince, bu Anlaşma Âkit Devletlerden birinin veya her
ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır.
Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetmeksizin Âkit Devletlerden
(Türkiye ve Fransa'dan), birinin veya her ikisinin ülkesinde mukim kişilere uygula
nacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Madde 2. — KAVRANAN VERGÎLER
Bu madde, Anlaşmanın kavradığı vergilerin tespitinde ve tarifinde açıklığı temin
etmek amacını gütmektedir.
Maddenin 1 inci fıkrası Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, Âkit
Devletlerden herhangi biri, politik alt bölümü veya mahallî idaresi namına gelir üze
rinden alınan vergilere uygulanacağını belirtmektedir.
2 nci fıkra gelirden alınan vergilerin kapsamını çizmektedir.
3 üncü fıkra Anlaşma'nın Âkit Devletlerdeki halihazır vergilerden hangilerine
uygulanacağını belirtmektedir. Anlaşmanın kapsamına giren halihazır vergilerin, Fran
sa Curnhuriyeti'nde : Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve söz konusu vergilerle ilgili
olarak tevküfat suretiyle ödenen vergiler, peşin ödeme veya avans ödemeden; Türkiye
Cumhuriyeti'nde ise gelir ve kurumlar vergileri ile savunma sanayii destekleme fonu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu ve çıraklık, meslekî ve teknik eğitimi
geliştirme ve yaygınlaştırma fonu'ndan ibaret olduğu belirtilmiştir.
4 üncü fıkra, halihazır vergilere ilaveten veya onların yerine alınmaya başlanan
vergilerin de Anlaşma kapsamına girdiğini hükme bağlamaktadır.
Madde 3. — GENEL TANIMLAR
Bu maddede, Anlaşma'da kullanılan terimlerin yorumu için lüzumlu genel tanım
lar yer almaktadır.
Bu maddede sırasıyla «Türkiye», «Fransa», «bir Âkit Devlet», «diğer Âkit Dev
let», «vergi», «kişi», «şirket», «kanunî merkez», «vatandaşlar», «bir Âkit Devletin
teşebbüsü», «diğer Âkit Devletin teşebbüsü», «yetkili makam» ve «uluslararası trafilk»
terimlerinin tanımı yer almaktadır.
«Türkiye» terimi, devletler hukukundaki son gelişmelere uygun olarak kıta sa
hanlığındaki ekonoıriik faaliyetlerin vergilendirilmesini kapsayacak şekilde tanımlan
mıştır.
Ayrıca Anlaşma'da tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerden her birinin iç
mevzuatındaki anlamları taşıdığı belirtilmiş ve Anlaşma'da boşluk kalmaması sağlan
mıştır.
Madde 4. — MUKİM
Anlaşma'nın pek çok maddesinde Âkit Devletlerin vergileme yetkisi, doğrudan
doğruya «mukim» kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel
kişilerin hangi Devletin mukimi addedileceği hususu büyük bir önem arz etmektedir.
Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzelkişiler arasında ayrım yapılmaksızın,
ikametgâh, ev, kanunî merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter
nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi, mukim addedilmektedir. Gelir Vergisi
Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi Kanunumuz ise
kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumları tam mükellef addettiğinden,
1 inci fıkra hükmüyle vergi hukukumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır.
Maddenin 2 nci fıkrasında, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada sayılan kriterler nede
niyle her iki Devletin de mukimi addedilmesi halinde, hangi kıstaslar kullanılarak,
yalnızca her iki Devletin de mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir.
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Maddenin 3 üncü fıkrası, aynı sorunun gerçek kişiler dışında kalan kişilerde çık
ması halinde, bu kişilerin kanunî merkezlinin mukimliğin tayininde esas alınacağını
hükme bağlamıştır.
Madde 5. — İŞYERİ
İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere Gelir
ve Kurumlar Vergisi Kanunlarımız ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması
için kazanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunması veya daimî temsilci bulun
durması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğ
masını şart koşmaktadır. Aynı şekilde, bu Anlaşrna'nın ticarî kazanca ilişkin olan 7 nci
maddesinde de yalnızca işyerine atfedilebilen ticarî kazancın kaynak Devlette vergi
lenebileceği prensibi getirilmiştir. Madde, 7 fıkra ile hangi hallerde bir işyerinin
kendini göstereceğini veya göstermeyeceğini bütün ayrıntılarıyla açıklamaktadır.
1 inci fıkrada «işyeri» teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır.
2 nci fıkrada ise kapsama özellikle giren işyerlerine örnekler verilmektedir ki
bunlar : Yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atölye, maden, petrol veya doğal gaz ku
yusu, taş ocağı veya doğal zenginliklerin elde edilmesini sağlayan diğer yerlerdir.
3 üncü fıkrada, süresi altı ayı aşan inşaat şantiyesi ile yapım, montaj veya kurma
projesi işyeri kapsamına alınmıştır,
A üncü fıkrada işyerli sayılmayan haller b'elirıtiLmiiştir^
5 inci fıkrada daimî temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi teşebbüs
namına mukavele alkdetıme yetlkiisine salhip olur ve bu yetkisini düzeni olarak kulla
nırsa, temsil ettiği teşebbüs, bu (Devlette bir işyerine sahip kabul edilecektir. Bunun
yanışına, tenis ilcinin böyle bir yetkisi olmasa dahi, namına sürekli olarak mat sevkettiği teşebbüsün mallarını mutaden stoklaması halinde de, bu teşebbüs bu Devlette bir
işyerine sahip kabul edieoekıtıir.
Anlaşmada işyeri ve daimî temsilci ayrı ayrı maddelerde gösterilmeyip, her aklisi
de «işyeri» maddesinde kavrandığından, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanununun
dar mükbllefflerin Dicarî ka^ançliarıının Türkiye'de vergilendirilmesıine imkân tanıyan
daimî temsilciliğe ilişkin hükümleri Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır.
6 nci fıkra, belli şartlar altında simsar, genel komisyoncu veya bağımsız statüye
sahıip bür başka aracı vasıtasıyla faaliyette bulunma halinde, işyerinin varsayılımayacağı ile ilgilidir.
7 nci fıkra ise iki ayrı Âkit Devlette mukim şirketlerin birbirlerini kontrol etme
sinin, bu kurumlardan herhangi birinin diğeri için bir işyeri oluşturmasına yeterli ol
madığını ıbeİrimıek'ted'ir.
Madde! 6. — GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR
Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimenkullerin yaratabileceği her türlü gelir unsurunu (ticarî kazanç, zirai kazanç) da kapsa
mına almaktadır.
Bu çerçeve altında maddenin V imci fıkrası, gayrimenkul' gelirlerinin vergieme
hakkını gayrimenkulun bulunduğu Devlete bırakmaktadır.
'2 nci fıkra gayrimenkul varlık terimini tanımlamakta ve Anlaşmanın 12 nci mad
desinde kayıtlı bulunan gayrimaddî hak bedelleri ise tanımın dışında kalmaktadır.
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3 üncü îıkra, Fransız vergi mevzuatı hükümlerini! Anılaşmaya yansıtmak amacıyla
düzenlenmiştir. iBuna göre, bir şirketin hisse senedine sahip olunması aym zamanda bu
şirketin gayriımeokullerinden yararlanuna hakkını da veriyorsa, ibu hakkın doğrudan
kullanımından, kiralanmasından veya herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen
ıgeiir, gayrimenkulun bulunduğu Devlette vergilendirileiMlecekltir.
4 üncü fıkra gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmaısından ve
ya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde ©dilen gelirin, bu gayrimenkulun bu
lunduğu Devlette vergjilemdürüeceğM hükme bağlamaktaidır.
5 inci fıkra, 1, 3 ve 4 üncü fıkra hükümlerinin serbest meslek erbabına da uy
gulanacağım belirtmektedir.
Madde 7. — TİCARÎ KAZANÇLAR
Bu maddenin 1 indi fıkrası, ticarî (kazancın verigüendMlmesiinde esas ilkeyi getir
mektedir. Buna göre ticarî kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirile
cektir, Ancak faaliyet diğer Âlklit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülüyorsa, yalnız
ca bu işyerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak atfedilecek kazançlar diğer Dev
lette vergllendirilebüecektir.
2 inci fakra, işyeri Ifcazançlıarının hesaplanımasiındaki esaslarla ilgilidir. Buna göre
işyeri, bağımsız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzeri teşebbüslerin benzeri koşullar
altında elde etmesi gereken kazanç, söz konusu işyerine atfedilecektir. Böylece iş
yeri - merkez ilişkilerinde emsaline göre .yüksek veya düşük fiyatlandırmaya gidilirse,
olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edilmesine göre yenli bir vergi mat
rahı hesaplanacak ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır.
3 üncü fıkra, işyeri kazancından indirilecek gider unsurları ile ilgilidir. İşyerinin kazan
cı belirlenirtkem, işyerinlin «bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir 'yerde yapılan
yönetim ve genel idare giderlerinden verilen bir payı da kapsamına alan ve işyerinin
amaçlarına uygun düşen giderler indirilöbıilecektir. Bununla beraber, teşebbüsün ana
merkezine veya diğer herhangi bir bürosuna yapılan gayrimaddî hak bedeli, ücret, ko
misyon ödemelerinin veya diğer benzeri ödemelerin, bankacılık teşebbüsleri hariç ol
mak üzere yapılan faiz ödemelerinin gider olarak indirilmesine müsaade edilmeyecek
tir. Ancak, gerçekten yapılan giderler geri ödenirse, bu ödemeler gider olarak indiri
lebilecektir.
*
4 üncü fıkra, sadece mal ve ticarî eşya alımında bulunan işyerine kazanç atfolunamayacağı hakkındadır.
5 (inci fılkra, bu madde kapsamına girmeyen gelirler hakkında Anlaşma'tıın düğer
hükümlerini saklı tutmaktadır.
Madde 8. — ULUSLARARASI TAŞIMACILIK
1 inci fıkra, Akit Devlet teşebbüsünün, uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara
nakil vasıtası işletmeciliğinden sağladığı kazançların, yalnızca teşebbüsün mukim oldu
ğu Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir.
2 nci fıkra, ilk fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, bağlı işletme ve acentalar
için de geçerli olduğunu hükme' bağlamaktadır.
Madde 9. — BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER
Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen ör
tülü kazanç ve örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, birbiriyle bağımlı olan teTürkiye Büyük Millet Meclisi
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şebbüslerin, bağımsız teşebbüslere kıyasla farklı ticarî ilişkilere ve farklı fiyatiandırmalara yönelmeleri halinde, Âkit Devletlerin ne tür tedbirler alabileceği hükme bağlan
maktadır.
1 inci fıkra, birbirine bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız
teşebbüsler arasında geçerli olacak fiyatlardan sapmaları halinde vergi ziyama uğrayan
Âkit Devlete ek vergi alma hakkını vermektedir. Bu ek vergileme sonunda, diğer Dev
letin kendi mükellefi bağımlı teşebbüste yapacağı matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci
fıkrada düzenlenmiştir.
Madde 10. — TEMETTÜLER
1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesindeki genel ilke ile ilgilidir. Bir Âkit
Devlet şirketi tarafından diğer Âkit Devlet mukimi bir kişiye ödenen temettülerin, bu
diğer Âkit Devlette vergilendirileceği esas ilkedir.
2 nci fıkra, temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukimi olduğu, yani temettü
lerin doğduğu Devlette de vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Kaynak Devlette di
ğer Devlet mukimlerine uygulanabilecek temettü vergi tevkifatı, temettü ödeyen şir
ketin sermayesine en az !% 10 oranında iştirak eden şirketler için % 15, diğer bütün
dıurumlarda % 20 olarak tespit edliılmişıtir.
3 üncü fıkra, Fransız vergi mevzuatından kaynaklanan vergi alacağını, Türkiye'
de ikamet eden kişilere de tanımak üzere düzenlenmiş olup, dört bentten oluşmakta
dır.
a) bendi, Türkiye mukimi bir kişinin Fransa mukimi bir şirketten temettü elde et
tiğinde, Türkiye mukiminin de aynen Fransa mukimi gibi bu temettüler için Fransız
Hazinesinden vergi alacağına hak kazanacağını öngörmektedir.
fo) bendi, yukarıdaki hükümlerin Türkiye'de mukim bir gerçek kişiye veya temettü
ödeyen Fransız şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin % 10 undan azı
nı elinde tutan bir şirkete uygulanacağım belirtmektedir.
c) bendi, Türkiye'de mukim bir kişinin Fransız Hazinesinden vergi alacağı hakkı
nı elde edebilmesi için, bu kişimin söz konusu vergi alacağının Türkiye'de de vergiye
tabi olması gerektiğini hükme bağlamaktadır.
d) bendi, Fransız Hazinesince ödenen vergi alacaklarının, bu Anlaşmanın amaçları
bakımından temettü sayılacağı, hükmünü öngörmektedir.
4 üncü fıkra, temettü teriminin tanımı ile ilgilidir.
5 inci fıkrada, işyeri kazancının 7 nci madde (ticarî kazanç) çerçevesinde vergi
lendirildikten sonra, kalan kazanç üzerinden bu maddenin 2 nci fıkrasına göre de vergilendirilebileceği öngörülmektedir. Ancak bu şekilde alınan vergi bu maddenin 2 nci
fıkrasının a) bendinde belirtilen vergi oranının yüzde ellisini aşmayacaktır.
6 nci fıkra, temettü lehdarının temettü dağıtan şirketin mukimi olduğu Âkit Dev
lette bir işyerine sahip olmasa ve elde ettiği temettülerie işyeri arasımda bir bağlantı ol
ması halinde, bu madde çerçevesinde vergilendirilmeyeceğine ilişkindir. Bunun yanısıra
Fransa açısından serbest meslek faalüyetünin ifasına ilişkin işyerleri için de aynı kural
uygulanacaktır. Bu gibi hallerde, ticarî kazanca ilişkin olan 7 nci madde veya serbest
meslek kazancına ilişkin olan 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.
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7 nci fıkra, Fransa'da mukim bir şirketten temettü elde eden ifakat vergi alacağı
na halk kazanamayan bir Türkiye mukiminin, bu temetitül'eıre tilişkün olaralk temetftiüyü
sağlayan şirket tarafından daha önce ödenmiş olan peşlin ödemeyi (preoompte) geri ala
bileceğini ve geri alınan bu peşin ödemenin gayri safi tutarının temettü olarak kabul
edileceğini ve Fransa'da 2 nci fıkra hükümlerine göre vergilendirileceğini öngörmek
tedir.
8 inci fıkra, 5 inci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devletin, kendi
sinden kazanç elde eden ve diğer Âkit Devletin mukimi olan bir şirketin dağıttığı te
mettüler üzerinden veya dağıtmadığı kazançlardan herhangi bir vergi alamayacağını
amirdir. Böylece, kaynak Devletin vergileme yetkisi kurum kazancına uygulanmakta;
fakat bu kurumdan kâr payı elde eden 'kişilere doğru bir genişlemeye müsaade edilme
mektedir. Fıkrada, temettünün, kazancın elde edildiği DeVleıtin ımulkimlerine ödenmesi
hali ile veya kazancın elde edildiği Devletteki işyeri ve tenHettü elde ediş olayı arasın
da etkin bir bağ bulunmas halinin, bu yasağa istisna teşkil ettiği belirtilmektedir.
Madde 11. — FAİZ
1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesinde genel ilkeyi öngörmektedir. Faizi, lehdarm mukim olduğu Âkit Devlet vergilendirme hakkına sahiptir.
Faizlerin doğduğu Devlete, gayri safi faiz tutarı üzerinden azamî |% 15 vergi tev
kifatı hakkı tanıyan hüküm 2 ncd fıkrada yer almaktadır.
3 üncü fıkra, Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümetlerine öde
nen faizlerin karşılıklı olarak vergiden istisna edilmesine diskindir. Ayrıca Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasına ve Fransa Merkez Bankasına ödenen faizler vergiden
istisna edilmiştir. Bunlara ilave olarak, Âküit Devletlerden bdrinin Hükümeti taraflından
karşılanan borç veya kredi dolayısıyla diğer Âkit Devlette doğan faizin de ilk doğdu
ğu Devlette istisna kapsamında olduğu belirtilmiştir.
4 üncü fıkrada faiz teriminin kapsamı belirtilmektedir.
5 inci fıkra, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen faizlerin bu maddede yer alan. ta
vizli vergi oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği ile il
gilidir. Bunun yanısıra Fransa açısından, serbest mesleğin ifasına mahsus bir işyerin
den elde edilen faizlerde de serbest meslek kazancına ilişkin hükümler uygulanacak
tır.
6 nci fıkra, faiz gelirlerinin ne zaman bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını
hükme bağlamaktadır. Buna göre, ödeyicinin Devlet, politik alt bölüm .mahallî idare,
mukim veya bu Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yer olması halinde, sözkonusu
faizin bu Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır.
7 nci fıkra, faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuştur
maktadır. Fıkra hükmüne göre; muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında özel ilişki bu
lunan faiz ödeyici ile faiz lehdarı ve her ikisiyle başka bir kişi olarak belirtilmekte
dir. Muvazaa durumu ise özel ilişkinin olmadığı hallerde, kişiler arasında kararlaştı
rılan faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi olarak ortaya koymuştur. Bu halde faz
la kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tabi bir faiz sayılmayacak ve
Anlaşmanın diğer hükümleri dikkate alınarak Âkit Devletlerin iç mevzuatına göre
vergilendirilecektir.
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Madde 12. — GAYRÎM ADDI HAK BEDELLERİ
1 inci fıkra, vergilemede genel ilkeyi öngörmektedir; vergileme hakkı, ödeme
yapılan kişinin mukim olduğu Devlete tanınmaktadır.
? nci fıkra hükmü, bedellerin hâsıl olduğu Devlete de belli bir oranda vergi tev
kifa ti hakkı tanımaktadır. Bu oranın üst sınırı Fransa ile yapılan Anlaşmada yüzde
10 olarak tespit edilmiştir.
3 üncü fıkra, gayrimaddî hak bedellerinin tanımı ile ilgilidir. Gayrimaddî hakla
rın satışından elde edilen hâsılat da tanım içine alınmıştır.
4 üncü fıkrada, bîr işyeri vasıtasıyla elde edilen gayrimaddî halk bedellerinin ta
vizli vergi oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği ön
görülmüştür. Bunun yanısıra Fransa açısından, bir Türkiye mukimi tarafından Fran
sa'da, serbest mesleğin ifasına mahsus bir sabit yer vasıtasıyla elde edilen gayrimaddî
hak bedellerinde de serbest meslek kazancına ilişkin hükümler uygulanacaktır.
5 inci ve 6 ncı fıkralar, faizde olduğu gibi, gayrimaddî hak bedellerinin nerede
elde edilmiş sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceği ile ilgili özel
hükümler öngörmektedir.
Madde 13. — SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI
6 ncı maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkartılmasından doğan
kazançların vergilendirilme hakkını, bu malların bulunduğu Âkit Devlete tanıyan hü
küm 1 inci fıkrada öngörülmüştür.
2 nci fıkra, Fransız mevzuatının gayrimenkul satışlarıyla ilgili özel hükmünü An
laşmaya yansıtmak üzere düzenlenmiştir. Buna göre, esas varlığı gayrimenkullerden
veya gayrimenkul üzerindeki haklardan oluşan bir şirket veya tüzelkişinin hisse se
netlerinin veya bu tüzelkişideki hakların satışından elde edilen kazançlar, gayrimen
kul varlığın bulunduğu Devlette vergilendirilebilecektir. Bunun için bu kazançların,
gayrimenkulun bulunduğu Devletin mevzuatına göre, gayrimenkul varlığın satışından
elde edilen kazançlar ile aynı şekilde vergiye tabi tutulması şarttır. Ancak sınaî, ticarî
veya tarımsal faaliyetlerde veya serbest mesleğin icrasında kullanılan gayrimenkul var
lıklar, bu nitelikte gayrimenkul olarak dikkate alınmayacaktır.
Bir işyerinin aktifine dahil menkul varlıkların veya serbest meslek faaliyetinin
icrasında kullanılan sabit yere ait menkul varlıkların elden çıkartılmasından doğan
kazançların vergileme hakkının, bu işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit Devlete
tanındığı, üçüncü fıkrada hükme bağlanmıştır.
4 üncü fıkra, bir Âkit Devlet mükimince uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak
ve kara nakil vasıtaları ile bunların işletilmesine tahsis edilen menkul yarlıkların sa
tışından elde edilen kazançların, yalnızca bu Âkit Devlette vergilendirileceği öngör
mektedir.
5 inci fıkra, 1, 2, 3 ve 4 üncü fıkralarda değinilenlerin dışında kalan varlıkların
elden çıkartılmasından doğan kazancın yalnızca, elden çıkaranın mukim olduğu Âkit
Devlette vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Bununla beraber, sözkonusu menkul
kıymetlerin iktisap tarihinden itibaren 1 yıl içinde elden çıkartılmasından, doğan değer
artış kazançları, gelirin elde edildiği kaynak Devlette vergilendirilebilecektir.
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Madde 14. — SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ
Gelir Vergisi Kanunumuzun yanısıra Kurumlar Vergisi Kanunumuzun da dar
mükelleflerin serbest meslek kazançlarını vergi tevkifatına tabi tutması dolayısıyla
14 üncü madde, kurumları kapsam dışı bırakmayan bir yapıda tutulmuştur.
Maddenin 1 inci fıkrasında gerçek kişilerin elde edeceği serbest meslek kazanç
larının, kazancı elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlan
mıştır. Bununla beraber, bu kişinin diğer Devlette bulunan sabit bir yerden veya bu
diğer Devlette 12 aylık kesintisiz bir dönemde 183 günü aşan faaliyet icrasından elde
ettiği kazanç, kaynak Devlette de vergilendirilebilecektir.
2 nci fıkrada, teşebbüslerin elde edecekleri serbest meslek kazançları için düzen
leme yapılmış ve bir Âkit Devletin bir teşebbüsü tarafından serbest meslek kazancı
elde edilmesi halinde, teşebbüsün yalnızca bu Devlette vergilendirileceği hükme bağ
lanmıştır. Bununla beraber, sözkonusu teşebbüslerin, kaynak Devlette bulunan bir iş
yerinden ve kaynak Devlette 183 günü aşan faaliyet icrasından elde ettikleri kazanç
ların kaynak Devlette de vergilendirilebileceği hükme bağlanmıştır. Her iki durumda
da bu teşebbüs, sözkonusu gelir dolayısıyla bu diğer Devlette bu Anlaşmanın 7 nci
maddesi hükümlerine göre vergilendirilmeyi, diğer bir ifadeyle sözkonusu gelir bu di
ğer Devlette bulunan işyerine atfedilebilirmiş gibi vergilendirilmeyi tercih edebilecek
ve bu tercih diğer Devletin sözkonusu gelir üzerinden tevkifat suretiyle vergi alma
hakkını etkilemeyecektir.
3 üncü fıkrada, «serbest meslek faaliyetleri» teriminin tanımı yapılmıştır.
Madde 15. — BAĞIMLI FAALİYETLER
1 inci fıkra genel kuralı belirtmektedir. Fıkraya göre, diğer Devlette hizmetin ifa
edilmemesi şartıyla bir Âkit Devlet mukimince elde edilen ücretler mukim Devlette
vergilendirilecektir. Hizmetin diğer Devlette ifa edilmesi halinde, vergileme yetkisi
kaynak Devlete geçecektir. Ancak sözkonusu genel kural, bu Anlaşmanın 16, 18, 19,
20 ve 21 inci maddelerinde öngörülen hükümleri herhangi bir şekilde etkilemeyecek
tir. Böylece, şirket yönetim kurulu üyeleri, emekliler, kamu görevlileri, öğrenciler ve
öğretmenler 15 inci maddeye göre değil, fakat kendileriyle ilgili maddelere göre ver
gilendirileceklerdir.
2 nci fıkra, 1 inci fıkrada öngörülen genel kuralın istisnasını oluşturmakta ve
hizmet erbabının diğer Devlette hizmet ifa etmesi halinde de, şartlar yerine getirilirse,
yalnızca mukim olunan Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. Bunun
için diğer Devlette bir takvim yılı içinde toplam 183 günü aşmamak üzere kalınması;
ücretin bu diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya onun adına
ödenmesi ve aynı zamanda ücretin, sözkonusu dar mükellef işverenin bu diğer Dev
lette sahip olduğu işyerinden veya sabit yerden ödenmemesi zorunludur.
3 üncü fıkra, uluslararası trafikte işletilen bir gemi, uçak veya kara nakil' vası
tasında çalışan personelin bu sıfatları dolayısıyla elde ettikleri gelirlerinin, teşebbüsün
kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir.
Tünkiye Büyük Millet Meclisi
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Madde 16. — MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER
Maddeye göre, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirke
tin yönetim kurulu üyesi olması sıfatıyla eline geçen ücret ve diğer benzeri ödemeler
şirketin mukim bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir.
Madde 17. — ARTİST VE SPORCULAR
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların dştigal konularıy
la AîgiM şahsî faaliyetlerden do'layı diğer Âkiıt Devlette e'lidie ettikleri gelirlerim, bu fa
aliyetleri icra ettikleri bu diğer Akit Devlette vergilendiriılebileceğini hükme bağlamak
tadır. Bu çerçevede, serbest mesljek faaliyetler imi ve bağımlı faaliyetleri (ücretler) dü
zenleyen 14 ve 15 inci maddelerıin hükümleri, sanatçı ve sporcular açısından geçerli
kabul edilmeyecek, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yürütülecektir.
2 nci fıkra, sanatçı ve sporcuların liştigail konularıyla ilgüli faali yetilerinden doğan
gelirlerin kendilerine değil, fakat bir başka gerçek veya tüzelkişiye yönelmesi halinde,
vergilemenin faaliyetin icra edMiği Devllette yapılacağını bdlirîıemektedir. Böyle bir
durumda, bu Anlaşmanın ticarî kazançları, serbest meslek kazançlarını ve ücretleri dü
zenleyen 7, 14 ve 15 inci madde hükümıleri dikkate alınmayacaktır.
3 üncü fıkra, kültürel münasebetler çerçevesinde Âkit Devletlerden bininin resmî
kaynaklarının desteği ile bir diğerinde yürütü'len artistik ve sportif faaliyetlerden elde
edilen gelirin mukim Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir.
Madde 18. — EMEKLİ MAAŞLARI, DUL VE MALULİYET ÖDEMELERİ
1 inci fıkra, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ile sağlanan di
ğer benzerî menfaatlerin, bunlarn elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirile
ceği hükmünü öngörmekte, bu hükmün aynı zamanda bir Akit Devlet mukimime sağ
lanan ömür boyu geline de uygulanacağını belirtmektedir. Ancak kamu görevleri kar
şılığında ödenen emekli maaşları bu kapsamın dışındadır.
2 nci fıkra, 1 inci fıkrada getirilen genel prensib'n istisnasını oluşturmakta ve uğ
ranılan şahsî zarariarı karşılamak amacıyla yapıllan ödemelerin, yalnızca ödemeyi ya
pan Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. Ancak bunun için ödemenin
Devlet veya onun politik alt bölümü kaynaklı olması zorunludur.
Madde 19. — K A M U GÖREVLERİ
. 1 inci fıkra, kamu görevi karşılığı yapılan ödemelerin, emekli maaşları dahil, yal
nızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir.
2 nci fıkra, kamu iktisadî kuruluşlarında çalışanlar hakkında' bu madde hükmünün
değM, fakat 15, 16 ve 18 inci madde hüküm'leninin uygulanacağınn öngörmektedir.
Madde 20. — ÖĞRENCİLER
1 inci fıkra, öğrenci'lerin, meslekî eğitim, gören kişilerin ve stajyerlerin öğrenim
veya meslekî eğitimde bulundukları Devlette yararlanacakları vergi istisnasının sınır
larını hükme bağlamaktadır. /Buna göre, öğrenci, mesüeikî eğitim gören kişi ve stajyer
ler, yurt dışından geçim, öğrenim veya meslekî eğitim masraflarını karşılayan ve bulundukUarı Devletin dışındaki kaynaklardan karşılanan paralar dolayısıyla vergiye tabi
tutulmayacaklardır.
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2 nci fıkra, öğrenci ve stajyerlerin uygu/lama alışkanlığı kazanmak amacıyla ifa
ettikleri hizmetler dolayısıyla elde ettikleri ücretlerin, hizmetin ifa edildiği Devlette
vergi'Iendirillmeyeceğini hükme bağlamaktadır.
Madde 21. — ÖĞRETMENLER VE ARAŞTIRMACILAR
1 inci fıkra, öğretmen ve araştırmacıların ilki yılı aşmayan bir süre veya süneler
için öğretim veya araştırma hizmetleri karşılığında, hizmet yaptıkları Devletin dışındaki
kaynaklardan elde ettikleri menfaatler dolaylısıyla öğretim ye araştırma yapmak ama
cıyla bulundukları Devlette vergiye tabi tutulmayacağını hükme bağlamaktadır.
2 nci fıkra, gerçek kişinin üstlendiği araştırmanın kamu menfaatine yönelik olma
ması ve özellikle araştırmanın diğer özel kişi ya da kişilerin menfaatine yürütülmesi
halinde 1 inci fıkra hükmünün uygulanmayacağını, öngörmektedir.
Madde 22. — DİĞER GELİRLER
Maddenin 1 inci fıkrası gendi prensibi ortaya koymakta.ve bir Âkit Devlet mu
kiminin bu Anlaşmanın bundan önceki maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının,
yalnızca bu Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir.
2 nci fıkrada, 1 inci fıkrada öngörülen mukim Devlet prensibinin istisnası geti
rilmektedir. Buna göre, bir Devl'et mukimi diğer Devlette sahip olduğu bir işyeri va
sıtasıyla ticarî faaliyette veya serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve diğer gelirler
bu İşyerinde elde edilirse bu takdirde söz konusu diğer gelinler için mukim Devlet
prensibi uygulanmayacaktır. Böyle bir durumda vergileme, 7 veya 14 üncü madde çerç e vesinde yürütülecek tir.
Madde 23. — ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ
Madde çifte vergilemenin ortadan kaldırılması! iıle ilgilidir.
Maddenin 1 inci fıkrasında, Türkiye'de mukim olan, bir başka deyişle Türkiye'de
tam mükellef statüsünde olan gerçek kişilerin ve kurumların çifte vergilendirilmeleri
nin nasıl önleneceği açıklanmıştır. Buna göre sözkonusu kişiler, bu Anlaşma hükümleri
çerçevesinde Fransa'da vergiılendiriilebillen bir gelir elide ettiklerinde, söz konusu gelir
için Türkiye'de hesaplanan vergiden, Fransa'da ödedikleri vergiyi mahsup edebilecek
lerdir. Ancak, bu mahsup, hiçbir zaman mahsuptan önce bu gelir için Türkiye'de he
saplanan vergi miktarını aşmayacaktır. Ayrıca, Türk vergi mevzuatının yurt dışında
ödenen vergilerin mahsubuna d'lişkin hükümleri bu mahsup işlemi sırasında dikkate alı
nacaktır.
2 nci fıkra, Fransa'da mukim kişilerin çifte vergilendirmeden nasıl kurtulacağını
düzenlemektedir. Fıkranın a) bendine göre, Türkiye'de ödenen vergiler Fransa'da öde
necek vergiden mahsup edilecektir. Fıkranın b) bendinde ise yatırım teşvik tedbirleri
dolayısıyla Türkiye'de temettü, faiz ve gayriımaddî hak bedelleri üzerinden alınama
mış veya düşük oranlarda alınmış bulunan verginin Fransa'da ödenecek vergiden, Tür
kiye'de ödenmiş gibi mahsubuna (matching credit) imkân verilmektedir.
Madde 24. — AYRIM YAPILMAMASI
Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devlet vatandaşlarına, diğer Âkit Devlette
o Devletin aynı koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla vergileme ve buna bağlı müTürkiye Büyük Millet Meclisi
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kellefiyetiler bakımından daha ağır bir muamelede bulunulamayacağı hükme bağlanmaktadır.
2 nci fıkrada ise, 1 imci fukrada belirtilen farklı muamelede bulunmama prensibinin teşebbüsler için de geçerli olacağı belirtilerek, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer
Âkit Devlette sahip olduğu işyerinin bu diğer Devlette aynı faaliyeti yürüten bu diğer
Devletin bir teşebbüsüne göre daha ağır bir vergilemeye tabi tutulamayacağı hükme
bağlanmaktadır. Ancak, işyeri kazancının Anlaşmanın 7 nci maddesine göre vergilendiırüldikten sonra kaJlan kısım üzerinden bir de 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasına göre
vergilendirilmesi ayrım yapmama prensibinin ihlali sayılmamaktadır.
3 üncü fıkrada ise aynı prensibin, Âkit Devletlerden hirinin mukimleri tarafından
sermayesine sahip otaman veya kontrol edilen diğer Âkit Devletin teşebbüsleri için de
geçerli olduğu ifade edilmektedir.
4 üncü fıkrada, Anlaşmanın 9 uncu maddesi, 11 inci maddesinin 7 nci fıkrası veya
12 nci maddesinin 6 nci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere,
teşebbüslerin dar mükelleflere ödedikleri faiiz, gayrimaddî hak bedeli şeklindeki öde
melerin, tam mükelleflere ödenmiş gibi gider kaydedilebileceği belirtilmektedir.
5 inci fıkra, Âkit Devletlerin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durumları dola
yısıyla uyguladıkları şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini, diğer Devletin
mukimlerine uygulama mecburiyeti altında olmadıklarını hükme bağlamaktadır.
Madde 25. — KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ
Maddenin ilk iki fıkrasında, Âkit Devletlerden birinin bir mukimin taraf Devlet
lerden herhangi birinde, bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen bir vergilemeyle
karşıılaşması halinde, sorunun nasıl çözümlıeneceği hükme bağlanmaktadır.
1 inici fıkraya göre, bu keşi durumunıu, Akit Devletlerin iç mevzuatlarında öngö
rülen (müracaat usulleriyle bağlı ıka'lmaiksızım, mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili
makamına arzedebüecdktir, Ancak ıbu kişi, durumunum 24 üncü maddenin !1 inci fık
rasına uygun düşmesi hailinde, vatandaşı olduğu Âkit Devletin iyetikitlli makamına 'baş
vurabilecektir. 2 nci fıkraya göre, 'bu makam sorunu kendi çözemezse, diğer Devle
tin yetkili makamııyla karşılıklı anlaşmaya varmalk için gayret gösterecektir.
'Maddenlım 3 üncü fıkrasında, yetkili ımakamlların bu Anılaşmanjin iyoirumundan
veya uygulamasından doğan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kull^nabıjlecekleri; 4 üncü fıkrasında ise IkaırişihMı anılaşmanın ne şekilde olacağı hükme
bağlanmıştır.
5 inci fıkra, Ibu Anlaşmanın uygulama usullerime ve özellikle bu ArJaşımaıdan
kaynaklanan vergi indirim <ve isıtisnajlarınidanı 'bir Aklit (Devlet mulkiminin diğer Dev
lette nasıl yararlanacağına ilişkin esasların, Âkit Devletlerin yetkili makamlarınca kar
şılıklı anlaşma yoluyla tespit edileceğini öngörmektedir.
Madde 26. — İBİLGÎ DEĞİŞIİIMI
Bu Anlaşmanın tam ımıaınıasııyla uygulanabilmesi ve vergi kaçağına engel oluna
bilmesi için, ilki Akit Devletin vergi idarelileri arasında gerekli 'hallerde yakın işbir
liğine ihtiyaç (vardır. Maddede, Âkt Devlietlerin hangi haillerde «bilgi değişiminde bu
lunacakları, elde edilen bilgileninı Ikimlere verilıdbileceği, bilgi değişimimin sınırları ele
alınmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Madde 27. — DİPLOMASİ VE KONSOLOSLUK MEMURLARI
Madde, diplomasi ve konsolosluk memurlarının Devletler hukukumun genel ku
ralılarına ve özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcahklannan, 'bu
Anlaşma, hükümlerinden efikMenmeyeceğinıi belirtmektedir. iBuınuınla beraber madde
metninde, 'bir Devlette bul'unaını ve gelir üzeninden ödenecek vergiler yönünden, huhınduk'laın Devlet mukimlerinim ıtaibi oldukları mükdlefıiyetlerin aynısına tabi olmayan
uluslararası 'kuruluşlara bunların mensupları ile üçüncü Devletlerin diplomatlarıma ve
konsolosluk memurlarına, Ibu Anlaşmanın uygulanmayacağı 'hükme bağlanmıştur.
2 »ci fıkra, diplomalsi ve tkonsoilosiulk memurlarının, her zaman gönderen Dev
letin mukimi ölaralk kalbuil edileceğini hükme toapamaiktadur. Ancak bunun içini söz
konusu memurların, gönderen Devlette, bu Devlet mukimlerinin tabi olduğu tam mü
kellefiyet statüsünü aynen tapmalarınım şart olduğu 'kaydedilmiştir.
'Madde 28. — HÜKÜMRANLIK GENİŞLEMESİ
1 inci fıkrada, Ardaşımamın tümüyle veya gerekli igörüleibiilecelk değişikliklerle, bu
Anlaşmamın uygulandığı vergilere İanemi ölçüde benzer nitelikte (vergiler a t a Fransa
Cutmhuıriyetinıiıı idemiz aşırı kısımlarına geniiışletilebileeeği, böyle bir genişlememin dipl'omıa'fiilk yolarla nota ıteaitisliyle ya da Âkit Devletlerin Anayasal prasedürîıerjime uygun
düşen diğer herhangi bir yola anılaşmaya Ibağlanacağı ve üzerinde mutabık kalman
tarihten itibaren hüküm ilfade edeceği ibelirtilmiştjiır.
2 nci fıkra, aksine anlaşma »olmadığı ta)kdirde, Anlaşmamın Devletlerden birisinde 30 uncu madde hükümlerine göre yüMirlükten' kaldırılması 'halinde, aynı şekilde
bu maddeye (istinaden genıiştetilen Fransa Cumhuriyetinim denizaşırı kiistmilarımda da
yürürlükten kaillkacağını Ihükme Ibağlaımaktadıır.
ıMadde 29. — YÜRÜRLÜĞE 'GİRME
Bu maddede, Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açışımdan ne
zaman hüküm ifade edeceği belirtilmiştir. Maddeye göre, Âkit tarafların kendiiı iç
mevzuatı bakımından Anlalşmıamın: yürürlüğe girmesi tiçiın gerekli olan âşlernlerin ta
mamlandığına ilişkin bildirimlerden sonucunun alınmasını takip eden günden sonra
gelen ikinci ayın birinci gününde Anlaşma yürüdüğe girecektir. Anlaşma hükümleri
Türkiye'de, yürürlüğe girdiği yılı izleyen 1 Ocak günü veya sonra başlayan vergilen
dirme dönemleri içini tarh edilen vergilere; Fransa'da, ıgeljiır üzenindenı alınan vergiler
için bu Anlaşmanın yürürlüğe (giınmesıinıi takip eden herhangi bir yida elde edilen ge
lire veya Iböylıe bir yılda isona erenj herhangii bir hesap döneminde elde edilen gelire
uygulanacaktır.
Madde 30. — YÜRÜRLÜKTEN KALKMA
Madde, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kaacağını belirtmekte, fesih
usulünü açıklamakta ve fesih halinin her iki Devlette hangi vergiendirme dönemleri
için hüküm /ifade edileceğin! belirtmektedir.
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PROTOKOL HÜKÜMLERİNİN GEREKÇESİ
Fıkra 1. Anlaşmanın 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile ilgilidir.
Anlaşmamn 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında kayıtlı olan hükme göre bir
teşebbüs, diğer Devlette elde ettiği ticarî kazancın yalnızca bu diğer Devlette bulunan
işyerine atfedilebilen kısmı üzerinden bu diğer Devlette vergi mükellefiyeti altına gi
recektir. Anlaşmanın 5 inci maddesinde, vergi hukukumuzda yer alan işyeri ve daimî
temsilcilik terimleri birleştirilip, yalnızca işyeri terimi kullanıldığından, sözkonusu 1
inci fıkrada bahsedilen «işyerine atfedilebilen kazanç» ifadesi kendiliğinden «işyerinde
veya daimî temsilciler vasıtasıyla sağlanan kazanç» anlamını taşımaktadır. Bu husus
da, Gelir Vergisi Kanunumuzun dar mükelleflerin Türkiye'de elde ettikleri ticarî ka
zancı açıklayan 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendiyle tam bir uyum
göstermektedir. Bununla beraber, Anlaşmada kullanılan «işyerine atfetme» ve Gelir
Vergisi Kanunumuzda kullanılan «işyerinde veya daimî temsilciler vasıtasıyla sağlan
ma» ifadelerinin lafzen birbirinden farklı olması, ileride muvazaalı yollara başvurma
ya neden olabileceğinden; muvazaalı yollara başvurmak suretiyle gerçekte işyerinden
(veya daimî temsilci vasıtasıyla) yürütülen ticarî faaliyetlerin, işyeri dışında gerçekleş
miş gibi gösterilerek vergileme dışında tutulmak istenilmesine engel olmak için, söz
konusu işyerinde gerçekleştirilenlerin benzeri veya aynısı olan bu faaliyetlerden sağla
nan kazancın da işyerinden elde edilen kazancın bir parçası olarak vergilendirileceği
Protokolda hükme bağlanmıştır. Teşebbüs, sözkonusu satış veya faaliyetlerin, bu An
laşmadan menfaat temin etme amacı dışında başka niyetlerle yapıldığını ispat etmesi ha
linde, bu tür faaliyetlerden sağlanan kazancın işyerinin bulunduğu Devlette vergi
lendirilmesinden kurtulabilecektir.
Fıkra 2. Anlaşmanın 7 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarıyla ilgilidir.
Anlaşmanın 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, bir teşdbbüsün diğer Devlette yal
nızca işyerine atfedilebilen ticarî kazanç üzerinden vergilenebileceği kaydedilmiş; 2
nci fıkrasında ise sözkonusu işyerinin vergileme yönünden, sanki bağımsız bir teşebbüsmüş gibi ele alınacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede işyeri, teşebbüsten bağımsız bir
muhasebe sistemine sahip olacak ve işyeri - teşebbüs ticarî ilişkileri gerçekçi fiyatlandırmalara dayanacaktır. Hiçbir zaman için, teşebbüs ve işyeri tek birim olarak kabul
edilip, her ikisinin ticarî kazancı birleştirilmeyecektir. Gelir Vergisi Kanunumuzun
7 nci maddesinde de aynı prensip kabul edilmiş ve dar mükelleflerin yalnızca Türkiye'de
bulunan işyerinden veya daimî temsilciler vasıtasıyla sağladıkları kazançlar Türkiye'de
elde edilmiş sayılmıştır.
Protokolün 2 nci fıkra hükmüyle sözkonusu hukukî duruma örnekler verilmek
te ve işyerinden mal satışında bulunulması veya işyerinde ticarî faaliyet gösterilmesi
halinde, yalnızca bu satış veya faaliyete dayalı gerçek hâsılat üzerinden kazanç tespiti
yapılacağı, bu tespitte teşebbüsün toplam hâsılatının esas alınmayacağı; sınaî, ticarî,
bilimsel teçhizatın, tesislerin, bayındırlık işlerinin araştırılmasına, tedarikine, montajına
veya inşasına ilişkin mukavelelerde aynı prensibin uygulanacağı ve yalnızca işyerinin
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fiilen yürüttüğü işlerden dolayı kazanç tespiti yapılacağı; mukavelenin toplam bedeli
üzerinden kazanç tespitine gidilmeyeceği; teşebbüsün genel merkezinin fiilen yürüttüğü
mukavele kısmına ilişkin olan kazancın, yalnızca teşebbüsün mukim olduğu Devlette
vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.
Fıkra 3. Anlaşmanın 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddeleri ile ilgilidir.
Söz konusu Protokol hükmünde, Anlaşmanın 10 uncu, 11 inci ve 12 nci mad
delerinde bahsedilen ve bu Anlaşmadan menfaat temin eden «gerçek lehdar» deyiminin,
Fransa veya Türkiye'den temettü, faiz ve gayrimaddî hak bedeli temin eden üçün
cü ülke mukimlerini kapsamadığı belirtilmektedir,
Fıkra 4. Anlaşmanın 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasıyla ilgilidir.
Bu Protokol hükmünde «gayrimaddî hak bedelleri» kavramının sınırları belir
tilmekte; bilimsel jeolojik ve teknik nitelikteki çalışmalar ve araştırmalar da dahil
olmak üzere teknik hizmetler veya mühendislik mukaveleleri (ozalit çizimleri dahil)
ya da danışma ve gözetim hizmetleri karşılığında yapılan ödemelerin sınaî, ticarî ve
bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi için yapılan ödemeler olarak kabul edilmeyece
ği hükme bağlanmaktadır.
Fıkra 5. Anlaşmanın 10 uncu, 11 inci ve 24 üncü maddeleriyle ilgilidir.
Protokolün 5 inci fıkrasında, Anlaşmanın 10 uncu, 11 inci ve 24 üncü maddele
rinde yer alan hiçbir hükmün, Âkit Devletlerin kendi iş mevzuatlarındaki örtülü
sermayeye ilişkin hükümlerin uygulanmasını engellemeyeceğine işaret edilmektedir. Bir
başka deyişle, iç mevzuat gereği örtülü sermaye hükümlerinin uygulanmasını icabettiren bir durumla karşılaşıldığında, bu Anlaşmanın söz konusu madde hükümleri bu
uygulamaya engel teşkil edecek şekilde yorumlanamayacaktır.
Fıkra 6. Anlaşmanın 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrasıyla ilgilidir.
Anlaşmanın 24 üncü madlesinin birinci fıkrasında, Devletlerden birinin bir va
tandaşının aynı koşullarda bulunan diğer Devletin bir vatandaşına kıyasla ayrıma ta
bi tutulamayacağı hükme bağlanmış; ayrıca bu vatandaşların Devletlerden birinde mu
kim olup olmamasının durumu değiştirmeyeceği belirtilmiştir. Ayrım yapmama kriteri
mukimler dışına çıkınca, görüşmelerde «aynı koşullar» ibaresinin açıklığa kavuşturul
ması gerekmiş ve bu ihtiyaçtan Protokolün 6 nci fıkrası üzerinde uzlaşmaya varılmış
tır. Yapılan açıklamayla «aynı koşullar» ibaresinin, mevzuat yönünden ve gerçekten
çok benzer koşullar altında yerleşik gerçek ve tüzelkişileri, dernekleri ve ortaklıkları
nitelediği belirtilmiştir.
Fıkra 7. Anlaşmanın 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasıyla ilgilidir.
Anlaşmanın 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasının son cümlesinde, yetkili makam
lar arasında varılan anlaşmanın, Devletlerin iç mevzuatlarında yeralan sürelere bakıl
maksızın uygulanacağı kaydedilmiştir. Ancak konuya ilişkin olarak mevzuatımızda ve
OE'CD Modeline konan Türkiye rezervinde, mükellefin, tebliğ tarihinden itibaren bir
yıl içinde vergi iadesini talep etmesinin gerektiği belirtildiğinden, Protokolün 7 nci
fıkrasıyla, Türkiye yönünden, iç mevzuatımıza paralel bir düzenleme getirilmiştir.
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Fıkra 8. Anlaşmanın 30 uncu maddesiyle ilgilidir.
Anlaşmanın yürürlükte olduğu dönemlere ilişkin olarak doğmuş bulunan ve bu
Anlaşma kapsamına giren gelirin vergilendirilmesi bakımından, çifte vergilendirme
nin önlenmesi, karşılıklı anlaşma usulü ve* bilgi değişimi ile ilgili hükümlerin, fesih
ihbarnamesinin verildiği yılın sonuna tekabül eden 31 Aralık tarhinden sonra da uy
gulanmasına devam edileceği Protokolün 8 inci maddesinde belirtilmekte; böylece, An
laşmanın yürürlükte olduğu dönemlere ilişkin olup daha sonra ortaya çıkan çifte ver
gilendirme sorunlarının Anlaşma hükümleri çerçevesinde çözümüne imkân sağlanmış
olmaktadır.
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Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
Esas No. : 1/422
Karar No. : (1-2) 34

26.10.1988

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
«(Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 26.10.1988 Tarihli 1-2/4 Sayılı
Birleşiminde Dışişleri (Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin ka
tılmalarıyla tetkik ve müzakere edildi.
Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi Anlaşmanın amacı; gelirin iki devlette
çifte vergilendirilmesini önlemek, gelirin ikamet veya kaynak devletten yalnızca birinde
vergilendirilmesini sağlamak, bu mümkün olmazsa vergilendirme yetkisini iki devlet
arasında paylaştırmaktır.
Tasarı Komisyonumuzca usulüne uygun şekilde görüşülmüş ve aynen kabul
edilmiştir.
Raporumuzun ve Komisyon üyelerinin imza belgesinin paraflı ve mühürlü ikişer
nüshası Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi ıbuyurulmafc üzere Başkanlığa saygı ile arz
olunur.
Başkan
M. Vehbi Dinçerler
Hatay
Üye
Göksel Kalaycıoğlu
Ankara
Üye
Turgut Yasar Gülez
Bolu
Üye
Ayçan Çakıroğulları
Denizli
Üye
Leylâ Yeniay Köseoğlu
İstanbul
İmzada bulunamadı.
Üye
H. Cavit Erdemir
Kütahya

Başkanvekili
Cevdet Akçalı
(İstanbul
Üye
Tevfik Koçak
Ankara
Üye
Fethi Çelikbas
Burdur
Üye
H. Cahit Aral
Elazığ
Üye
Erol Güngör
(İzmir!
Üye
Bahri Kibar,
Ordu
Üye
Ali Şakir Ergin
Yozgat
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Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/422
Karar No.i : 59

2.12.1988

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Başbakanlıkça 4.4.19818 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve önnavalesi gereği Dışişleri Komisyonunda
görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Fran
sa Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 'Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı»
Komisyonumuzun 2.12.1988 tarihinde yaptığı 67 nci birleşimde Dışişleri, Maliye ve
Gümrük Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de
katılmasıyla görüşülmüştür.
Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti
arasında 18 Şubat 1987 tarihinde imzalanan «Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ile iki ülke arasında varolan sermaye, teknoloji
ve hizmet akımının hızlandırılmasırun ve müteşebbislerin vergiye ilişkin konularda
belli bir güvenceye kavuşturulmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edilen tasarı, Komsiyonumuzca da be
nimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 1 inci madde ile yürürlük
ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkanı
Kemal Akkaya
Samsun

Başkanvekili
İlhan Askın
Bursa

Sözcü
İsmail Şengün
Denizli

Kâtip Üye
Kadir Demir
Konya

Mehmet Ali Bilici
Adana

Mehmet D elice oğlu
Adıyaman

Nihat Türker
Afyon

Onural Şeref Bozkurt
Ankara

Hazım Kutay
Ankara

Fenni IslimyeU
Balıkesir
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Balıkesir

A. Şamil Kazokoğlu
Bolu

Muzaffer Arıcı
Denizli

Togay Gemalmaz
Erzurum

Mehmet Kahraman
Erzurum

Abdulkadir Ateş
Gaziantep

Abdullah\ Aykon Doğan
İsparta

Mehmet Moğultay
'istanbul
îmzada bulunamadı.

Hüsnü Okçuoğlu
İstanbul
îmzada bulunamadı

N. Kemat Zeybek
İstanbul

M. Turan Bayazıt
İzmir
İmzada bulunamadı.

Bir gen Keleş
izmir

S. Hatıl Özsoy
Kayseri

Şevki Göğüsger
Kırşehir

Saffet, Sert
Konya

Sümer Oral
Manisa

Cemal Seymen
Nevşehir

Birsel Sönmez
Niğde

İdris Arıkan
Siirt

Şakır Şeker
Sivas
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİÜt METİN
Türidye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Geir Üzerinden Almam Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi önlenme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuma) Dair Kanuni Tasarısı

MADDE 1. — 18 Şubat ,1987 tarihinde Paris'te imzalanan «Türkiye Cumhuri
yeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme Anılaşması» nm onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. —• Bu Kıanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Başbakan V.
/. K. Erdem
Devlet Bak. Başbakan Yrd.
/ K. Erdem
Devlet Bakanı
A. Tenekeci
Devlet Balkanı
A. Bozer
Devlet Bakam
A. Kahveci
Devlet Bakanı
C. Çiçek
Adalet Bakanı
M. O. Sungurlu
İçişleri Bakanı
M. Kalemli
Maliye ve Gümrük Bakanı Y.
Y. B. Özal
Bayındırlık ve İskân Bakanı
/. S. Giray
Ulaştırma Bakanı
E. Pakdemirli
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı
/. Aykut
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak.
F. Kurt
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Devlet Bakanı
K. Oksay
Devlet Bakanı
V. Atas oy
Devlet Bakanı
Y. B. Özal
Devlet Bakanı
M. Yazar
Devlet Bakanı
N. Kitapçı
Millî Savunma Bakanı
E. Vuralhan
Dışişleri Bakanı
A. M. Yılmaz
Millî Eğt. Genç. ve Spor Bak.
H. C. Güzel
Sağ. ve Sos. Yrd. Bakanı
B. Akarcalı
Tarım Orman ve Köyişleri Bak.
H. H. Doğan
Sanayi ve Ticaret Balkanı
Ş. Yürür
Kültür ve Turizm Bakanı
M. T. Titiz
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhu
riyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önle
me Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhu
riyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önle
me Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu
metninin 1 inci maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonu
metninin 2 nci maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul
edilmiştir.
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TÜRKİYE CUMHURİİYETI İLE FRANSA CUMHURİYETİ ARASINDA
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ
ÖNLEME ANLATMASI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ve
FRANSA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir Anlaşma yapmak
isteğiyle
AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR :
Madde 1
KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM
Bu Anlaşma Âkit Devletlerden birin'in veya her ikisiinin mukimi olan kişilere uygu
lan ae aktır.
Madde 2
KAVRANAN VERGİLER
1. 'Bu Anlaşma, ne sekide alındığına bakılmaksızın, her bir Âkilt Devlet veya pölüüik ait bölüm, ya da malhalî idare namına gelir üzerinlden alınan vergilere uygulana
caktır.
2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden dbğan kazançlara uygulanan
vergiler ile sermaye değer artışlarına uygulanan vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir
veya gelirin unsurları üzerinlden alınan tüm vergililer, gelinden alınan vergiler olarak ka
bul edilecektir.
3.
a)
(;i)
(M)

Anlaşmanın uygulanacağı şu anida geçerli olan vergiler özelikle :
Fransa'da:(
Gelik vergisi;
Kurumlar verigisi;

Yukarıda adı geçen velilerle ilgili oilarak tevkitfat suretiyle ödenen vergiler, peşlin
ödeme (precompte) veya avans ödeme dahil;
(Bundan böyle «Fransız vergisi» olarak balhisedlilecektair);
b) Türkiye'de:
<i) Gelir verigM;:
(ii) Kurumlar vergisi;
(iili) Savunma sanayii dbsıtekleme fonu;
(iv) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teştvtik fonu;
(v) Çıraklık, meslekî ve teknik eğitlimi gelişıtlirme ve yaygınlaştırma fonu.
(Bundan 'böyle «Türk vergisi» olarak bahsedilecektir).
4. Anlaşma aynı zamanda Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave
olaralk veya onların yerline alınan ve mevcut vengilerl© aynı nitelikte olan veya onlara
önemli ölçüde benzeyen vergilere dö uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makam
ları, her yılın sonunda vergi mevzuattı değlşikİıiMerinli birebirlerine biKdireceklerdlir.
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Maldde 3
GENEL TANIMLAR
1. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, metin aks'irü öngörmedikçe:
a) (ii) «Türkiye» terimi, Türküye Cumlhuriyellıinıintopraîkilıarını,karasularını ve bun
ların Ötesinde, Türküye Cumhuriyetinin üzerinde uluslararası hulkuk uyarınca egemenli'k haklarım ve mlünhaisır yargı yetkisini icra ettiği, kılta sahanlığının da dalhiıl olduğu
bölgeleri ifade eder;
(ii) «Fransa» terlimi, Fransa Cumhuriyetinin Avrupa ve deniz aşırı departmanla
rını, kara sularım ve bunların ötesinde, Fransa Ourrihuriyıeitiniin üzerinde uluslararası hu
kuk uyarınca egemenlik halklarını ve münhasır yargı yetkisıini icra ettiği bölgeleri ifade
eder;
b) «Blir Âklilt Devlet» ve «diğer Âkit Devlelt» terimleri metnin gereğine göre,
Türkiye veya Fransa anlamına gelir;
c) -«Vergi» terimi, bu Anlaşmanın 2 neti Maddesinde kavranan vergi
gelin

anlamına

d) «Kişi» tenimi bir gerçek kişiyi, bir şirketi ve kişdlerin oluşturduğu diğer her
hangi bir kuruluşu kapsamına alır;
e) «Şirket» terimi, herhangi blir kurum veya vergileme yönümden kurum olarak
muamele gören herhangi btir kuruluş anlamına gelir;
f) «Kanunî merkez» terimi, Türk Ticaret Kanununa veya Fransız Ticaret Kanu
nuna göre tescil edilen hukukî yerleşim yeri anlamına gelir;
g) «Vatandaşlar» terlimi, Türkiye veya Fransa yönünden, Türk vatandaşlığını veya
Fransız vatandaşlığını «Türk Vatandaşlık Kanunu» veya «Fransız Vatandaşlık Kanunu»
gereğince elde eden herhangi bir gerçek kişiyi ve Türkiye'de veya Fransa'da yürürlükde
olan mevzuat gereğince ısitaitü kazanan herhangi, bir hükmî şahsı, ortaklığı veya derneği
ifade eder;
h) «Bir Âkit Devletin teşebbüsü» ve «dliğer Âkit Devletin teşebbüsü» terimleri sı
rasıyla, bir Âkit Devletin mukimi tarafından işletilen teşebbüs ve diğer Âkit Devlet mu
kimi tarafından işletilen teşebbüs anlamına gelir;
i) «Yetlkilıi makam» terimi,
(i) Türkiye'de Maliye ve Gümrük Bakanı veya onun yetkili temsilcisi;
(ii) Fransalda Bütçeden siorarnlu olan Bakan veya onun yetkili temsSilcis/i,
anlamına gelir.
j) «UıkMararası trafik» terlimi, bir Türk veya Fransız teşebbüsü tarafından gem/i,
uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan taşımacılığı ifa!de eder. Şu kadar kıi,
yalnızca Türkiye'nin veya Fransa'nın sınırları içinde gerçekleştirilen gemi, uçak veya
kara nakil vasıtası işletmeciliği bu kapsama dahil değildir.
2. Bir Â'klit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngör
medikçe, Anlaşmada tanımlanmamış her terim, bu Anlaşmaya konu teşkil eden vergi
lerin yer aldığı Devletlin rrtovzuaitında öngörülen anlamı taşır.
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Madde 4
MUKİM]
1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, «'bir Âkit Devletin mukimi» terimi, o
Devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanunî merkez, iş merkezi veya benzer
yapıda diğer 'herhangi ibir kriter nedeniyle verıgi mükellefiyeti altona gliren k'işi anlamı
na <*elir.
2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Âkit Devlette de mu
kim olduğunda, ıbu kişinin statüsü aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir:
a) 'Bu kişi, daüımî olarak kalabileceği 'bir tme'slkenıin ıbulunduğu Devletin mülkimi
kabul edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimî olarak kalabileceği bir mes
keni varsa, ibu İkisi kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mu
kimi kabul edilecektir (hayati menfaatlerin merkezi);
b) Eğer kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya kişinin her lik'i Devlette de daimî olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu
kişi kalmayı adet edindiği evin bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul edilecektir;
c) Eğer kişinin her ülki Âkit Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya
her iki Devlette ide böyle bir ev sözkonusu değilse, ıbu kişi vatandaşı bulunduğu Dev
letin mülkimi kabul! edilecektir;
d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaş lysa veya aksine her iki Devletin de va
tandaşı değilse, Âkit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çöze
ceklerdir.
3. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Âkit
Devletin de mukimi olduğunda, kanunî merkezinin Ibulunduğu Âkit -Devletin mukimi
kabul edilecektir.
Madde 3
İŞYERİ
1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından «işyeri» terimi, bir teşebbüsün işinin ta
mamen veyafcıısımenyürütüldüğü iş© ilişkiın sabit bir yer anlamına gelir.
2. «işyeri» terimi özellikle şunları kapsamına alır:
a) Yönetim yeni;
b) Sulbe;
c) Büro;
d) Fabrika;
e) Atölye;
i) Madenocağı, petrol veya doğal ıgaz kuyusu, taşocağı veya doğal zenginliklerin
elde edilmesine yarayan diğer yerler.
3. Bir inşaat şantiyesi ile yapım, monıtaj veya kurma projesi yalnızca, altı ayı
aşan bir süre devam ettiğinde bir işyeri oluşturur.
4. Bu maddenin daha önceki hükümleriyle bağlı kalınımalksızın, «işyeri» teriminin
aşağıdaki hususları kapsamadığı kabul edilecektir.
a) Teşebbüs olanaklarının, yalnızca teşebbüse ait malların veya ticarî eşyanın
depolanması, teşihüri veya teslimi amacıyla kullanılması;
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ı'b) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir ve'ya
teslim amacıyla elde tutulması;
c) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse işlettörilrnesi amacıyla elde tutulması;
id) İşe ilişkin sabüt 'bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticarî eşya satım alma
veya bilgi toplama amacıyla elde tutulması;
e) îşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı ka
rakter taşıyan diğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması;
f) işe ilişkin sabit 'bir yerin yalnızca, {a) ile (e) bentleri arasında bahsedilerı
faaliyeltlerin birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak bu faaliyetlerin
ibür arada 'icra edimesli sonucunda kendimi gösteren toplu faaliyetin hazırlayıcı veya
yardımcı karakterde olması şarttır.
5. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir kişi - 6 ncı fıkra
hükmünün uygulanacağı 'bağımsız nitelikteki acenta dışında - bir Â'kiit Devlette diğer
Âkit Devletin teşebbüsü namına hareket ederse, aşağıdaki şartlarla bu teşebbüs, ilk
bahsedilen Devlette bu 'klişlinin gerçekleştirdiği ter türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine
sahip kabul edilecekitür:
a) Eğer bu kiişi, işe ilişkin sabit bir yerden yürütülebilecek 4 üncü fıkrada 'belir
tilen türden faaliyetlerle sınırlı olmamak üzere, o Devlette teşebbüs adına mukavele
akdetme yetkisine salhip odur ve bu yetkisini mutaden. kullanırsa işyeridin varlığı kabul
'edilecektir. Ancak anılan fıkra hükmü çerçevesinde (işe ilişkin sablit bir yerden yürütü
len faaliyettiler, bu yed bir işyeri halline getikımeyecefctir veya;
b) Eğer bu kişi, böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına düzenli
olarak sevk ettiği mallardan veya ticarî eşyadan ilk bahsedilen Devlette mutaden mal
veya ticarî eşya stoku bulundurursa, işyerinin varlığı kabul edilecektir.
6. Bir Âklit Devlet teşebbüsü, diğer Âkit Devlette işlerini yalnızca, kendi işleri
ne olağan şekilde devam eden bir simsar, bir genel komisyon acentası veya bağımsız
statüde düğer herhangi bir aoenta vasıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Devfctte bir işye
rine sahip kabul olunmayacaktır.
7. Bir. Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan
veya diğer Âkit Devlette ticarî veya sınaî faaliyette bu'luınan bir şirketi kontrol eder,
ya da onun tarafından kontrol edilirse (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde),
bu şilkefölerden herhangi biri diğeri için ıbir işyeri oluşturmayacaktır.
Madde 6
GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR
1. Bir Âkit Devlet mukiminim diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul var
lıklardan elde ettiği gelir ('taran ve ormancılıktan elde edilen 'gelir dahil), bu diğer
Devlette vergilendiriılebiılir.
2. «Gayrimenkul varlık» terlimi, bahse konu varlığın yer aldığı Âkit Devletin
mevzuatına göre tanımlanacaktır. Terim her halükârda gayrimenkul varlığa müteferri
varlıkları, tarım ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, her çeşit dalyan
ları, özel hukuk 'hükümlerinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları,
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gayrimenkul intifa halklarını ve maden ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kay
nakların işletme hakıkandan veya 'işletilmesinden doğan sabit, ya da değişken ödeme
ler üstündeki hakılan kapsayacaktır; gemiler ve uçaklar tgayrimenkul varlık sayılma
yacaktır.
3. Bir şirketin hisselerine veya diğer şinket haklarına sahip olan ikisi, ;bu hisse
veya şjiırtket hakları dolayısıyla şirketin mülki yetimde 'bulunan gayrimenkul varlıklar
dan yararlanma hakkını elde ederse, sözkonusu yararlanma hakkının doğrudan kul
lanımından, kiralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde Ikullanımından elde edi
len gelir, gayrimenkul varlığım bulunduğu Âkit Devlette verıgMendiırilebilir.
4. 1 ve 3 üncü fıkra hükümleri, gayrimenlkul varlığın doğrudan kullanımından,
ıkiralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uy
gulanacaktır.
5. 1, 3 ve 4 üncü f ıkına hükümleri aynı zamanda, (bir teşebbüsün gayrimenkul
vardıklardan elde ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icr asımda kullanılan
galyrimertkul varlıklardan elde edilen gelire de uygulanacaktır.
Madde 7
TİCARÎ KAZANÇLAR
1. Bir Âkit (Devlet (teşebbüsüne ait kazanç, sözkonusu teşebbüs diğer Âkit Dev
lette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette buluomajdıikea, yalnız ilk bahse
dilen Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticarî
faaliyette bulunursa, kazanç bu diğer Devlette, işyerine atfedifcbilen ımlikterta sınırlı
olmak üzere, verıgilendiriiebilir.
2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer
Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla 'ticarî faaliyette bulunduğunda, bu 'işye
rine, her iki Âkit Devlette de, eğer bu lişyeri aynı veya benzer koşullar altında, aynı
veya benzer faaliyetlerde bulunan tamamen ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve
işyerini oluşturduğu teşebıbüsten tamamen bağımsız nitelik kazansaydı, ne kazanç elde
edecek idiyse, böyle bir kazanç atfedilecektir.
3. işyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya Jbaşka her
hangi bir yerde yapılan ve yönetim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan, iş
yerinin amaçlarına uygun düşen [giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir. İşyeri
tarafından teşebbüsün ana merkezine veya 'diğer herhangi bir bürosuna ihtira berat
larının, patentlerin veya diğer hakların kullan ılıması karşılığında gayri maddî hak
bedeli, ücret veya diğer benzeri 'ödemelerin yapılması; verilen hizmet veya yönetim
karşılığında komisyon ödenmesi; ibanlkacılılk teşebbüsleri hariç olmak üzere, işyerine
ödünç olarak verilen paralar karşılığında faiz ödenmesi halinde, söz konusu meb
lağın gider olarak indirilmesine (gerçekten yapılan giderlerin geri ödenmesi; hariç)
müsaade edilmeyecektir.
4. İşyeri tarafından teşebbüs adına 'yalnızca mal ve ticarî eşya alınması dolasıyla doğan hiç bir kazanç, bu işyerine atfedilmeyecektir.
5. Kazanç, bu Anlaşmanın başka maddelerinde düzenlenen ıgelir unsurlarını da
kapsamına aldığımda, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenme
yecektir.
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Madde 8
GEMİCİLİK, «AVA VE KARA TAŞIMACILIĞI
1. Âkit Devletlerden birinin bir teşebbüsünün uiusllararası trafikte gemi, uçak
veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden «İde ettiği kazanç, yalnızca bu Devlette ver
gilendir ilebilecektir.
2. I timci fııkra hükümleri, aynı zamanda bir ortaklığa, bir bağlı istetmeye veya
uluslararası işletilen 'bir acenfcaya iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygu
lanacaktır.
Madde 9
BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER
1. a) Bir Akit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Dev
let teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında veya
ib) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Âkit Devlet teşebbüsünün ve
diğer Âkit Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında
ve her iki halde de, iki teşebbüsün ticarî ve malî ilişkilerinde oluşan veya em
poze edilen koşullar, 'bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan
farklılaştığında, olması gereken; fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen ka
zanç, o teşebbüsün kazancına eklenip vergilendirilelbilir.
2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüslerinden birinde kavradığı ve vergilediği ka
zanç, diğer Âkit Devlette vergilendirıiılen bu diğar Devlet teşebbüslerinden birinin de
kazancını içerebilir. Aynı zamanda bu ilk bahsedilen Devletin kavradığı kazanç, bil
dirilen kazanç olmayıp, bağımısız teşebbüsler arasında oluşaoak ilişkiler göz önünde
tutularak, sonradan !bu .ilk bahsedilen Devletçe yürütülen hesaplamalar sonucunda
belirlenen kazanç olabilir. Böyle bir durum kendini gösterdiğinde, eğer diğer Devlet
'bu düzenlemenin hukukî olduğu kanaatine varırsa, söz konusu kazanç üzerinden alı
nan verfgıinin miktarında gerekli düzeltmeleri yapmak durumundadır. Bu düzeltme yapıliırlken, -bu Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tuıtulacak ve gerektiğinde Âkit
Devletlerin yetkili, makamları 'buibirine danışacaktır.
Madde 10
TEMETTÜLER
1. 'Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âklilt Devlet mukirmine ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilöbilir.
2. Bununla beraber sözkonusu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mülkimi olduğu
Devleltçe de kenidli mevzuatına göre vergilendirüiıdbilir; ancak kendisime ödemede bulu
nulan kişi temet'tünün gerçek lehldarı ise bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranları aşa
mayacaktır :
a) Temettünün gerçek lehdarı, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğ
ruya en az yüzde 10'unu elinde tutan bir şirket ise (ortaklıklar hariç) gayrisafi temettü
tutarının yüzde 15U;
b) Tüm diğer durumlarda gaıyrisalfi temettü tutarının yüzde 20'si.
3. a) 'Bu maddenin 2. b) fıkrasında öngörülen kesinti mahfuz kalmak üzere,
bir Türkiye mukimi, Fransa mukimi bir şirketten temettü ekle ettiğinde, bu temettü bir
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Fransa muiklimince ©Dde edildiğinde bu kişi nasıl biir vergi alacağına (aıvolir fasca!) hak
kazanıyorsa, Türkiye'de mukim kişi de Fransız Hazinesinden bu vergi alacağına (avoir
fiiiscal) eşit bir miktar para almaya haik kazanacaktır.
b) (Bu fıkranın <a), bendi hükümleri yalnızca Türkiye'de mülkim olan :
(i) îBlir .gerçek kişiye veya,
(ii) Temettü ödeyen Fransız şktketiniin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ser
mayesinin yüzde lO'undan daha azını elinde tutan bir şirkete uygulanacaktır.
c) Bu fılkranın a bendi hükümlerine göre Fransız Hazinesinden kendisline öde
mede bulunulan kişi, bu ödemeler dolayısıyla Türk vergisine talbi tutulmazsa, bu fıkra
nın a) bendi hükümleri. uygulanmayacaktır.
d) !Bu Anlaşmanın amaçları balkınunıdan bu fıkranın a) bendi hükümleri gere
ğince Fransız Hazineslinden yapılan ödemeler, temettü olarakfcalbuledilecektir.
4. Bu maddede kullanılan «ıtemetitü» terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerin
den veya intıiıfa halklarından, kurucu hisse seneklerinden veya alacak niteliğinde olma
yıp kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elide edilen gelirleri, bunun yanısıra da
ğıtımı yapan şirketin mukimi olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden
hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören gelirleri kapsar. Yatırım
fonu ve yatırım ortaklarından sağlanan gelirler de bu terimin kapsamına girer.
5. Bir Âkit Devlet şirketi düğer Âklit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla tlicarî
faaliyette bulunduğunda, bu işyerinin kazançları bu diğer Devlette 7 nci maddeye göre
vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden dle vergilendirilelbilir; ancak bu sekide
alınacak vergi, bu maddenin 2 nci fıkrasının a) bendimde yer alan verginin yüzde ellisini
geçmeyecektir.
6. Bür Âktilt Devlet ınukimıi olan gerçek temötltü leıhldarı, temettüyü ödeyen şirke
tin mukim olarak bulunduğu diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî
faaliyette bulunursa veya bir Türkiye mükimıij Fransa'da bulunan bir sabit yeri kul
lanarak Fransa'da serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve sözkonusu temettü elde ediş
olayı ile bu işyerinin ya da salbift yenin arasında etkin fair bağ bulunmaktaysa, bu mad
denin 1 inci ve 2 nci fıikra hükümleri uygulama dışmıda kalacaktır. Bu durumda, olayına
göre bu Anlaşmanın 7 neti veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.
7. Fransa'da mülkim bir şliriketiten teme/Ütü elde etmekle beraber, bu temettüler do
layısıyla Fransız Hazinesimden 3 üncü fıkrada öngörülen parayı almaya hak kazanma
yan bir Türkiye mukimi, bu şirket tarafından dalha önde ödenmiş olması kaydıyla, bu
temettülere isabet eden peşin ödemeyi (precompte) geri alabilir. Bu iade, 2 nci fıkra hü
kümlerine göre Fransa'da vergilendiriMöcektir.
Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, iade edilen peşlin ödenilenin (precompte)
gayrisafi tutarı temettü olarak kalbul edilecektir.
8. 5 inci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Devlet mülkimi olan bir şirket
diğer Deivle'Ütıen kazanç veya gelir elide ettiğinde, bu diğer Devlet, bu şirket tarafından
ödenen temettüler üzerinden herhangi bir vergi alamaz. Bunun istisnasını sözkonusu temettülerin bu diğer Dövieltin mukimlerinden birine ödenmesi veya temıeıtitü elde ediş
olayı ile bu diğer Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bu
lunması oluşturur. Aynı şekilde bu diğer Devlet, bu şirkettin dağıtılmamış kazançları üzeTürkiye Büyük Millet Meclisi
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rinden de bir dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz. Dağıtılan temettülerin veya dağıtıl
mamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Devlette elde edilen kazançdan oluşması
durumu değiştirmez.
Madde 11
FAİZ
1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devlet mukimine ödenen faiz, bu diğer
Devlette vergilendirilebilir.
2. Bununla beraber, bu faiz elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mevzuatı
na göre de vergilendirilebillir; ancalk kendisine ödemede bulunulan kişi faizlin gerçek
lehdarı ise bu şekilde alınacak vergi, faizin gayrisafi tutarının yüzde 15'ini aşmaya
caktır.
3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın :
a) Fransa'da doğan ve Türkiye Hükümetine veya Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasına ödenen faiz, Fransız vergisinden istisna edi'letoelkitir.
b) Türkiye'de doğan ve Fransa Hükümetine ve Fransa Merkez Bankasına öde
nen faiz, Türk Vergisinden isitisna edilecektir;
c) Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin Hükümeti tarafından karşıla
nan 'borç veya krediden kaynaklanan faiz, ilk bahsedilen Devlette vergiden istisna edi
lecektir.
4. Bu maddede kullanılan «faiz» terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın
veya kazancı paylaşma hakkını tamsın tanımasın, devlet tahvillerinden, tahvillerden ve
ya bonolardan ve her nevi alacaktan doğan gelir ile bu gelirin elde edildiği Devletin
vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sayılan dliğer bütün gelirleri kapsar.
5. Bir Âkit Devlet mukimi olan gerçek faiz lehdarı, faizin elde edildiği diğer Âkit
Devlette sahip olduğu bir işyeri vasıtasıyla ticarî veya sınaî faaliyette bulunursa veya
bir Türkiye mukimi, Fransa'da bulunan bir sabit yeri kullanarak Fransa'da serbest
meslek faaliyetinde 'bulunursa ve söz konusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri veya
sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, bu maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkra
hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda olayına göre l>u Anılaşmanın 7 nci
veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.
6. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idafesi veya mukimi ta
rafından ödenen faizin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber,
faiz ödeyen kişi mukim olsun ya da olmasın, bir Âkit Deevlette faiz ödemeye neden
olan borç - alacak ilişkisiyle 'bağlantılı bir işyerine veya salbit yere sahip olduğunda ve
faiz bu işyerinden veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu faizin işyerinin ve
ya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır.
7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında
veya her ükisi ile bir başka kişi arasında varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişki
nin olmadığı durumlarda ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığın
da, bu madde hükümleri en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ila
ve ödeme bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin
mevzuatına göre vergilendirilecektir.
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Madde 12
GAYRİMADDI HAK BEDELLERİ
1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen gayri
maddî hak bedelleri, bu diğer Devlette vergil'endirilebilir.
2. Bununla beraber, söz konusu gayrimaddî hak bedelleri elde edildikleri Âkit
Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vorgilendirileblir; ancak kendisine ödeme
de bulunulan kişi gayrimaddî hak bedelinin gerçek lehdarı ise bu şekilde alınacak ver
gi, gayrimaddî hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 10'urıu aşmayacaktır.
3. Bu maddede kutlanılan «gayrimaddî hak bedelleri» terimi, sinema filmleri,
radyo - televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi,
artistik, bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, de
sen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönlterıinin veya sınaî, ticarî, bi
limsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı, kullanma hakkı veya satışı
ile sınaî, tiicarî, bilivrıisel teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında
elde edilen her nevi bedeli kapsar.
' 4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddî hak bedelinin gerçek lehdarı bu be
delin elide edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyerli vasıtasıyla ticarî faaliyette bu
lunursa veya bir Türkiye mukimi Fransa'da bulunan bir sabit yeri kullanarak Fransa'
da serbest mesldk faaliyetinde bulunursa ve söz konusu badelin ödendiği hak veya
varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, bu madde
nin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda olayıtna
göre, bu Anlaşmanın 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.
5. Bir Âkit Dsvletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi ta
rafından ödenen gayrimaddî hak bedellinin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır.
Bununla beraber, gayrimaddî hak bedelini ödeyen kişi mukim olsun ya da olmasın,
bir Akıit Devlette gayrimaddî hak bedellini ödemeye neden olan hak veya varlık ile
bağlantılı bir işyeriıe veya sabit yere sahip olduğunda ve bu gayrimaddî hak bedeli
bu işyerinden veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu gayrimaddî hak bedelli
nin işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır.
6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddî hak bedelinin mik
tarı, ödeyici ile gerdek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında varo
lan özel liişki nedenliyle, böyle bir ilişkinin oıknadığı durumlarda ödeyici ve gerçek
lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri en son bah
sedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hü
kümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletlin mevzuatı uyarınca vergâlendiriıkıbilecektir.
Madde 13
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI
î. Bir Akit Etevlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 nci maddede
tanımlanan bir gayrimenkul varlığın elden çıkarılmasından elde edilen kazanç bu diğer
Devlette vergilendir ilebilir.
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2. Esas varlığı gayrimenkul varlıklardan veya gayrimenkul üzerindeki haklar
dan oluşan bir şirket veya tüzelkişinin hisse senetlerinin veya bu şirket veya tüzelki
şideki hakların elden çıkartılmasından elde edilen kazanç, gayrimenkul varlığın bu
lunduğu Devletin mevzuatı bu tür kazançlar, gayrimenkul varlığın elden çıkarılma
sından doğan kazançlar ile aynı şekilde vergilemeye tabi tutuyorsa, bu Devlette ver
gilendirilebilir. Bu hükmün amaçları bakımından, söz konusu şirketin veya tüzelkişi
nin sınaî, ticarî veya tarımsal faaliyetlerinde veya serbest meslek faaliyetlerinde kul
lanılan gayrimenkul varlıklar dikkate alınmayacaktır.
3. Bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin
ticarî varlığına dahil menkul varlıkların veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit
Devlette serbest meslek faaliyeti icra etmek üzere kullandığı bir sabit yere ait menkul
varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, 'bu işyerinin (yalnız veya tüm teşeb
büsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazanç da dahil olmak
üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.
4. Uluslararası trafik de işletilen gemi, uçak ve kara nakil vasıtalarının veya söz
konusu gemi, uçak ve kara nakil vasıtalarının işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların
elduı çıkarılmasından doğan kazanç, yalnızca bu teşebbüsün kanunî merkezinin 'bu
lunduğu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir.
5. 1, 2, 3 ve 4 üncü fıkralarda değinilenler dışında kalan varlıkların elden çıka
rılmasından doğan kazanç yalnızca, elden çıkaranın mukim olduğu Akit Devlette vergilendirilöbilecektir. Bununla beraber, bundan bir önceki cümlede bahsedilen ve diğer
Âkit Devlette doğan sermaye değer artış kazançları, iktisap ve elden çıkarma arasın
daki süre bir yılı aşmadığı takdirde bu diğer Âkit Devlette vergilendirilebilecektir.
Madde 14
SERBEST MESLEK FAALİYETLER t
1. Bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelik
teki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Devlette vergilendirilebilecektır. Bununla beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer :
a) (Kişi bü diğer Devlette bu faaliyetleri icra etmek için sürekli kullanabileceği
bir sabit yers sahip ise veya
b) Kıişi bu diğer Devlette, söz konusu faaliyetleri icra etmek amacıyla, 12 aylık
herhangi bir kesintisiz dönemde, bir veya birkaç seferde 183 gün veya daha fazla ka
lırsa,
Söz konusu gelir, aynı zamanda diğer Âkit Devlette de vergilendirilebilir.
Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen
gelir, ya da yalnızca bu diğer Devlette bulunulan süre içinde icra edilen faaliyetlerden
elde edilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir.
2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün serbest meslek faaliyetleri veya benzer nite
likteki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer :
a) Teşebbüs, bu faaliyetleri icra etmek üzere bu diğer Devlette bir işyerine sa
hip olursa veya
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b) Faaliyetlerin icra edildiği süre veya süreler, herhangi bir kesintisiz 12 aylık
dönemde, toplam 183 günü aşarsa,
Söz konusu gelir, aynı zamanda bu diğer Âkit Devlette de vergıilendirilebilir.
Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca söz konusu işyerine atfedilebilen
gelir, ya da yalnızca bu diğer Devlette icra edilen faaliyetlere atfedilebilen gelir bu
diğer Devlette vergUeridirilebilir. Her iki durumda da bu teşebbüs, söz konusu gelir
dolayısıyla bu diğer Devlette bu Anlaşmanın 7 nci maddesi hükümlerine göre vergi
lendirilmeyi, bir diğer deyişle, söz, konusu gelir bu diğer Devlette bulunan bir işyerine
atfedilebilirmiş gibi vergilendirilmeyi tercih edebilir. Bu tercih, bu diğer Devletin söz
konusu gelir üzerinden tevkifat suretiyle vergi alma hakkını etkilemeyecektir.
3. «Serbest meslek faaliyetleri» terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bi
limsel, edebî, artistik, eğitici ve öğretici faaliyetleri, bunun yanışına, doktorların, avu
katların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin, muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini
ve özel meslekî 'bilgi ve maharet gerektiren diğer faaliyetleri kapsamına alır.
Madde 15
BAĞIMLI FAALİYETLER
1. 16, 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Dev
let mukiminin bir hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri
menfaatler, bu hizmet diğer Âkit Devlette ifa edilmedikçe, yalnız ilk bahsedilen Dev
lette vergıilendirilebilecektir. Eğer hizmet diğer Devlette ifa edilirse, buradan elde edi
len gelir diğer Devlette vergilendirilebilir.
2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit
Devlette ifa ettiği hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer :
a) Gelir elde eden kişi, bu diğer Devlette biir takvim yılı içinde bir veya birkaç
seferde 183 günü aşmamak üzere kalırsa ve
b) Ödeme, bu diğer Âkit Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya
böyle bir işveren adına yapılırsa ve
c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yer
den yapılmazsa,
Yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir.
3. Bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafikte
işletilen bir gemi, uçak veya kara nakil vasıtasında ifa edilen bir hizmet dolayısıyla
elde edilen gelir, teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendi
rilebilir.
Madde 16
MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER
Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlet mukimi olan biir şirketin yönetim
kurulu üyes'i olması dolayısıyla eline geçen ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer
Devlette vergilen'dirilebilir.
Madde 17
ARTİST VE SPORCULAR
• 1. 14 ve 15 inci madde hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir Âkit Devlet mu
kimi olan ve tiyatro, sinema, radyo, televizyon artistliği yapan veya müzisyen olarak
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çalışan sanatçıların ve bunun yanısıra sporcuların diğer Âkit Devlette icra ettikleri bu
nitelikteki şahsî faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, bu diğer Devlette vergilendMlebil'ir.
2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği bu nitelikteki faaliyetlerden doğan
gelir, kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci: madde hü
kümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği
Âkit Devlette vergilendirilebilir.
3. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, 1 inci fıkrada sözü
edilen faaliyetler bir Âkit Devlet mukimi tarafından diğer Âkit Devlette icra ediliyor
ve bu diğer Devlette yapılan faaliyetler doğrudan veya dolaylı olarak ilk bahsedilen
Devletin kendisi veya bir politik alt bölümü veya kamu menfaatine yararlı bir derneği
veya kuruluşu tarafından finanse ediliyorsa, bu faaliyetlerden elde edilen gelir, yal
nızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir.
Madde 18
EMEKLİ, DUL, YETİM VE MALULİYET MAAŞLARI
1. 19 uncu maddenin 1 inci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet
mukimine geçmiş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşları ve bu kişiye
sağlanan diğer benzeri menfaatler, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. Bu
hüküm aynı zamanda bir Âkit Devlet mukimine sağlanan ömür boyu gelire de uy
gulanacaktır.
2. Uğranılan şahsî zararları tazmin etmek üzere, bir Âkit Devlet veya onun bir
politik alt bölümü tarafından ödenen emekli maaşları ve sağlanan ömür boyu gelirler
ile yapılan diğer devamlı veya arızî ödemeler, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilir.
Madde 19
KAMU GÖREVLERİ
1. Bir Âkit Devletin kendisine, politik alt bölümüne, veya mahallî idaresine bir
kamu görevi dolayısıyla bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu
Âkit Devlet, politik alt bölüm veya mahallî idare tarafından veya bunlarca oluşturulan
fonlardan sağlanan menfaatler, emekli maaşları da dahil, yalnızca bu Devlette vergi
lendirilebilecektir.
2. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahallî idaresi tarafından
yürütülen ticarî veya sınaî faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında sağlanan men
faatlere ve emekli maaşlarına 15, 16 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır.
Madde 20
ÖĞRENCİLER
1. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette yalnızca öğrenim veya
meslekî eğitim amacıyla bulunan bir öğrenci veya stajyerin, geçim, öğrenim veya mes
lekî eğitim masraflarını karşılamak için yapılan ödemeler, bu ödemelerin bu diğer
Devletin dışındaki kaynaklardan yapılması kaydıyla, bu diğer Devlette vergilendiril
meyecektir.
2. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette öğrenim veya meslekî
eğitim gören bir öğrenci veya stajyerin, gördüğü eğitim - öğretim süresince ve bu eğiTürkiye Büyük Millet Meclisi
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tim - öğretimle bağlantılı bir hizmet ifa etmesi dolayısıyla eline geçen ücretler, bu
diğer Devlette vergi lendiriilmeyecektir.
Madde 21
ÖĞRETMENLER VE ARAŞTIRMACILAR
1. Bir Âkit DsVletin vatandaşı olup, diğer Akit Devlette yalkıızca öğretim ve
bilimsel araştırma yapmak amacıyla bulunan bir öğretmen, öğretim üyesi veya araştırmacın.n, iki yılı aşmayan bir süre veya süreler için öğretim veya araştırma hizmet
leri karşılığında bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettiği menfaatler do
layısıyla bu diğer Devlette vergiden muaf tutulacaktır.
2. 1 inci fıkra hükümleri, kamu menfaatine yönelik olmayan; fakat özellikle özel
kişi veya ki silerin menfaatine yürütülen araştırmalar dolayısıyla elde edilen gelirlere
uygulanmayacaktır.
Madde 22
DİĞER GELİRLER
1. Bir Âkit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha ön
ceki Maddelerinde ele alınmayan gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir.
2. 6 ncı Maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul vardıklardan elde
edilen gelir hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet Mukiminin diğer Âkit Devlette yer alan
bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette veya bir sabit yer vasıtasıyla serbest mnesilek fa
aliyetinde bulunması ve sözkonusu iş yeri ya da sabit yer ile geliri doğuran hak veya
varlık arasında etkin bir bağ o'lması halinde, bu gelire 1 inci fıkra hükümleri uygulan
mayacaktır. Bu durumda olayına göre, 7 nci veya 14 üncü Madde hükümleri uygula
nacaktır.
Madde 23
ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ
Çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir.
1. Türkiye'de :
Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşma hükümleri uyarınca Fransa'da ve Türkiye'de
vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Türkiye, Türk vergi mevzuatının yabancı
vergilerin mahsubuna ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişinin gelirine isabet
eden vergiden, Fransa'da gelir üzerinden ödenen verginin mahsubuna müsaade ede
cektir.
Bununla beraber söz konusu mahsup, Fransa'da vergilendirilebilen gelir için, mahsupdan önce Türkiye'de hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır.
2l Fransa'da :
a) Bir Fransa mukimi bu Anlaşma hükümleri uyarınca Türkiye'de ve Fransa'da
vergilendirilebilen biır gelir elde ettiğinde, Fransa bu mukimin gelirine isabet eden ver
giden, Türkiye'de ödenen gelir vergisinin' mahsubuna müsaade edecektir.
Bununla beraber, sözkonusu mahsup, mahsupdan önce hesaplanan ve Türkiye'de
vergilendirilebilen gelire isabet eden gelir vergisi miktarını aşmayacaktır.
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b) a) bendinin amaçiarı bakımından «Türkiye'de ödenen -gelir vergisi» terimi,
Türk vergi mevzuatı gereğince ödenmesi'gereken; fakat Türkiye'nin ekonomik kalkın
masını hızlandırmaya yönelik teşvik mevzuatı hükümleri gereğince muafiyete, 'istisna
ya veya 'indirime tabi tutulan herhangi bir vergi miktarını kapsamaktadır.
Bundan önceki cümleye bakılmaksızın, Türkiye'de geliır üzerinden ödenen vergi :
(i) 10 uncu Maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendinde bahsedilen temettülerde yüzde
15 oranında;
(ii) 10 uncu Maddenin 2 nci fıkrasının (b) bendinde bahsedilen temettülerde yüzde
20 oranında;
(iv) 12 nci Maddenin 2 nci fıkrasında bahsedilen gayrimaddî hak bedellerinde
yüzde 10 oranında,
hesaplanacaktır.
Bununla beraber, Türkiye'de mukim olmayan kişilerin, Türkiye'de elde ettiği te
mettü, faiz ve gayrimaddî hak bedellerine Türk vergi kanununa göre uygulanan vergi
oranları, bu bentte bahsedilen oranların altına düşürülürse, bu bendin amaçları yönün
den, bu düşük oranlar uygulanacaktır.
Madde 24
AYRIM YAPILMAMASI
1. Âkit Devletlin vatandaşları diğer Âklit Devlette o Devletin vatandaşlarının
aynı koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna
bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefi
yetlere tabi tutulmayacaklardır. Bu hüküm, 1 inci Madde hükümlerine bakılmaksızın
Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olmayan kişilere de uygulanacaktır.
2. 10 uncu Maddenin 5 inci fılkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Dev
let teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, bu diğer Devletin aynı
faaliyetleri yürüten 'bir teşebbüsüne göre daha az lehe bir vergilemeyle karşı karşıya
kalmayacaktır.
3 'Bir Âkit Devlet'in, diğer Âkit Devletin bir veya birkaç mukim'i tarafından,
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olu
nan veya kontrol edilen teşebbüsleri, ilk bahsedilen Devlette, benzeri teşebbüslerin
tabi oldukları veya olabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden deği
şik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklar
dır,
4. 9 uncu 'Madde, 11 inci Maddenin 7 noi fıkrası veya 12 nci Maddenin 6 nci
fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet teşeb
büsünün vergi matrahı belirlenirken, bu teşebbüsün diğer Âkit Devletin bir mukime
yaptığı faiz, gayrimaddi hak bedeli şeklıkıdieki ödemelerle diğer ödemeler, bu ödeme
ler, sanki dik bahsedilen Devletin ıb&r mukimine yapılmış gibi aynı şsekiJde indirilebile
cektir.
5. Bu hükümler, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durumları
dolayısıyla uygul'adığı şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerimi diğer Âkit
Devlet mukimlerine de uygulama zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır.
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Maddjd 2|5i
KARŞILIKLI ANLAŞMA (USULÜ
1. Bir Akit Devlet mülkimi, Âklit Devletlerden 'birinin ıveya 'her ikisiinin işlemle
rinin kendisi için bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen sonuçlar yarattığı veya
yaratacağı kanaatline vardığında, ibu Devletlerin üç mevzuatlarımda öngörülen müracaat
usulleriyle bağlı kalmaksızın, durumu mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına
arz edebilir. Bu kişinin durumu 24 üncü Maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, o
zaman vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına başvurabilir.
2. Söz konusu yeHkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkâr
bir çözüme ulaşamadığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek
amacıyla, diğer Âkit Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarf edecek
tir. Ulaşılan herhangi bir çözüm Âkit Devletlerin iç mevzuatlarındafci zaman sınırlama
sına bağlı kalmaksızın uygulanacaktır.
3. Âfciıt Devletılerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygu
lamasından kaynaklanan her türlü güçlüğü ve tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek
için gayret gösıtereceklterdlir.
Âkit Devletlerin yetlkülii makamları özellikle,
a) Âkit Devletlerden birinde bulunan ve diğer Âkit Devletin bir teşebbüsüne ait
olan bir işyerine, her iikli Âkit Devlette de aynı şekilde kazanç aitfedimesinde;
b) Âkit Devletlerden (birimlin bir mülkimi ile 9 uncu Maddede bahsedilen ve di
ğer Âkit Devlette mukim olan bir bağımlı kişi arasında aynı şekilde kazanç tahsis edil
mesinde,
Anlaşmaya varmak üzere birbirlerine danışabilirtlerj
Aynı zamanda, bu Anlaşmada çözüme kavuşturulamamış durumlardan kaynakla
nan çüft© vergilemenin ortadan kaldırılması için ıbirbirlerine danışabilirler.
4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen husus
larda anlaşmaya varabilmek «için binbMeriyle' doğrudan doğruya haberleşebilirler. An
laşmaya varabilmek için sözlü görüş alış - verişi gerekli görüldüğünde, bu görüşme
Âkit Devletlerin yetkili makamlarının temsiilciilerinden oluşan bir Komisyonda yürütü
lebilir.
5. Âkit Devletlerin yetlkül makamları karşılıklı anlaşma yolu ile bu Anlaşmanın
uygulama usullerini ve özellikle bir Âkit Devlet mukiminin bu Anlaşmadan kaynaklanan
vergi indirim, muafiyet veya Mamalarından diğer Devlette nasıl yararlanacağına iliş
kin euasları tespit edeceklerdir.
Madde 26
BULGU DEÖtfŞfttMl
L Ak/it Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma 'hükümleri'nıin yürüıtülimesi
için igerekllıi olan bilgileri; bunun yamısıra bu Anlaşmayla; uyumsuzluk göstermediği
sürece, bu Anılaşma kapisamına giren vergilerle ülgiJıi iç mevzuat hükümlerinin yürü
tülmesi içim gerekli olan bilgileri değişime tabi tuıtacaklaırdır. Bir Âkit Devlet Tarafın
dan almam her türlü ıbiflgi, o Devletin kendi1 iç mevzuatı) çerçevesinde elde ettiği bilgiler
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gibi gizli tutulacak ve yatouzca bu Anlaşmada belfirtilen vergilenin taıhaMcuik veya tah
silatına veya cebri icra ya da cezasına veya bu hususlardaki şikâyet ve ihtirazlara bak
makla görevli kişi veya makamlara (adlî makamlar ve idarî kuruluşlar dahi;) verile
bilecektir. Bu kişi veya makamlar ısözkonusu biHgüeri yalnızca; yukarıda belirtilen amaç
lar doğrultusunda kuıllanacatklaırdır. Bu kişi veya makamlar sözkonusu bilgileri mah
keme duruşmalarında veya adM kararlar alınırken açıklayabilirler.
2. 1 'inci fıkra hükümleri, hiçbir surette Âkit Devlletlerdenı birini:
a) Kendimin veya djiğer Âkit Devletin mevzuatına veya idarî alışkanlıklarına
uymayacak idarî önlemler alma;
b) Kendinin veya diğer Âkit Devletim mevzuatı veya normal idarî işlemleri çer
çevesinde elde edilemeyen bilgileri sunma;
c) Herhangıî bir ticarî, ısımai, mesleki sırrı veya ticarî işlemi alemi hale getiren
bilgileri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen 'bilgileri verme
yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz.
Madde 2T7
DİPLOMASİ VE (KOTSBIOUOSUUK. MEMURLARI
1. Bu Anlaşma hükümleri, diplomasi ve konsolosluk memurlarının dievletler
hukukunun genel kuraları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları malî
ayrıcalıkları etkilemeyecektir. Bunumla 'beraber bu Anlaşma, Akik Devletlerden birin
de bulunan, ve o Devlet mukimlerinin.1 gelir üzerinden ödenecek vergiler yönünden
tabi oldukları mükellefiyetlere aynen tabi' olmayanı, uluslararası kuruluşlara, bunların
organ ve memurlarına ve bir üçüncü Devletin diiplomaitik veya konsolosluk misyon
üyeîeııine uygulanmayacaktır.
2. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, Âkit Devletlerden birinin diplomatik
veya konsolosluk misyon üyesi olup, diğer Âkıit Devlette veya bir üçüncü Devlette
bulunan ve gönderen Devletin vatandaşı olan gerçek kişiler, eğer gönderen Devlet mu
kimlerinin gelir üzerinden Ödenecek vergiler yönünden tabi oldukları mükellefiyet
lere orada aynen tabi tutulurlansa, bu takdirde gönderen Devletin mukimi 'kabul' olu
nacaklardır.
Madde 28
HÜKÜMRANLIĞA İLİŞKİN KAPSAM
1. Bu Anlaşma tümüyle veya gerekli görülebilecek değişikliklerle, bu Anlaş
manın uygulandığı vergilere önemli ölçüde benzer, nitelikte vergiler alan Fransa Cum
huriyetinin deniz aşırı kısımlarına genişletilebilıir. Böyle bir genişleme, Akiıt Devlet
ler arasında diplomatik yollarla teati edilen notalarda veya Âkit Devletlerin anaya
sal prosedürlerine uygun düşen diğer herhangi bir şekilde anlaşmaya bağlanan ve be
lirlenen tarihten itibaren hüküm ifade edecektir. Böyle bir anlaşma aynı zamanda, An
laşmanın genişletildiği deniz aşın kısımlara uygulanma şartlarını ve gerekli uyarlama
ları da kapsamına alır.
2. Her iki Âkit Devlet taraşında aksine anlaşmaya varılmadığı takdirde, bu An
laşmanın Devletlerden birince 30 uncu Madde hükmüne göre yürürlükten kaldınimaTürkiye Büyük Millet Mecliti
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®ı, ayını zaımanda <bu Anılaşmayı, o Maddede 'belirtilen şekilde, bu Madde
geoişletildiği her bir 'kısmı açısından da yürürlükten1 kaldırılacaktır.

gereğince

Madde 29
YÜRÜRLÜĞE GİRME
1. Her ıbir Akit Devlet, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendisi açısın
dan gereMi işlemlerin; tamamlandığını diğerine 'bildirecektir. Bu Anlaşma, son 'bildi
rimin alınmasını takip eden günden sonra ıgden ikinci ayın 'birinci günü yürürlüğe
girecektir.
2. Anlaşma hükümleri :
a) Türkiye'de Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen yılın Ocak ayının bi
rinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergilen©;
b) Fransa'da, gelir üzerinden alınan vergiler için, bu Anlaşjmıanın yürürlüğe gir
mesini takip eden herhangi bir yılda elde edilen gel'ire veya böyle bir yılda sona eren
herhangi bir hesap döneminde elde edilen (gelire uygulanacaktır.
Maddie 30
YÜRÜRLÜKTEN KALKMA
1. Bu Anlaşana, Âkit Devletlerden biri 'tarafından feshedilinceye kadar yürür
lükte kalacaktır. Âkit Devletlerden her ıbiri Anlaşmayı, her takvim yılının bitiminden
en az all'tı ay önce diplomatik yollardan fesih ihbarnamesi vermeik suretiyle feshede
bilir.
2. Bu durumda Anlaşma :
a) Türkiye'de fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen yılın Ocak ayının ıbıirincjı günü veya daha sonra 'başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için;
t>) Fransa'da .gelir üzerinden alınan vergilerde, fesih ihbarnamesinin verildiği yılı
izleyen herhangi bir yılda elde edilen gelir için veya böyle 'bir yılda sona eren her
hangi bir hesap döneminde elde edilen gelir için,
hüküm ifade etmeyecektir.
Bu hususları teyiden, iki Devletin tam yetkili temsilcileri, bu Anlaşmayı imzaladı
lar.
Türkçe ve Fransızca dillerinde her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üze
re, Paris'te 18 Şubat 1987 tarihinde düzenlenmiştir.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
Vahit Halefoğlu
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PROTOKOL
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında gelir üzerinden alınan ver
gilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir Anlaşma, imzalayan taraflar, aşağıdaki (hü
kümlerin Anlaşmanın bir bölümünü oluşturduğu hususunda anlaşmışlardır.
1. 7 nci maddenin 1 inci fıkrası ile ilgili olarak, bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer
Âkit Devlette bir işyerine sahip olursa ve bu teşebbüs :
a) Bu işyerinden yapılan mal veya ticarî eşya satışlarının aynısını veya benzerini
bu düğer Devlelte gerçekleştirirse veya
b) Bu işyerinde gerçekleştirilen diğer ticarî faaliyetlerin aynısını veya benzerini bu
diğer Devlette iora öderse,
Bu satış veya faaliyetlerden doğan kazançların, diğer Âkit Devlette, işyeri kazan
cı ile birlikte vergilendiriilebileceği üzerinde anlaşılmıştır. Bunun için, isöz konuisu satış
veya faaliyet lile benzerlik gösteren veya tamamen aynı nitelikde olanların, bahsi ge
çen işyeri Vasıtasıyla gerçekl'eştirilımesıi şarttır.
Bununla beraber, eğer teşebbüs, söz konusu satış veya faaliyetlerin, bu Anlaşma
dan menfaat temin etme amacı dışında, diğer başka niyetlerle bu şekilde yapıldığını is
pat edebilirse, bu satış veya faaliyetlerden doğan kazanç, bu diğer Âkit Devlette vergilendiriılımeyecelktiir.
2. 7 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarıyla ilgili olarak, bir Âkit Devletin teşeb
büsü diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla mal veya ticarî eşya sattığında
veya ticarî faaliyette bulunduğunda, bu işyerinin kazancı, 'bu teşebbüsün elde ettiği top
lam hâsılalt üzerinden belirlenrneyecek; fakat yalmz bu işyerinin, bu türden sataş veya
ticarî faaliyte dayalı gerçek faaliyetlerinden kaynaklanan hâsılata göre belirlenecektir;
Sınaî, ticarî, bilimsel teçhizat ve tesislere veya bayındırlık işlerine ilişkin araştır
ma, tedarik, montaj veya inşa mukavelelerinde, teşebbüs bir işyerine sahip olursa, söz
konusu işyerinin kazancı mukavelenin toplam tutarı üzerinden hesap'lanımayacak; fa
kat işyerinin bulunduğu Devlette bu işyerinin fiilen yürüttüğü mukavele kısmı üzerin
den hesaplanacaktır. Teşebbüsün genel merkezinin fiilen yürüttüğü mukavele kısmına
ilişkin olan kazanç, yalnızca bu teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilebilecektir.
3.ı 10, 11 ve 12 nci Maddeler ile ilıgili olarak, «gerçek lehdar» teriminin, bir
üçüncü ülke mukiminin Türkiye veya Fransa'dan elde ettiği temettü, faiz ve gayrimaddı hak bedellerinde bu Anlaşmadan yararlanmasını önleme yönünde yoruma tabi
tutulacağı, ancak bu önlem Âkit Devletlerin mukimlerine doğru ıgenişletümeyeceği
hususunda anlaşılmıştır.
4. 12 nci Maddenin 3 üncü fıkrası ile ilgili olarak, bilimsel, jeolojik, teknik, ni
telikte çalışmalar ve araştırmalar dalhjl olmak üzere teknik hizmetler karşılığında ve
ya ozalit çizimler dahil olmak üzere mühendislik mukaveleleri karşılığında ya da
danışma, gözetim hizmetleri karşılığında yapılan ödemeler sınaî, ticarî, bilimsel tec
rübeye dayalı bilgi birikimi için yapüan lödemeler olarak kabul edilmeyecektir.
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5. 10, 11 ve 24 üncü Maddelerle ilgili (hiçbir hüküm, Âkit Devletlerin iç mev
zuatlarında yeralan örtülü sermayeye ilişkin hükümleri
uygulamalarını engellemeye
cektir.
6. 24 üncü Maddenin 1 inci fıkrası ile ilgili olarak, fıkrada bahsedilen «aynı ko
şullarda* ifadesinden, olağan vergi kanunlarının ve düzenlemelerinin uygulanması
açısından hukuken ve gerçekte önemli ölçüde benzer koşullarda yerleşik vergi mükel
leflerinin (gerçek kişilerin, tüzelkişilerin, ortaklıkların ve derneklerin) kastedildiği
gjpiIftyİTT'gfr'fortlI1'

Diğer hususlarm yam sıra bu (husus, üçüncü bir Devlette mukim olan Âkit
Devletlerden birinin vatandaşının diğer Âkit Devlette iş yapması halinde, üçüncü bir
Devlette mukim olan diğer Devlet vatandaşlarının bu diğer Devlette iş yaparken
tabi tutuldukları veya tabi tutulabilecekleri vergilemenin ve buna bağlı mükellefiyet
lerin aynısına tabi tutulacakları anlamına gelmektedir.
7. 25 inci maddenin 2 nci fıkrası ile ilgili olarak, vergi mükellefinin Türkiye'
den, karşılıklı anlaşmadan
kaynaklanan iadeyi, vergi idaresinin karşılıklı anlaşma
neticesini kendisine bildirmesinden sonra bir yıllık dönemde talep etmesinin zorun
lu olduğu hususu anlaşılmaktadır.
8. 30 uncu Madde ile ilgili olarak, bu Anlaşmanın çifte vergilendirmenin önlen
mesi, karşılıklı anlaşma usulü ve bilgi değişimi ile ilgili hükümlerinin, mevcut An
laşmanın kavradığı gelirin vergilendirilmesi yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği
yılın sonuna tekabül eden 31 Aralık gününden sonra da uygulanmasına devam
edilecektir.
Bu hususları teyiden, iki Devletin tam yetkili temsilcileri, bu Protokolü imzalaTürkçe ve (Fransızca dillerinde her iki metin de aynı derece geçerli olmak üze
re, Paria^te 18 Şubat 1987 tarihinde düzenlenmiştir.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
Vdtü RALEPOĞVO
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İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal ve 38 Arkada
şının, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa
Beş Ek Madde ile İki Geçici Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu ( 2 / 1 0 4 )
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET İMECLİSİ BAŞKANLIĞINA
5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde İle İki Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla.
İbrahim Gürdal
İsparta

Ertekin Durutürk
İsparta

Ferit Bora
iDiyaribakır

Fuat Kılcı
İzmir

Atilla îmamoğlu
(Kahramanmaraş

Hasan Namal
Antalllya

Nurhan Tekinel
Kastamonu

M. Bahri Kibar
Ordu

'Yalçın, Koçak
Sakarya

Murat Başesgioğlu
Kastamonu

Kadir Demir
IKonıya

Mehmet Akarca
Samsun

Ali Talip Özdemir
Konya

Yaşar Topçu
ISinop

Haydar Baylaz
Bingöl

Ahmet Küçükel
Elazığ

Mehmet Gölhan
Sakarya

Doğan Baran
Niğde

Ahmet Neidim
Sakarya

Süleyman Çelebi
Mardin
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Hasan Ekinci
Artvin

Zekeriya Bahçeci
Antalya

Mehmet Şimşek
Konya

Adil Aydın
Anltalya

Cemal Özbilen
Kırklareli

Ertuğrul Özdemir
Ordu

Hasan Tanrıöver
Gaziantep

Ömer Macun
Zonguldak

Burhan Kara
Giresun

Talat Zengin
Malatya

M. Uğur Ener
Kütahya

İsmail Üğdül
Edirne

M. Gürbüz Şakranlı
Manisa

Mustafa Taşar
Ankara

Baki Albayrak
İstanbul

Alâettin Kurt
Kocaeli

Ali Eser
ISamsun

Güneş Müftüoğlu
Zonguldak

x

M. Abdürrezak Ceylan
Siirt

GENEL GEREKÇE
Millî iradeyi temsil etmekte olan Yaşama Onganı Üyelileri, Devletin bütün ka
nunlarını yaipmalk ve Hükümeti demetlemek gibi ön üst seciyede Anayasal görevleri
ifa etmektedir.
Yasama Organı üyeliğine seçilenler hizmetin icabı olarak kendi, meslekleriyle
olan münasebetlerini kesm'ökte veyaı tasfiye etmektedirler. Bu görevlerinin sonunda
da mesleklerinden kopmaikta ve çoğu zaman yeniden ,iş kurma imkânı bulamamakta
dırlar.
Teklif ile Yasama »Organı Üyelerinin (istikbal endişesi otaadan rahat 'hizmet ver
meleri için sosyal güvenliklerinin sağlaınmaısı öngörülmüştür.
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ıMADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu madde ile T.C. Emekli Sandığı Kanununa beş ek madde ek
lenmektedir.
Ek Madde 66. — iBu madde (ile, Yasama Organı üyeliğine seçilenlerle, dışarıdan
bakanlığa atananların, T.C. Emekli Sandığına tabi görevden gelmiş olup diğer bir
soisyal güvenlik kurumuyla ilgili bulunmayanların sandığa yazılı müracaıtları üzerine
bu görevlere başladıkları/ tarihi, «bu görevleri sırasında diğer sosyal güvenlik kurum
lan ile ilıgiıleri devam edenler ise sandığa müracaat tarihini takip ©den aybaşıındanı itibaıren ikilendirilecekler! öngörülmektedir.
Ek Madde 67. — Ek 66 ncı madde gereğince T.C. (Emekli Sandığı ile i'lgiletfdirikınlerin, Sanidığa ödeyecekleri kesenek ve kurum karşılıklarının hesabında 657 sayılı
Personel Kanununun 36 ncı maddösıînin (A) fıkrasında yer alan gösterge tablosun-.
dak'i 4 yılık yüksek okul mezununun; girebileceği derecemin 5 inci kademesi ile 2182
sayıflı kanun 'hükümleri esas alınır.
ıMa'ddeniın diğer hükümlerinde emekli keseneğine esas aylıkların tespiti düzenlen
mektedir.
EK Madde 68. — iBu madde, yasama organı üyelıiğine seçilenlerle, idışarıdan ba
kanlığa 'atananların borçlandırılıma usul ve esaslarını düzenlemektedir.
Ek Madde 69. — Bu madde ile emekli olduktan sonra yasama organı üyeliğine
seçMenlerle dışardanı 'bakanlığa atananların istekleri üzerine Emekli Sandığı ile tekrar
ilgilendirilmeleri! esasa bağlanmaiktaıdır.
Ek Madde 70. — Bu madde de yasama organı üyeliğine seçilenlerle dışardan
atanan ıbakanüarın görev süreleri sona erdikten isonra görev alanların soısyal güvenlik
kurumları ile ilişkileri düzenlenmektedir.
Madde 2. — Bu madde ile Emekli Sandığı Kanununa 3 geçici madde eklenmek
suretiyle iştirakçilerin kuramla, 'ilişkileri ve horçlandırıllima ile ilgili (intibak hükümleri
düzenlenmektedir.
Madde 3,4 — Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 2/104
Karar No. : 57
TÜRKİYE BÜYÜK MİİLLET MECLJİ'Sl BAŞKANLIĞINA
İsparta Milletvekilli İbrahim Gürda! ive 38 arkadaşı tarafından hazırlanarak
19.10.1988 tarihinde Türkiye Bülylük Millet Meclisli (Başkanlığına sunulan ve aynı tarihte
Komisyonumuza havale edlifen «5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Mad
de İle İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzun
1.12.1988 günü yaptığı 66 nci birleşimde Maliye ve Gümrük Bakanlığı, T.C. Emekl
Sandığı Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcileri ve teklif
sahibinim (de katılma'sıyla görüşülmüştür.
Teklif ve gerekçesi lineelendiğimde, Yasama Organı üyeliğine .seçilenlerin, hizmetin
icabı olarak, kendi meslekleriyle olan münasebetlerinin kesildiği, bu görevlerinim sonun
da da mesleklerimden koptukları ve çoğu zaımam yeniden iş; kurma 'imkânı bulamadık
ları, Yasama Organı üyelerimin gelecek en'dişesii olmaldan Ihizmet vermeleri için solsyail
güvenliklerinin sağlanmasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu amaçla hazırlanan tek
lifin maddelerine geçifonıesiiyle;
Teklifin Çerçeve 1 inci maddeısline bağlı;
Ek Madde 66*yâ Yasama Organı Üyeliği yapanlar ile dışardan bakanlığa ataman
ların istekleri üzerine 18 yaşımı doldurdukları tarihten sonra geçen çalışma sürelerinin en
çok 15 yılını, iş yerlerinden veya bağlı bulundukları meslek kuruluşlarından veyahut ver
gi daireleri ile diğer resmî mercilerden alacakları belgelerle belgelemek şartıyla borçlana
bilmelerimi hükme bağlayan iki fıkra eklenmıiş ve madde bu değişiklikte,
Ek Maldde 67 aynen,
Ek Madde 68 in birinci fıkrasında yer alan 20 yıllık süre 15 ıyıl olarak değişltkilmıiş,
ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümler Ek Madde 66 ile düzenlendiğinden tek
rarı önlemek açısından bu fıkralar metlimden çıkarılmış ve madde bu şekliyle,
Ek Maldde 69 ve Ek Madde 70 aynen olmak üzere Çerçeve 1 indi maldde bu deği
şiklikle,
Çerçeve 2 nci maldde bağlı Geçlici 196 ve 197 nci maddelerle aynen,
Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri aynen,
kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 140)

- 5 Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saiytgı (ile arz olunur.
Başkan
Kemal Akkaya
Samsun

Başkanvekili
İlhan Aşkın
Bursa

Sözcü
İsmail Şengün
Denizli

Kâtip Üye
Kadir Demir
Konya

Mehmet Ali Bilici
Adana

Mehmet Deliceoğlu
Adıyaman

Nihat Türker
Afyon
(tmzada Bulunamadı)

Fenni İslimyeli
Balıkesir

/. Önder Kırlı
Balıkesir
(Muhalefet Şerhim Eklidir)

A. Şamili Kazokoğlu
Bolu
(tmzada Bulunamadı)

Ünal Akkaya
Çorum
(Muhalefet Şerhim Ektedir)

Muzaffer Arıcı
Denizli

Mehmet Kahraman
Erzurum

Abdulkadir Ateş
Gaziantep
(Muhalefet Şerhim Eklidir)

Mehmet Moğultay
İstanbul
(İmzada Bulunamadı)

Hüsnü Okçuoğlu
İstanbul
(Muhalefet Şerhim Eklidir)

N. Kemal Zeybek
İstanbul

S. Halil özsoy
Kayseri
(İmzada Bulunamadı)

Şevki Göğüsger
Kırşehir
(İmzada Bulunamadı)

Sümer Oral
Manisa
(İmzada Bulunamadı)

Cemal Seymen
Nevşehir
(Muhalefet Şerhim Eklidir)

Mahmut Öztürk
Niğde

Birsel Sönmez
Niğde

Sakir Şeker
Sivas
Enis Tütüncü
Tekirdağ
(tmzada Bulunamadı)
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1 . 12 . 1988
KARŞI OY
Bu Kanun Anayasaya aykırıdır. Bu seibepîe muhalifim.
Ünal Akkaya
Çorum

KARŞI OY YAZISI
Mevcut yasa teklifiyle, bir gün dahi milletvekili olanlara, milletvekili olur olmaz
emeklilik hakkı tanınmaktadır.
— Emefclilıilkte yaş, hizmet süresi gibi kaımu görevlllerindte araaan unsurlardan
hiçbirime yer veıilmemıefktediir.
— Ayrıca 15 yıllık ıhir 'borçlanmayla en üst dereceden emeklMk sağlanmakta bu
suretle 33 yaşında, hiçbir güvenlik kurumuna prim ödemeksizin emeklilik sağlanabil
mektedir.
Ülkemizde, emekliler arasında zaten var olan adaletsizliği daha da artıracak olan
bu yasa, parlamento itibarını zedeleyecektir.
Milletvekilleri de, sosyal güvenliğe sahip olmalıdır. Ancak, bu yasa kalıcı bir dü
zenleme değildir. Anayasa Mahkemesinden döneceği bile bile Komisyonumuzdan geçi
rilmektedir.
Ayrıca, olağanüstü koşullarla emsali olanların kurum primlerinin dahi TBMM'ne
yüklenmesi katmerli »bir hatakiıra
Bütün bu nedenlerle yasaya karşıyız.
Önder Kırlı
Balıkesir
Cemal Seymen
Nevşehir

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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EDİRNE MİLLETVEKİLİ İBRAHİM GÜRDAıL VE 38 ARKADAŞININ
TEKLİFİ
5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile İki
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi

Geçici Madde

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki beş ek mad
de eklenm%tir.
EK MADDE 66. — Yasamla Organı Üyeliği yapanlarla dışardan bakanlığa atanan
lardan, T. C. EmelkM Sandığına tabi görevden gelirmiş olanlarla herhangi bir sosyal
güvenlik kurumuyla ilgili bulunmayanlar, Sandığa yazılı müracaatları üzerine bu görev
lere başladıkları tarihi, bu görevleri sırasında düğer sosyal güvenlik kuramları 'ile il
gileri devam edenler ise Sandığa müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren,
T. C. Bmekl Sandığı il'e İlgilendirilirler,

EK MADDE 67. — Ek 66 ncı madde uyarınca Sandıkla ilgilenenlerin emeklilik
keseneklerine ve kurum karşılıklanna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı
maddesinin (A) fıkrasında yer alan gösterge tablosundaki 4 yıllık yüksekokul mezu
nunun girebileceği derecenin 5 inci kademesi esas alınır.
Ayrıca, 20.2.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun hülküımleri uygulanır.
Bunların T. C. Emekli Sandığı ile diğer sosyal güvenlik kurumlarına prim veya
kesenek ödeyerek geçen süreleri ile buralara borçlandıkları süreleri her yılı bür, ka
deme ilerlemesine esas alınmak ve iki yılda bir derece yükseltilmesi yapılmak sure
tiyle emeklilik Ikeseneğine esas aylıkları tesplit edilir.
Emeklilik keseneğine esas aylılkların tespitinde 18 yaşından önce geçen süreler
dikkate alınmaz.!
Yukarıda ı&özü edilenlerden emeklilik kesenekleri 1 inci dereceye yükselmiş olan
ların, bu derecenin dördüncü kademesi esas alınmak ve iştirakçilerin yararlanmakta
oiduıklaırı en yüksek efe gösterge uygulanmak suretiyle kesilir. Diğer derecelerde bulu
nanlara ise 'hakimlik sınıfında bulunanlara uygulanan ek göstergeler uygulanır.
Bu görevleri bittikten sonra iştirakçi olanlar hakkında Ida aiynı ek göstergeler uy
gulanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile İki Geçici Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
MADDE 1. — 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki beş ek mad
de eklenmiştir.
EK MADDE 66. — Yasama Organı Üyeliği yapanlarla dışardan bakanlığa ata
nanlardan, T.C. Emekli Sandığına tabi görevden gelmiş olanlarla herhangi bir sosyal
güvenlik kurumuyla ilgili bulunmayanlar, Sandığa yazılı müracaatları üzerine bu görevHene haşjladıktarı tarihi, bu görevleri sırasında diğer sosyal güvenlik ıkurumlları l e il
gileri devam edenler ise Sandığa müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren, T.C.
Emekli Sandığı ite ilgilendirilirler.
Yukarıdaki fıkra gereğince sandık iştirakçisi olanliarın, istekleri üzerine 18 yaşını
doudurduklan tarihten sonra geçen çadışma sürelerinin en çok 15 yılını işyerlerinden
veya bağlı bulundukları ımıesllek kurutuşlarından veyahut vergi daireleri tite diğer resmî
mercilerden alacakları belgelerle belgelemek şartıyla, 20.5.1976 tarih ve 2012 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi ille 5434 sayıllı T.C. Etmekti Sandığı; Kanununa eklenen ek madde
deki (ek madde 31) esas ve oranlara göre borçlandırılır. 'Borçlanmaya 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasında yer alıan gösterge tablo
sundaki 4 yıllık yüksekokul mezununun girebileceği derecenin 5 inci kademesi esas alı
nır. Bunların emeklilikle rinde 5434 sayıllı T.C. 'Emekti Sandığı Kanununun değişik 102
nci maddesindeki süre aranmaz.
Bu madde gereğince boırçlandırıltan süreler için tahakkuk etttirilen borç miktarı
ödenmeden (ölüm, malûllük ve 65 yaş haddi hariç) emeklilik işlemi yapılamayacağı gibi
bu süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında da sayıllmaz.
EK MADDE 67. — Teklifin Ek 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Edirne Milletvekili îbrahim Gürdal ve 38 Arkadaşının Teklifi)
EK MADDE 68. — Ek 66 ncı madide uyarınca T.C. Emeldi Sandığı ile ilgilendirilenlerden, T.C. Efmeklli Sandığı ile diğer ısosyal gülvenlk kurumlarına prim veya kesenek
ödeyerek geçen hizmet süreleri ile 'buralara Iborçlandikları hizmet süreleri toplamı 20 yıl
olanlara T.C. Emekli Sandığına yazılı müracaatlarını talkip eden aybaşından itibaren yaş
kaydı aranmalksızm aıylılk 'bağlanır.
Bunlardan hizmet süreleri (toplamı 20 yıldan az 'olanların, 20 yıldan eksik süre
leri, Sandığa yazılı müracaatları üzerine, 20.5.1976 tarih ve 2012 sayılı Kanunla 5434 sa
yılı T.C. Emekli Sandığı (Kanununa eklenen Ek 3!1 inci maidldedekıi esas ve oranlara göre
borçlandırılır. Borçlanmaya, 657 sayılı 'Devlet Memurları Kanununun 36 ncı mıadJdesiinin (A) fıkrasında yer alan gösterge tablosundaki 4 yıllık yüksekokul mezununun girebi
leceği derecenin 5 indi kademesi esas alınır.
Bu madide »gereğince (bollandırılan süreler için tahakkuk eittirilıen (borç miktarı öden
meden (ölüm, maluliyet, 65 yaş haddi hariç) emekliye ayrılma isteğinde bulunulamıyaöağı
gibi, 'bu süreler emeköilk ikramiyesinin hesabında da (dikkate alınmaz.
Bu teanuna göre emekli aylığı 'bağlanmasında 2829 sayılı Kanunun 8 İnci maddesi
hükümleri uygulanmaz.
EK MAİDDE 69. — Çeşitli sosyal güvenlik kurumlarından emekli olduktan sonra,
Yasama Organı Üyeliği yapanlarla, dışardan bakanlığa atananlardan, T.C. Emekli San
dığı ile ilgilenmek isti'yenlerin, ibu dsiteiklerinin Sandık Ikayldina geçtiği tarihi talkip eden
aybaşından iltilbaren Ek 67 nci madide uyarınca Sandık iştirakçilikleri sağlanır ve alynı
tarihten itibaren sosyal güvenlik kurumlarından almakla oldukları aylıkları kesilir. Bu
gibilerin istekleri üzerine Ek 68 inci maddedeki esaslara göre aylıkları yeniden bağlanır.
EK MADDE 70. — Yasama Organı üyeleri veya dışardan atanan balkanlardan gö
rev süreleri sona erenlerden;
a) T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesi gereken ıbiir göreve girenlerin emeklli
keseneklerine, kesenekleri kendileri, karşılıkları da kurumlarınca ödenmek üzere Ek 67
nci madde gereğince tespit edilmiş olan ve üyelik veya bakanlıktan ayrıldıkları tarihteki
kıdemleri de dikkate 'alınarak bıraktıkları derece, kademe ve ek göstergeleri esas alınır.
b) Diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgili bir görevde çalışanların istekleri üze
rine, müracaatlarının T.C. Emekli Sandığı kayıltlarına geçtiği tarihi takip elden akba
şından itibaren kesenek ve kurum karşılıkları (a) fıkrasında belirtildiği üzere bulunan
derece, kademe ve ek göstergeler üzeninden hesap edilmek şartıyla T.C. Emekli San
dığı ile ilgilendirilmeleri sağlanır.
Bu suretle ilgileri devam edenlerin, Bağ - Kur ile ilgilendirilmeleri gereken işlerde
çalışanların kesenek ve karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendiril
meleri gereken görevlerde çalışanların keseneklerinin tamamı ve Sosyal Sigortalar Kuru
muna ödenecek işveren hissesi ile T.C. Emekli Sandığına ödenecek kurum karşılığı ara
sındaki farkın tamamı kendilerinden, işveren hissesi de çalıştıran işyerinden tahsil edi
lir. Ancak, bu suretle geçen süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz.
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi
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EK MADDE 68. — Ek 66 ncı madde uyarınca T.C. Emekli Sandığı ile ilgisleadiri tenlerden, T.C. Emekli Sandığı İle diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim veya
kesenek ödeyerek geçen hizmet ısüröleri ile buralara borçlandıkları hizmet süreleri top
lamı 15 yıl olanlara T.C. Emekli Sandığına yazılı müracaatlarını takip eden aybaşın
dan .itibaren yaş kaydı aranmaksızın ayılık bağlanır.
Bu kanuna göre emekli aylığı bağlanmasında 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi
hükümleri uygulanmaz.

EK MADDE 69. — Teklifin Ek 69 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

EK MADDE 70. — Teklifin Ek 70 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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(Edirne Milletvekili İbrahim Gürdal ve 38 Arkadaşının Teklifi)
Bunlara Bk 68 inci maddedeki esaslara göre aylık bağlanır.
Bunlardan emekli aylığı alanların aylıkları 'kesilir. Emelkl aylıkları (kesilenlerin ye
niden emekliye ayrılmalarında, önceki aylık bağlamaya esas alınan süreleri ile sonradan
geçen süreleri toplamı üzerinden aylık (bağlama işlemi yapılır.
M'ADDE 2. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki üç geçlici maldde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 195. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yasama Organı
Üyelikleriyle, açıktan tayin edildikleri bakanlıkları devam edenlerden;
Henüz T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgilendirilmemiş olanlarla, diğer sos
yal güvenlik kurumlarıyla ilgileri devam edenler, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren T.C. Emekli Sandığı ıile Ek 66 ve Ek 67 nci maddeler esaslarına göre iştirakçi
olarak iigMendiriiirler. Bunlardan hiçlbir sioisyal güvenlik kurumuyla ilgieridirlillniömiş
bulunanların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, bu görevlerde geçen süreleri
ioin ödenmesi gereken emeklilik kesenekleri adlarına borç 'kaydedilerek, kurum karşıIMarı T.B.ıM.M.'den 'tahsil olunur.
Bunlara 68 inci maddedeki esaslara göre aylık bağlanır.
GEÇİCİ MADDE 1196. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Yasama Organı
Üyeliği ile açıktan tayin edildikleri bakanlıkları sona erenlerden T.C. Emekli Sandığı ile
ilgili bir görevde çalışanlar hakkında Ek 70 incıi maddenin (a) fıkrası hükümleri uygu
lanır. Bunların emekliliklerinde borçlanma hükümleri hariç, 68 inci maddedeki esaslar
uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 197. — Bu kanunun yürürlüğünden önce Yalsama Organı Üye
likleri veya bakanlığı sona erenlerden;
a) T.C. Emekli Sandığı dışında diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgili bir gö
revde çalışanların istekleri üzerine, müracaatlarının T.C. Emekli Sandığı kayıtlarına geç
tiği tarihi takıp eden aybaşından itibaren (kesenek ve kurum karşıhMarı Ek 67 nci mad
de gereğince tespit edilen derece, kademe ve ek göstergeleri üzerinden hesap edilmek
şartıyla T.C. Emekli ıSandığı Iile ilgilendirilmeleri sağlanır. Diğer öosyal güvenlik kurum
ları ile olan ilgileri aynı tarihten itibaren kesilir.
Bu suretle 'İlgileri devam edenlerin Bağ - Kur ile ilgilendklümeleri gereken işlerde;
çalışanların kesenek ve karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendiril
meleri gerdken görevlerde çalışanların keseneklerinin .tamamı ye Sosyal Stigortalar Ku
rumuna ödenecek işveren hissesi ile T.C. Emekli Sandığına ödenecek kurum karşılığı
arasındaki farkın tamamı kendilerinden, işveren .hissesi de çalıştıran işyerinden talh'sil
edilir. Ancak bu suretle geçen süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alın
maz.
Bu fıkra kapsamına girenlere istekleri üzerine Ek 68 inci maddedeki esaslara göre
aylık bağlanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MADDE 2, — Teklifin 2 nd maddesi aynen kabul' edilmiştir.
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(Edirne Milletvekili ibrahim Gürdal ve 38 Arkadaşının Teklifi)
b) T.C. Emekli Sandığı dışında, diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli ol
muş bulunanlardan halen hayatta olanların, istekleri üzerine Sandığa yaptıkları müra
caatlarını takip eden aybaşından -itibaren bu kanun esaslarına göre iştirakçilikleri sağ
lanır. Aynı tarihten itibaren de almakta oldukları emekli aylıkları kesilir.
Bu gibiler istekte bulundukları takdirde Ek 68 imci madde esasllanmıa göne emekli
lik işlemleri uygulanır.
c) Ölümleri sebebiyle dul ve yetimlerine Sandıkça bağlanmış aylıklar, ek 67 nci
madde esaslarına göre yeniden yapıliacak intibakları neticesinde bulunacak derece ve
kademe ve ek gösterge üzerinden yükseltilerek ödenir.
Diğer sosyal güvenlik kurumilarından dul ve yetimllere bağlanan aylaklar ise San
dığa yazılı müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren, hizmet süreleri üzerinden
Ek 67 nci maddeye göre lintibaklıarı yapılarak bulunacak derece, kademe ve ek göster
ge üzerinden, Sandıkça ödenir. Hizmet süreleri (10) yık doldurmamış olanların aylık
larının bağlama oranı (10) yıl otlaraik ihesaplanacağı gibi, Sandıkça bağlanan bu aylıklar
ilgililerin aynı tarihten itibaren kesilecek olan eski aylıklarından az olduğu takdirde ile
ride katsayı ve gösterge yükselmeleriyile tasfiye edilmek üzere aradaki- fark geçici ola
rak iblağ edilerek ödenir.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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