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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Halil GELENDOST, «Uyuşturucu maddeler

le mücadele ve bu maddelerle Ermeni İlişkileri» ko
nusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

2. — 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumlan Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının maddeleri üzerindeki görüşmeler 
tamamlanarak, maddeleri ve tümü kabul edildi. 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Hayati GÜRTAN 
ve 12 arkadaşının, 132 Sayılı Türk Standartları Ens
titüsü Kuruluş Kanununun Bir Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifinin maddeleri ve tümü 
kabul edildi. 

4. — İnsan Kanı ve Kan ürünleri Kanunu Tasa
rısının görüşülmesi, Hükümet temsilcisinin Genel Ku
rulda hazır bulunmaması nedeniyle ertelendi. 

5. — 7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılı
ğın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlanarak; maddeleri üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

17 Mayıs 1983 Salı günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Vefik KİTAPÇİGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

» • • - « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekilİ Vefik KİTAPÇIG1L 

KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Gttngör ÇAKMAKÇI 

m • 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisinin 103 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

/. — Kanada'da düzenlenecek Bilderberg Toplan
tılarına katılmak üzere 11-17 Mayıs 1983 tarihleri 
arasında Kanada'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı llter 
TÜRKMEN'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk 
BAY ÜLKEN'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/576) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» bölümün
de Sayın Cumhurbaşkanlığının üç tezkeresi var, sı
rayla okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kanada'da düzenlenecek Bilderberg Toplantıları

na katılmak üzere 1 1 - 1 7 Mayıs 1983 tarihleri ara
sında Kanada'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı tlter 
TÜRKMEN'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı
na, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk BAYÜLKEN' 
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

2. — İstifa eden Adalet Bakanı Rıfat BAY AZIT a, 
Devlet Bakanı İlhan ÖZTRAK'ın 13 Mayıs 1983 ta
rihinden geçerli olmak üzere vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/574) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 13 Mayıs 1983 gün ve 19-1/1-

10930 sayılı yazısı. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

istifa eden Adalet Bakanı Rıfat BAYAZIT'ın 
13 Mayıs 1983 tarihinden geçerli olmak üzere istifası 
kabul edilmiş ve aynı tarihten itibaren Adalet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. ilhan ÖZTRAK' 
in vekillik etmesi, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

3. — İstifa eden Gümrük ve Tekel Bakanı Ali BO-
ZER'e, Kültür ve Turizm Bakanı İlhan EVLİYAOĞ-
LU'nun 13 Mayıs 1983 tarihinden geçerli olmak üzere 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/575) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Başbakanlığın 13 Mayıs 1983 gün ve 19-1-/1-

10931 sayıU yazısı. 

istifa eden Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. Ali 
BOZER'in 13 Mayıs 1983 tarihinden geçerli olmak 
üzere istifası kabul edilmiş ve aynı tarihten itibaren 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına, Kültür ve Turizm Ba
kanı ilhan EVLlYAOĞLU'nun vekillik etmesi, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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IV. - GÖR* 

1. — 7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet, Malî İş
ler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/557) (S. Sayısı : 379) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleri» bölümüne geçiyoruz. 

Bu bölümde, 7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşülme
sine devam ediyoruz. 

Hükümet temsilcisiyle, Komisyonun yerlerini al
malarını rica ediyorum, buyurun efendim. 

Değerli üyeler; dün bu Tasarının 21 inci maddesi 
okunmuş, söz isteyen sayın üyeler sorulmuş, bu ara
da Sayın Yarkın söz istemişlerdi. Bu madde üzerinde 
başka söz isteyen sayın üye?.. Yoktur. 

Sayın Yarkın, buyurun efendim. 

ŞERAFETTtN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Tasarının 21 inci maddesiyle 1918 sayılı Kanunun 
53 üncü maddesi değiştirilmektedir. Bu maddenin ilk 
fıkrasına göre (Tamamen ilk fıkra üzerinde duraca
ğım) hükümdeki şartların varlığı halinde, yani sanığa 
isnat olunan kaçakçılık suçunun asgarî haddinin iki 
yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerek
tirmesi ve kaçak eşya ile yakalanan sanığın hüviyetini 
ispat edememesi veya maddede belirtilen miktardaki 
bir cezayı gerektiren suçtan dolayı mükerrir bulun
ması halinde soruşturma ve yargılama tutuklu ola
rak yapılmaktadır. Dolayısıyla, bu şartların varlığı ha
linde hâkim, tutukluluk kararı vermek ve yargılama
nın sonuna kadar bu kararı değiştirmemek zorunda
dır. 

Zorunlu tutuklulukla ilgili bu konuyu, önce Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri açısın
dan, sonra Anayasaya uygunluk yönünden incelemek 
gerekmektedir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun, 
sanığın tutuklanmasını gerektiren hallerle ilgili 104 ün
cü maddesinin ilk fıkrasında aynen, «Suçu işlediğine 
dair aleyhinde kuvvetli emareler elde edilen maznun 
aşağıdaki yazılı hallerde tevkif olunabilir.» denilmek-

(1) 379 S. Sayılı basmayazı 16.5.1983 tarihli 102 
nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

fLEN İŞLER 

tedir. Görüldüğü üzere, 104 üncü maddede «Tevkif 
olunabilir» denilmek suretiyle, tutukluluk kararı ve
rip vermeme hususu hâkimin takdirine bırakılmıştır. 
Oysa, Tasarının 21 inci maddesiyle değiştirilen 53 ün
cü maddenin ilk fıkrasında Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun bu hükmüne aykırı olarak, tutukluluk 
kararının verilmesi zorunluğu getirilmiş, hâkim takdiri 
kaldırılmıştır. 

Tasıarımın buı hükmüyle, sadece zorumla! tutukluluk 
esası getklilmıelkle ıkallıınmıamıalk'ba, bu tütuiklululk kararı
nım! davanın somuma foaıdaır toaldırllmıaiması da öngörül
mektedir. Zira, sözkonusu birinci fıkrada, «Soruştur
ma ve yargılama tutuklu olarak yapılır.» denilmekte
dir. Madde böyle kabul edildiği takdirde hâkim, da
vanın sonuna kadar tutukluluk kararını hiçbir su
rette kaldıramayacaktır. 

Hükmün bu yönü, ayrıca Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun, tutukluluğun devamına lüzum olup 
olmadığının tetkikine dair 112 nci maddesine de ay
kırı bulunmaktadır. Zira, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 112 nci maddesine göre, sanığın tutuk
luluk halinin devamına gerek olup olmadığı sorgu hâ-
kimliğince belirli süreler içinde resen tetkik edilir. 
Bu tetkikin tutukluluk tarihinden itibaren ilk 30 gü
nün sonunda derhal yapılması zorunludur. Bu tetkik 
sonunda sanığın serbest bırakılmaması gerektiği an
laşılırsa, bu kararda sanığın tutukluluk durumunun 
tekrar ne zaman inceleneceği de belirtilir ve ilk 30 
günden sonra sanığın tutukluğunun devamı gerekip 
gerekmediğinin ilgili hâkimlikçe, üç haftadan eksik 
ve iki aydan fazla olmayan süreler içinde yeniden ve 
resen incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu maddenin 
son fıkrasına göre de son tahkikatın açılması kararıy
la birlikte, sanığın tutuklu olarak mahkemeye şevki
ne karar verilmesi halinde bu süreler; belirttiğimiz üç 
haftadan eksik, iki aydan fazla olmamak üzere tu
tukluluk halinin resen incelenmesi süresi, kendiliğin
den yine işlemeye devam eder. 

Görülüyor ki, görüşmekte olduğumuz Tasarının 
bu hükmündeki, dava sonuna kadar tutukluluk ka
rarının kaldırılmaması, kaldırılamaması Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 112 nci maddesine de 
açıkça aykırıdır. «Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nu da bir yasa olduğuna göre bir başka kanun ile bu 
yasadaki esaslara aykırı hükümler getirilebilir, özel
likle bu tür aykırı değişikliklerin gerekmesi halinde 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre daha özel 
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olan bir diğer kanun ile bu kanuna aykırı hüküm
ler konulabilir; bunda yasal açıdan ne sakınca var?» 
denilebilir. Bu mantık doğrudur; ama bir tek şartla 
doğrudur. O da, getirilen yeni hükmün Anayasaya 
uygun olması şartıyla. Anayasamızın «Kişi hürriyeti 
ve güvenliği» başlıklı 19 uncu maddesinin üçüncü fık
rasında aynen, «Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti 
bulunan kişiler; ancak kaçmalarını, delillerin yok edil
mesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya 
bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gös
terilen diğer hallerde tutuklanabilir.» denilmektedir. 

Görülüyor ki, gerek Anayasanın bu hükmünde sa
yılan hallerin varlığında ve gerekse yine Anayasada 
gösterildiği üzere, kanunda sayılan diğer hallerde sa
nık, hâkim kararıyla tutuklanabilmektedir. Yani, «Tu
tuklanabilir» denilmek suretiyle bu husus Anayasaya 
göre de hâkimin takdirine bırakılmıştır. Dolayısıyla, 
buna göre tutukluluk kararı verilmesinde hâkim tak
dirini kaldıran Tasarının 21 inci maddesiyle değişen 
53 üncü maddenin ilk fıkrası, Anayasamızın 19 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrasına açıkça aykırıdır. 

Yine Anayasamızın aynı maddesinin yedinci fık
rasında da aynen, «Tutuklanan kişilerin makul süre 
içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma 
sırasında serbest bırakılmayı isteme hakları vardır.» 
denilmektedir. Tasarıyla getirilen ve dava sonuna ka
dar tutukluluk halinin devamını zorunlu kılan hüküm, 
Anayasamızın 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına 
olduğu gibi, şimdi okuduğum yedinci fıkrasına da 
aykırıdır. 

Diğer yandan, Tasarının bu hükmü 1918 sayılı 
Kanunun 53 üncü maddesinin ilk fıkrasında esasen 
daha önce yer almış bulunmakta idi. Yani, bu hü
küm yeni değildir; sadece cezanın asgarî haddi altı, 
aydı, o değiştirilmiştir. Yani, zorunlu tutuklama hük
mü 1918 sayılı Kanunda da yer almıştı; ancak bu 
hüküm, açılan bir dava sonunda, Anayasa Mahke
mesinin 27.11.1963 tarih ve 1963'e 293 esas sayılı ka
rarıyla 1961 Anayasasının 30 uncu maddesine aykırı 
görülerek iptal edilmiştir. Bu iptal kararına rağmen, 
bu hüküm tekrar nasıl getirilebilmiştir? Herhalde ne 
Hükümet ve ne de Komisyon «Bu iptal kararı 1961 
Anayasasına göre verilmiştir, şimdi 1982 Anayasası 
yürürlüktedir, o nedenle bizi bağlamaz.» demeyecek
lerdir; çünkü her iki Anayasada da bu hüküm açı
sından, yani tutuklama halleriyle tutuklamanın hâkim 
takdirine bırakılması açısından hiçbir fark yoktur; 
hatta 1982 Anayasamız, bu konuda 1961 Anayasa
sında bulunmayan bir hükmü, yani tutuklanan kişi

lerin makul süre içinde soruşturma ve kovuşturma 
sırasında serbest bırakılmayı isteme haklarının var 
olduğunu belirten 19 uncu maddesinin yedinci fık
rası hükmü ile dava sonuna kadar zorunlu tutukluluk 
halinin getirilemeyeceğini daha da kuvvetli bir şekil
de ifade etmiştir. 

Sonuç olarak : Tasarının 21 inci maddesi ile de
ğiştirilen Kanunun 53 üncü maddesinin ilk fıkrası 
Anayasamıza aykırıdır. Herhalde ne Komisyon ne 
de Hükümet, Anayasamızın geçici 15 inci maddesin
deki «Bu dönemdeki yasaların Anayasaya aykırılığı
nın iddia edilemeyeceği» hükmünü de dayanak yap
mak istemeyeceklerdir. Eğer Hükümet, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununda sayılmayan mükerrirlik 
halini de tutuklama nedenlerine dahil etmek istiyorsa, 
bu husus ayrıca düzenlenebilirdi; ama önce Anaya
saya aykırı olan bu hükmün getirilmemesi daha doğ
ru olurdu. 

Sözlerimi bitirmeden önce şu hususu da belirtmek 
isterim ki; Sayın Hükümet bu «Dava sonuna kadar 
sürecek zorunlu tutukluluk» ile ilgili hükmü herhalde 
kaçakçılık suç ve davalarının taşıdığı ayrı özellik 
dolayısıyla getirmiş bulunmaktadır ve Komisyon ve 
Hükümetçe bu özelliklere bağlı olarak maddede ısrar 
edildiği takdirde, en azından yargılama başladıktan 
sonra, yani dava sırasında tutukluluk halinin devam 
edip etmeyeceği konusundaki hâkim takdirine yer ve
rilmeli ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 112 
nci maddesine bu yönde işlerlik kazandırılmalıdır. 
Bu husus da şu şekilde çözülebilir : 53 üncü madde
nin ilk fıkrasının sonu «... fıkradaki şartların varlığı 
halinde soruşturma ve yargılama tutuklu olarak ya
pılır.» şeklinde bitmektedir. Bu ifade daha yumuşatı
larak «... tutuklu olarak yapılabilir.» şeklinde değiş
tirilirse, Anayasamıza uygunluk da sağlanmış olur. 

Sözlerimi burada bitirirken, Komisyon ve Hüküme
tin ve Yüce Meclisin takdirlerine durumu arz ediyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica edeyim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ ABDULLAH 
ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

Biz bu maddeyi Komisyon olarak tekrar tezekkür 
ettik ve sonucu da «Yargılama tutuklu olarak yapı
labilir.» şeklinde düzeltiyoruz. 

Arz ederiz. 

— 609 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Değerli üyeler, bu maddeyle ilgili iki önerge var, 

önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kaçakçılığın Men ve Takibine 

İlişkin Yasa Değişikliği Tasarısının 21 inci maddesi
nin Tasarıdan çıkarılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, Komisyonun 

bu son almış olduğu karar çerçevesinde, ben öner
geden vazgeçiyorum efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Genç, önergenizle ilgili açıklama yapmak 

üzere buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Aslında, Komisyonun son aldığı karar, maksadı 
bir noktada halletmiştir; ama esasen getirilen bu Ka
nun tümüyle Anayasaya aykırıdır. 

Değerli üyeler; 
Kanunun 4 üncü maddesinin müzakeresi sırasın

da burada yok idim ve çok süratli geçti. Bakın, Ka
nunun 4 üncü maddesinde ne diyor : «Bakanlar Ku
rulunca ihdas edilen emniyet bölgelerinde «Dur» ih
tarına itaat edilmemesi hallerinde sela'hiyetli memur
lar doğruca hedefe ateş edebilirler.» Bundan bir 
müddet önce bir Anayasa kabul ettik. Anayasada, 
kişi hak ve özgürlüklerinin hangi hallerde ne 
dereceye kadar sınırlanacağını orada belirledik. 
Sayın Hükümetimiz, bu Anayasada kişi hak 
ve özgürlüklerine getirilen sınırlamaları daha da 
dar bularak, vatandaşın elinde bulunan bazı 
nefes alma hallerini de tıkamak için kanun üzerine 
kanun, özgürlükleri kısıtlama üzerine kısıtlama ka
nunları getirmektedir. 

Bugüne kadar Türkiye'deki kaçakçılığın takibin
de uygulanan 1918 sayılı Kanun, bana göre ihti
yacı karşılıyordu. Şimdi, bir tek madde getirilmek 
suretiyle normal sıkıyönetim kanunlarından dahi çok 
ağır sonuçlar meydana getirebilecek, hak ve özgür
lükleri yok edebilecek bir durum yaratılmaktadır. 
Yani, vatandaşa hiçbir hak vermek istenmiyorsa, 
onu açıkça söylesinler; desinler ki, «Artık ne kanun 
var, ne nizam var, ne Anayasa var. Bunların hepsi 
bir tarafta kalsın, biz Hükümete her yetkiyi vere
lim mahkemeleri de kaldıralım, buna göre Hükümet 
istediği gibi bir yönetim göstersin.» Bunun amacı 
budur. 

Şimdi, öyle bir madde getiriyor ki; yani insan 
bu maddeleri okuyunca hakikaten hayretler içinde 
kalıyor. Hangi Bakanlar Kurulu bunun altına imzayı 
atıyor?.. Sanığa isnat olunan kaçakçılık suçunun as
gari haddinia iki..yıL olması halinde, sanığı dava so
nuna kadar tutuklama mecburiyetinde tutuyor. 

Sayın üyeler; 
Yani, «İsnat» ne demektir?.. Ondan sonra müte

akip maddesi gelecektir, o maddede de müsadir ve 
muhbir ikramiyesi, şimdiye kadar alışılanın çok üs
tünde artırılmak suretiyle, muhbirliği teşvik eder bir 
duruma getirmiştir. Aslında, ben kaçakçılıkla en et
kili bir şekilde mücadele edilmesine taraftar bir in
sanım ve gerçek kaçakçının en ağır cezalarla ceza
landırılması gerektiğine de inanıyorum; ancak, ben 
kaçakçıyı cezalandırıyorum derken, masum insan
ların da ocağına incir dikmemek lazım. Ortada hu
kukun bir genel ilkeleri vardır; bir devlet eğer de
mokratik nizam şeklini kabul etmişse, o hukukun ge
nel ilkesinin kabul edemeyeceği asgarî ölçüler vardır. 
Böyle isnattan bir insanı yıllarca hapishanede tut
manın hangi mantığa dayandığının Komisyonca izah 
edilmesi lazım. Yani bunun, bu Genel Kurulun hu
zuruna gelmesi dahi çok büyük bir hatadır bence. 

Bu, daha önceki Kanunda varmış, Anayasa Mah
kemesi bakın nasıl bir kararla bunu iptal ediyor : 
«Görülüyor ki, Anayasamızın bu maddede temel hak 
ve hürriyetlerden olan kişi dokunulmazlığını ve hür
riyetini kayıtlayan ve geçici tedbirlerden ibaret olan 
tutuklamayı zorunlu kılmamak ve bu yönden hâki
min takdirini kullanmasını sağlamak amacıyla, (hâkim 
kararıyla tutuklanabilir) hükmüne yer vermiş bulun
maktadır. Halbuki, itiraz konusu 1918 sayılı Kanu
nun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 üncü maddesi
nin birinci fıkrasında, tahkikat ve muhakemenin mev-
kufen icra olunacağı emredilmek suretiyle, hâkimin 
takdirini kullanması engellenmiştir. Bu hükme göre, 
bu fıkrada gösterilen hallerde bir veya birkaçının bu
lunması halinde hâkim, sanığı tutuklamak zorunda
dır, soruşturma ve muhakemenin devamı süresince 
•de salıverme imkânına da sahip bulunmamaktadır.» 

Sayın üyeler; 
Şimdi soruyorum : Anayasa Mahkemesinin bu ka

rarı hangi mantığa, hangi hukuka aykırıdır da, Sayın 
Hükümetimiz çıkıyor, «Bu Anayasa Mahkemesi * ka
rarını ben kaldırayım» diyor ve tekrar yeniden kanun 
getiriyor? Yani, bu memlekette herkesin biraz huku
ka, hakka ve adalete riayet etmesi lazımdır. 
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Hele şu geçen 4 üncü madde, bu memlekette çok ı 
masum insanların öldürülmesine sebebiyet verecek bir 

maddedir sayın üyeler. Yani, burada peşpeşe birtakım I 
kanunlar geçmektedir; ama hele o maddenin bu Mec- I 
liste müzakeresiz geçmesi de, ileride gerçekten çok- I 
büyük ve ağır sonuçlar doğurabilecek bir netice do- I 
ğurmaktadır. 

Şimdi, bir Kanun Tasarısı getirilmiş; Sayın Ko
misyonumuz dün sorduğumuz soruya verdikleri ce- I 
vapta diyorlar ki, «Biz yalnız ceza miktarlarını artır- I 
dik.» Ceza miktarlarını artırıyorsanız, bir tek madde- I 
lik bir kanunla bunu artırmak gayet kolay. Bu Ka
nun maddesi içine böyle hak ve hürriyetleri tama- I 
men ortadan kaldırıcı hükümler getirilirse ve hele ya- I 
rın Bakanlar Kurulu, mesela Meclisin etrafını emni
yet bölgesi ilan ederse ve oraya giren hareket halin- I 

, deki herkese ateş etme imkânı verilirse, bunun günahı 
kime ait olacaktır? I 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beş 
kilometreye kadar emniyet bölgeleri vardır. Bu konu- I 
da 1963 yılında Bakanlar Kurulunca alınmış kararlar 
vardır. Bu kararlara göre, hudut bölgesinden itibaren 
beş kilometrelik saha emniyet bölgesidir; beş kilo- I 
metrelik saha da yine emniyet bölgesinin birinci böl
gesi, ikincisi ikinci bölgesidir. Şimdi, getirilen bu Ka- I 
nunla, «Ey Doğu ve Güneydoğudaki vatandaş, sen 
bu bölge içine girdiğin takdirde, ben seni her zaman 
için öldürebilirim.» diyor. Bu, hangi hukuk mantı- I 
ğında vardır acaba? I 

BAŞKAN — Sayın Genç; süreniz dolmuştur. 
KAMER GENÇ — Tamam Sayın Başkanım; bağ

lıyorum efendim. I 
Bu itibarla, getirilen bu madde, hukuk mantığı- I 

na, hukukun genel ilkelerine ve mevcut Anayasamıza 
tamamen aykırıdır. Bu itibarla, bu maddenin metin
den çıkmasını, mevcut hükmün eskiden olduğu gibi 
uygulanmasını diliyorum. I 

Saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın I 

üye?.. I 
ALİ DİKMEN — Aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikmen. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Genç, tabiî Kanunun hemen tümü üzerinde I 

bir konuşma yaptılar kanısına vardım ve döndü, geç
miş olan 4 üncü maddeye temas ettiler. Oraya da 
temas edince, pek tabiî söz almak mecburiyetini duy
dum. I 
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Her konuyu hemen insan hak ve özgürlüklerine 
dayandırıyoruz; ama insan hak ve özgürlükleri dedi
ğimiz zaman, biz kanunları, talimatları, bizim an
layışımıza göre ehli namus, dürüst, vatana, millete 
sadık ve kanunlara, nizamlara saygılı olan kimselere 
göre yapıyoruz. Pek tabiî kanunlar, esasında caydı
rıcılık niteliğini taşır ve suç işleyecek şahıslara karşı 
alınan tedbirleri ifade eder. 

«Dur ihtarına uymayana ateş edilecek.» tabirine 
gelince. Biliyorsunuz eskiden (Yine kanunlarımızda 
vardır.) ihtar atışları yapılır, bilahara silah kullanı
lırdı; fakat bugün durum değişmiştir. Belki olayların 
dışında kalıp da, içinde yaşayamayan kimseler için 
bunlar gayet tabiî karşılanabilir; fakat olayların için
de yaşamış insanlar için artık bunları görmemezlik-
ten gelmek mümkün değildir. Bugün güvenlik kuv
vetleri bir göreve sevk edildiği zaman, değil «dur» ih
tarı, elini cebine veyahutta beline atmasıyla beraber 
kurşunlanmıştır ve bunun için polis ve asker yüzler
ce şehit vermiştir. Hatta, şurada size ifade edeyim; 
10 gün önoe güney sınırlarımızda sırf bir üsteğmene 
kurulan bir pusuda, üç erimiz şehit olmuş ve üsteğ
men yaralanmıştır. Yani, bugünkü olaylarda karşı
daki şahıs, böyle «dur» ihtarı (Hatta, «dur» ihtarını 
yine veriyoruz.) ve bir silah kullanma imkânını bile 
vermiyor. 

O halde, bir şahıs ister suçlu olsun, ister olmasın, 
güvenlik kuvvetlerinin ikazına saygılı ornak zorun
dadır. İşte bu madde de bunun için getirilmiştir. 

Şimdi buradaki konuya geliyorum. Pek tabiî bu
rada sert bir hüküm getirilmiştir; yani «yapılır» den
miştir. (Bir arkadaşımızın konuşması üzerine Komis
yon, bunu tekrar incelemiş ve Anayasadaki ilkeleri 
de dikkate alarak, bunu «yapılabilir» şekline çevir
miştir; fakat arkadaşımız, sanki «Cezaların artırılma
sıyla beraber niçin bu Kanuna gerek duyulmuştur?» 
gibi bazı ifadelerde bulundular. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir memleket düşünün ki, 12 Eylül'den sonra 800 

bin tane silah toplanmıştır ve şurasını açıkça ifade 
edelim ki, eğer güney sınırlarımızdaki olaylar; yani 
komşularımızdaki durumlar olmamış olsaydı (İran, 
Suriye gibi.) belki bu silahların iki üç misli Türki
ye'de olacaktı. Bugün elan da silah yakalanmakta
dır, her türlü kaçakçılık yapılmaktadır; bunu hepimiz 
biliyoruz. Bunlara karşı sert önlemler ve tedbirler 
alınmazsa, bunları nasıl önleyebileceksiniz?.. Bugün, 
eskiden birçok zamanlarda olduğu gibi böyle tek si
lah, tek mermi kaçakçılığı yoktur, örgütlü bir ka
çakçılık vardır. 
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İşte, zamana ayak uydurabilmek bakımından, geti
rilen kanunlarda pek tabiî bugünün şartlarına ve 
geleceğin şartlarına uygun olarak düzenlemeler yapıl
maktadır. Yoksa, bu suçları işlemeyene karşı, pek tabiî 
ki bu milletin bağrından doğan, gerek emniyet kuv
vetleri, gerekse Silahlı Kuvvetlerimiz şüphesiz say
gılıdır, bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Görüyor
sunuz, yakalananlar dahi adil bir şekilde yargı önü
ne çıkarılmakta ve halen iki üç senedir mahkeme
ler devam etmektedir. Onun için, bundan hiç kim
senin endişesi ve kuşkusu olmasın; kanunlar doğru
dan doğruya caydırıcılık maksadıyla suçlulara karşı 
yapılmaktadır ve madde yerindedir, gerekli düzeltme 
de yapılmıştır. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Komisyonun önergeyle ilgili görüşü lütfen. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VF, DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt ABDULLAH 
ASIM İĞNECİLER — Efendim, önerge sahibinin 
bahsettiği hususlar bu maddenin dışındadır ve Sayın 
Meclisimizin kabul ettiği bir konudur. Lazım gelen, 
Anayasaya uygun düzeltmeleri yaptık. Binaenaleyh, 
önergeye katılmıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tarhan. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ŞERA-
FETTİN TARHAN — Takdir, Heyeti Alinindir 
efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu önergeye Sayın 
Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor, önerge
nin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir, 

Maddeyi yapılan değişiklikle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 

tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 56 ncı madde
sinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Ağır para cezasının üçyüz lirası bir gün hesa
bıyla hapse ve hafif para cezasının üçyüz lirası da 
bir gün hesabıyla hafif hapse çevrilir. Üçyüz liraya 
ulaşmayan kesirler de üçyüz lira sayılır. 

Mahkûmun cezasını çektiği her gün için para ce
zasından üçyüz lira indirildikten sonra geri kalan 

parayı öderse, yerine kaim olan hapis veya hafif 
hapis cezası infaz edilmez.» 

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

Maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 379 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında lüzumsuz 
tekrar vardır. Fıkranın aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

«Ağır ve hafif para cezalarının üçyüz lirası bir 
gün hesabıyla hafif hapse çevrilir. Üçyüz liraya ulaşa
mayan kesirler de üçyüz lira sayılır.» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı burada mı?.. Yoklar. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz vermiyorum; 

yalnız önerge üzerinde Komisyonun görüşünü rica 
ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; katılamıyoruz. Bu
radaki düzenleme yerindedir. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ŞERA-
FETTİN TARHAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergeye Sayın 
Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. Dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 23 — 1918 sayılı Kanunun 30.6.1934 

tarihli ve 2550 sayılı Kanunla değişik 57 nci mad
desine birinci fıkradan sonra aşağıdaki fıkra ikinci 
fıkra olarak eklenmiştir. 

«Soruşturmadan bilgisi olmadığı anlaşılan yetki
li idarelere, hazırlık soruşturması sırasında Cumhu
riyet Savcılıklarınca, son soruşturma sırasında mah
kemelerce bilgi verilir». 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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24 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 24. —. 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 

tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 58 inci mad
desinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Müsadereye tabi olan kaçak eşya veya nakil va
sıtası, araç, gereç ve makineler zaptolunup da; 

a) Sanığın kim olduğu tespit edilememiş ise, 
b) Duruşmanın muvakkaten tatiline karar veril

miş ve bu durum altı ay devam etmiş ise, 
Eşyanın müsaderesine karar verilir ve 5 gün için

de keyfiyet münasip vasıtalarla ilan edilir. 
İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgililerce 

yetkili mahkemeye itiraz edilmezse müsadere kararı 
kesinlesin» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

S. FERİDUN GÜRAY — Soru sormak istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 

S. FERİDUN GÜRAY — (b) fıkrasında «Du
ruşmanın muvakkaten tatiline karar verilmiş ve bu 
durum altı ay devam etmiş ise,» deniliyor. Acaba 
«en az altı ay devam etmiş ise» diyerek «en az» iba
resini ekleyebilirler mi? 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, «altı ay devam etmiş ise» tabiri, 
kesin olarak altı ayın doldurulmasını ifade etmekte
dir. Yani, altı aydan daha aşağı olamaz zaten. Eski 
Kanundaki metin bir yıldır. Bu, şimdi altı aya indi
rilmektedir. O bakımdan, «en az» dersek, aynı an
lamı taşıyacaktır; fakat burada kesin olarak altı ay 
ile sınırlamışız; yani altı aydan önce olamayacak de
mektir. O itibarla pek gerek görmüyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, bir soru da 

ben sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Benim iki sorum olacak. Bi
rinci olarak şöyle bir misal vermek istiyorum : 

Mesela, vatandaşın birisi yurt dışından geliyor, 
arabasını triptik olarak gümrüğe bırakıyor, yine yurt 
dışına gidiyor. Triptik süresi sonunda arabasını çek
miyor; yani altı aylık triptik süresi varsa, altı ayını 

doldurmuş, gelmemiş; bu maddeye göre, bu müsa
dere ediliyor mu? Bu birincisi. 

İkincisi, bu maddede anlaşılan haliyle, mahkeme
lerin kesin hüküm vermesi beklenilmeden müsadere 
sistemi getiriliyor. Bu, hukukun genel ilkesine aykırı 
değil midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Komisyonun cevabını rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ MÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Dikkatle okunduğu takdirde, «Müsadereye tabi 
olan kaçak eşya veya nakil vasıtası, araç, gereç ve 
makineler zaptolunup da» tabiri vardır. Yani, gümrü
ğe bırakılmış olan bir vasıtanın (Bırakıp gitmiştir) 
söz konusu olması düşünülemez. Müsadereye tabi 
olan kaçak eşyalar hakkında uygulanacaktır. Duruş
ma, eğer muvakkaten tatiline karar verilmişse ve al
tı ay devam, etmişse, bu takdirde müsaderesine karar 
verilecektir. 

Sayın Genc'in belirttiği diğer hususa katılmıyoruz. 
Yani, öyle bir düşünce varit olamaz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Saym Başkan, biraz 
evvel Saym Güray bir teklifte bulundular;« en az altı 
ay» olmasını önerdiler. Şimdi, ben şöyle birşey sora
cağım; 

«Bu durum altı ay devam etmişse» deniliyor; eğer 
bu altı ay bir gün devam etmişse, o takdirde bu mad
denin uygulanması mümkün olur mu? Altı ay olara*: 
kestirilmiş, atılmış burada. 

BALKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

•MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNİ ıMÜFTÜOĞLU 
— Sayın Başkan, mümkündür. Buradaki altı ay, as
garî haddi belirtiyor; asgarî altı ay geçmiş olması la
zım. Ondan sonra her safhasında mümkün olabilir 
efendim. 

BA$K!AN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; ıKabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 25. — 1918 sayılı Kanunun 29.5.1979 gün 

ve 224*1 sayılı Kanunla değişik 60 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Madde 60. — Yasak veya kaçak şüphesiyle mal 
ve eşya yakalanması veya tespiti halinde müsadir ve 
muhbirlere aşağıdaki esas ve usullere göre ikramiye 
ödenir. 

1. Kaçak şüphesiyle yakalanan ve bu kanunun 
24 üncü maddesi gereğince tasfiye edilecek eşyalar
da; ihraç eşyasının FOB, ithal eşyasının CİF kıy
meti ödenecek ikramiyede esas alınır. CİF ve FOB 
kıymetler mahallin en büyük mülkiye amiri veya gö
revlendireceği memurun başkanlığında, hazine yet
kilisi ilgisine göre gümrük veya tekel memurların
dan birisi ile ticaret odası temsilcisinden oluşan ku
rul tarafından tespit edilir. Ticaret odası bulunmayan 
yerlerde kurula belediye temsilcisi katılır. Bu şekilde 
tespit edilen kıymetin, kaçak eşya sahipli yakalan-
mışsa yüzde sekseni, sahipsiz olarak yakalanmışsa 
yüzde ellisi müsadir ve muhbirlere ikramiye olarak 
ödenir. 

Kaçak şüphesi ile yakalanan sigara kâğıdı ve oyun 
kâğıdı ile tekele tabi eşyanın muhbir ve müsadirlerine 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca yerli emsalleri
ne göre tespit edilecek kıymetleri üzerinden yukarıda 
belirtilen oranlar üzerinden ikramiye ödenir. 

2. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koru
ma Hakkında Kanun ve Bu Kanuna göre çıkarılan 
kararname ve tebliğlerde belirtilen ve kaçak olarak ya
kalanan kıymetli madenler ile kıymetli taşlar ve bun
lardan mamul her türlü eşyanın Maliye Bakanlığınca 
tespit edilecek usul ve esaslara göre bu bakanlıkça 
olay tarihindeki kıymeti üzerinden, yabancı paraların 
olay tarihindeki kıymeti üzerinden, sahipli yakalanma
sı halinde değerinin yüzde ellisi, sahipsiz yakalanması 
halinde de değerinin yüzde otuzu nispetinde ikrami
ye ödenir. 

3. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ile Bıçaklar ve Di
ğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesine 
muhalefet suçlarından yakalanan silah ve mermiler 
ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine mu
halefet suçlarından yakalanan maddelerin olay tari
hine göre Millî -Savunma Bakanlığınca her yıl belir
lenen değeri esas alınarak, sahipli olarak yakalanma
sı halinde değerinin yüzde sekseni, sahipsiz yakalan
ması halinde değerinin yüzde ellisi üzerinden ikrami
ye ödenir. 

4. Uyuşturucu madde yakalamalarında; 
a) Eroin veya kokain yakalanmalarında, ele ge

çirilen malın ihtiva ettiği her gram saf erion veya 
kokain için, birinci derecede Devlet Memuruna öde
nen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun, sa-

I hipli olarak yakalanması halinde iki katı, sahipsiz 
olarak yakalanması halinde, tamamı üzerinden, 

I b) Morfin veya tuzlarının yakalanmalarında ele 
geçen malın ihtiva ettiği her gram saf A'MA (Arihidr, 
'Morfin, alkoloid) için birinci derece Devlet Memu-

I runa ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğu
nun, sahipli olarak yakalanması halinde tamamı, 
sahipsiz olarak yakalanması halinde yarısı üzerinden, 

c) Esrarın yakalanmasında; 
I (1) Sıvı esrar yakalanmasında ele geçen her gram 
I için birinci derece Devlet Memuruna ödenen bir gün

lük yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli olarak 
yakalanması halinde tamamı, sahipsiz olarak yakalan-

I ması halinde yarısı üzerinden, 
(2) Esrar reçinesinin toz veya plaka halinde ele 

geçen her (elli) gramı için birinci derece Devlet Me-
I murana ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yol

luğunun, sahipli olarak yakalanması halinde tamamı, 
I sahipsiz olarak yakalanması halinde yarısı üzerinden, 

1(3) Esrar Mtk'feinin kıyılmış baldeki (marıhuane) 
toz veya plaka şeklinde ele geçen her kilogram için, 

I birinci derece Devlet Memuruna ödenen yurt içi ge
çici görev yolluğunun, sahipli olarak yakalanması 

I halinde tamamı, sahipsiz olarak yakalanması halinde 
yarısı üzerinden, 

I ı(4) Esrar ihtiva eden kenevir (kendir) bitkisinin 
I bütün halde (kıyılmamış) ele geçen her bir kilogram 

için, birinci derece Devlet Memuruna ödenen bir gün
lük yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli olarak 
yakalanması halinde yarısı, sahipsiz olarak yakalan-

I ması halinde dörtte biri üzerinden, 

I (5) Esrar ihtiva eden kenevir (kendir) bitkisinin 
tarlada tespit edilen her bir dekarı için, sahipli ol-

I duğu takdirde birinci derece Devlet Memuruna öde-
I nen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun üç 
I katı, sahipsiz olduğu takdirde tamamı üzerinden, 

d) Lisans fazlası ekîm hariç, kanun dışı haşhaş 
bitkisinin tarlada tespit edilen her dekan için, sa
hipli ol'duğu takdirde birinci derece Devlet Memuru
na ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğu
nun on katı, sahipsiz olduğu takdirde üç katı üzerin-

I den, 
e) Afyon yakalanmalarında ele geçen malın ihti

va ettiği her beş gram saf AMA (Anhidr, Morfin, 
Alkoloid) için birinci derece Devlet Memuruna öde
nen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun, sa
hipli olarak yakalanması halinde tamamı, sahipsiz 

I olarak yakalanması halinde yarısı üzerinden, 
I lîkramiye ödenir. 
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4 üncü bendin uygulamasında; yakalanan veya 
tespit edilen miktar ikramiye verilmesi için birim 
kabul edilen gram, beş gram, kilogram ve dekardan 
az veya fazla ise yakalanan miktarın birim kabul edi
len miktara' oranı nispetinde ikramiye verilir. 

5. Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirle
re yüzde ellisi müsadirlere verilir. İhbar yapılmadan 
vuku bulan yakalama olaylarından ikramiyenin ta
mamı müsadirlere ödenir. 

Bu Kanunun ikinci maddesine göre ihbar mükel
lefiyeti bulunan kişiler muhbir sıfatını kazandıkları 
takdirde muhbir ikramiyesine müstehak olurlar. Ka
çakçılığın men, takip ve tahkiki ile mükellef, olanlara 
muhbir ikramiyesi ödenmez. 

6. Mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti 
azaları, mahalle ve kır orman bekçileri ve köy ko
rucuları; kendi başlarına veya kaçakçılığın men, ta
kip ve tahkiki ile mükellef memurlar ile birlikte ka
çağı yakalamaları halinde, bu madde de yazılı öde
melerden yararlanırlar. 

7. (Bu maddenin 1 inci ve 3 üncü bentlerinde 
belirtilen ikramiyeler sanıklar hakkında kamu davası 
açılmasının; 2 nci ve 4 üncü bentlerinde belirtilen 
ikramiyeler, mahkemece verilen müsadere kararlarının 
kesinleşmesini takip eden üç ay içerisinde, ödenek bu
lunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1 inci bentdeki 
ikramiyeler Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 2 nci bent
deki ikramiyeler Maliye Bakanlığı, 3 üncü bentdeki 
ikramiyeler Millî Savunma Bakanlığı, 4 üncü bent
deki afyon yakalama İkramiyesi Toprak Mahsulleri 
Öfîsi Genel Müdürlüğü, aynı bentdeki di&er ikrami 
yeler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bütçe
lerinin ilgili tertibinden ödenir. 

denin 6 nci bendinde zikredilen kişiler hak kazanır
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu Yasada yapılan değişikliklerle ilgili olarak ge

tirilen üç anailkenin birisi bu maddede yer almakta
dır. ıBu madde ile muhbir ve müsadirlere yüksek de
recede ikramiye sistemi getirilmektedir. Yani, muhbir 
ve müsâdire çok fazla ikramiye verdiniz mi, o zaman 
millet işi gücü bırakır, muhbirlik yapar. Bu, iki kere 
'ilkinin dört ettiği ,gibi bir konu, Muhbirliği teşvik edi
yor. 

Kaçakçılık, bir ekonomik meseledir. Ekonomini
zi halletmediğiniz müddetçe kaçakçılık olacaktır. Bu 
kesin. Döviz darboğazı olunca, döviz kıtlığı olunca, 
vatandaş döviz kaçakçılığını yapacaktır. Ekonomik 
sistem bozuk olduğu müddetçe, ekonomisini düzelt
mek için vatandaş kaçakçılık yapacaktır. Biz, aslında 
kaçakçılık yapanı müdafaa etmiyoruz; ancak kaçak
çılığın önlenmesi için alınan tedbirler ve önlem ola
rak düşünülen sistemler, bizim mantık sistemimize 
ters gelmektedir. 

ıBir devlet eğer kaçakçılığı önlemek istiyorsa, böy
le 4 üncü maddede kabul edildiği gi'bi, Anayasanın 
da çok üstüne çıkarak, Anayasayı da bir tarafa it
mek suretiyle, birtakım insanlara öldürme hakkını ver
mek ve birtakım kişileri de ölüme giderken kendilerini 
müdafaadan yoksun bırakma sistemini getirme yeri
ne veyahut da kendi vatandaşlarını her gün muhbir 
vaziyetine getirme yerine, daha objektif bir kıstas ala
bilirdi. Yani, polisiye tedbirlerle kaçakçılık önlene
mez. Bir ülkede bir kaçakçıyı öldürdüğünüz zaman, 
onun yerine diğerleri geçer. Bu, ekonominin bir ku
ralıdır. 

Bu itibarla, bu kadar fazla bir ikramiye getirilme
si sistemini ben anlayamıyorum. Eskiden, bunlar yaka
landığı zaman büyük bir kısmı Hazineye irat kayde 
diliyordu. §imdi, Hazineye irat yerine, muhbirlere ve 
müsadirlere ikramiye verilmesi sistemi getirilmekte
dir., 

Ayrıca, maddenin birinci bendinde «ihraç eşyası
nın FOB bedeli» denilmektedir. Mesela Türkiye'de 
bir kaçak tütün yakalandı; bunun (FOB bedeli nasıl 
tespit edilecektir?.. Evvela bunu öğrenmek istiyorum. 

İkincisi, yalnız izinsiz ithalde müsadere olduğu 
halde, bu maddenin ikinci fıkrasında, meselâ döviz 
kaçakçılığı ve Tasarıdaki 1567 Sayıh Türk Parasının 

8. Bu maddenin 1 inci fıkrasında gösterilen ka
çakçılık suçlarına terettüp eden para cezalarının tah
silini müteakip bunun yüzde otuzu ile gümrük ve 
kaçakçılık davalarından dolayı hükmolunan vekâlet 
ücretlerinin yüzde otuzu, kaçakçılık davalarının ta
kibi ve müdafaasında, kaçak eşyanın muhafaza işle
rinde ve para cezalarının tahsilinde hizmetleri geçen 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı memurlarına tevzi edil
mek üzere bu Bakanlıkça emanet hesabına alınır. 

Para cezalarından arta kalan meblağı hazineye 
irad kaydedilir. 

9. Bu maddeye göre ödenecek ikramiyelerden 
vergi, resim ve harç kesilmez 

10. 'Müsadir ikramiyesine, ancak kaçak eşyanın 
yakalanması operasyonuna bizzat katılan kaçakçılığın 
men, takip ve tahkiki ile görevli olanlar ile, bu mad-
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Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bu (Kanuna 
göre çıkarılan karalarda ve tebliğlerde belirtilen ve 
kaçak olarak yakalanan kıymetli madenler ve kıymet
li taşlar ve bunların mamulü her türlü eşya Maliye 
Bakanlığınca tespit edilecek usul ve esaslara göre Ba
kanlıkça olay tarihindeki kıymeti üzerinden, yaban
cı paralar olay tarihindeki kıymeti üzerinden, sahipli 
yakalanması halinde de değerinin % 50'si üzerinden 
ikramiye verilmesi öngörülmektedir. 

Sayın üyeler, 1567 sayılı Kanuna göre yakalanan 
bu eşyalar, bu kıymetli madenler ve dövizler, sahibi 
ne iade ediliyor. Bunlar Hazineye irat kaydedilmiyor 
ki, siz bunları tutup da ikramiye olarak veriyorsunuz. 
Yalnız, izinsiz ithal varsa o zaman müsadere ediliyor. 
Yani, Devlet Hazinesine girmeyen bir paranın, yine 
% 50 sini siz getiriyorsunuz ikramiye olarak muh
birlere veya müsadirlere veriyorsunuz. Bu da, bu sis
temde getirilen, yani, kaçakçıyı yakalamak için geti
rilen bir ikramiyenin değişik bir yorum tarzı. 

Ayrıca, eroin, morfin gibi maddelerin yakalanma
sında bunlar için verilen ikramiyenin bu kanun içeri
sinde yer almasının da anlamını ben anlayamadım: 
Türk Ceza Kanununda yapılacak, bir değişiklikle 
bunlar halledilebilirdi. 

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hak 
kındaki Kanun, bazı konuları halletmiştir. Ayrıca on
lara burada, bu Kanun maddelerinde yer vermek ve 
bunlar için ikramiye öngörmek kanaatimizce tutarlı 
bir mantık değildir. Bu itibarla, ben zaten bu madde 
ile ilgili bir de önerge verdim. Aslında önergem, bu
rada verilmek istenen ikramiyelerin % 50 oranından 
% 20 oranına düşürülmesini öngörmektedir. Yani, 
Vatandaşları böyle, ille bir ikramiye alacağım diye çe
şitli asılsız ihbarlarda bulunmaya teşvik etmemek ve
yahut da «Müsadirlerden bir ikramiye alayım.» şek
lindeki bir düşünce altında çok fazla huzursuz olma
ması için, buradaki ikramiye miktarının azalmasını ve 
Kanunun da, daha önce de belirttiğim gibi, izinsiz 
ithal dışındaki müsadere sistemi olmadığına göre, bu 
gibi hallerde de ikramiyenin ya tamamen kaldırılması 
veyahutta çok düşük bir seviyeye indirilmesi gerektiği 
inancındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Cevap verecek misiniz efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ A. ASIM İĞNE
CİLER — Saym Başkan, sayın üyeler; 

17 . 5 . 1983 O : 1 
t 
Cevap vermek durumunda kaldık. Çünkü, «Eko

nomik tedbir alınırsa kaçakçılık olmaz, onun için bu 
Kanuna da gerek kalmaz» dediler. Bunu anlamak bi
zim için mümkün olmadı. Ekonomi düzeyi en yüksek 
olan Amerika Birleşik Devletlerinde, Almanya'da, 
İngiltere'de kaçakçılık kanunları vardır; binaenaleyh 
bunlarla onun hiçbir ilgisi yoktur. Bunu evvela Sayın 
arkadaşımıza hatırlatmak isteriz. 

Onun dışında, «Hazineye irat kaydedilecek yerde 
muhabirlere, müsadirlere veriliyor; bu paralara yazık 
oluyor» deniliyor. Asıl Kanunun amacı muhbirlere çok 
para vermek suretiyle kaçakçıların yapmış olduğu tat
minin de üstünde devlet onlara bir para vermek, mü
kâfatlandırmak istemektedir. Bizim amacımız kaçakçı
lığı önlemektir. Yoksa Devlete, Hazineye bir irat ge
tirmek değildir. Kaldı ki bu yolla da Hazineye irat 
getirilmediği tespit edilmiştir. 

Bunun dışında, «FOB değeri nasıl tespit edilecek?» 
deniyor. Tabiî bunun memurları vardır. Bazen mah
kemeler yapabilir. Maddede heyetler vardır; onlar 
yapacaktır. Ekonomiye göre de FOB «Free On Board» 
olarak İngilizceden alınmış bir tabirdir. Sayın Arka
daşımız ekonomi dersinde bunu okumuştur. 

Maddenin aynen kalmasını talep ediyoruz. Esas 
maddenin getirilmesinin amacı, teşvik etmek ve de bu 
gibi kötülükleri ihbar suretiyle ortaya çıkarmaktan 
ibarettir. 

Arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, benim konuş

mamı Sözcü yanlış anlamıştır. Ben bir defa «Ekono
miyi düzeltirsek bu Kanun kaldırılsın» demedim. 
'Kendileri öyle yorumlamak istedikleri için o şekilde 
ifade etmişlerdir. Ben bir defa ekonomide FOB değe
rinin ne olduğunu gayet iyi biliyorum; ama ben ken
disine bir misâl vermiştim, «Türkiye'de kaçak tütün 
yakalanıyor, bunun FOB değerini nasıl tespit edece-
ceksiniz?..» demiştim. 

BAŞKAN — Bu şekilde ifade etmediğinizi hatır
lattınız, kâfi; teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, bu maddeyle ilgili iki önerge var; 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1918 sayılı Yasa Değişiklik 

Tasarısının 25 inci maddesinde geçen «% 50'si» iba
resinin «% 20» olarak değiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 379 S. Sayılı Kanunun 25 inci 

maddesinde adı geçen «Müsadir» ve «Muhbir» keli
meleri; 

1. Kullanılan dile uygun değildir. 
2. «Müsadir» kelimesi ayrıca yanlıştır. Müsade

re fiili yapan kişi değil, devlettir. Müsadere devlet 
adına el koyma demektir. 

Bu sebepten maddede bahsi geçen «muhbirlere» 
kelimesi «duyuranlara», «Müsadir» kelimesi yerine 
«Devlet adına el koyan» kelimelerinin kullanılmasını 
saygıyla dilerim. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın Genc'in önergesinin lehinde 
aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Sayın Aydar aleyhinde söz istemişlerdir; buyuru
nuz Sayın Aydar. 

MEHMET AYDAR — Sayın IBaşkan, değerli üye
ler; 

Hepinizin malumu olduğu üzere ülkemiz öteden be
ri çok yönlü bir kaçakçılık olayının, çeşitlendirilmiş 
kaçakçılık olaylarının tehdidi altındadır ve bu tehdit 
Türkiye'nin içinden dışarıya, dışarıdan da içeriye ol
mak üzere iki yönlüdür. 

Kaçakçılığın insanlık tarihiyle ilişkisi vardır. Hu
kukun, kanunların men ettiği birtakım gizli alışve
rişlerin tarifidir kaçakçılık. Bunu, «Kanunların gös
terdiği metaın kanun dışı yollarla el değiştirmesi» şek
linde de tanımlayabiliriz. 

12 Eylül gününe gelinceye kadar Türkiye'nin na
sıl bir kaçakçılık furyasıyla baş başa bulunduğu ko
nusunda, bu Yüce Meclisin sayın üyelerine sunulmuş 
gizli brifing çok geniş bilgi vermiş olmalıdır. 

Sayın arkadaşımın önergesine aleyhte karşı çık
mam bir oran, bir takdir meselesidir. Maddenin he
yeti umumiyesini birlikte ele aldığımız zaman, kaçak
çılığı önlemenin bir polisiye tedbir olarak ortaya çık
madığı; ancak çeşitli faktörlerin kaçakçılığın menin
de rol oynaması nedeniyle bunları en azından asgari
ye indirmeyi amaçladığı görülecektir. Bu itibarla, geti
rilmiş olan oran takdirleri kanımca çok isabetli olarak 
seçilmiştir ve özendiricidir. 

Temelde her ne kadar ekonomik faktörün saikiy-
le hareket haline geçen kaçakçılar, ülke ekonomisini 
yıkan mahiyette ortaya çıktıkları için, kendilerini ko
ruyacak değil, takip edecek olan insanların da mut
lak surette hayatlarını tehlikeye attıklarını ve ülkenin 
hem insanları, hem ekonomisi için büyük fedakârlık
larda bulunduklarını dikkat nazarına almak lazımdır. 

IBir muhbir de böyledir, bunu takip eden kuvvetler 
de aynı tehlikeyle baş başadır. Her hizmetin bir rizi
kosu vartiır. Bu rizikoyu en asgarî hadde indirebil
menin yolu da onları gösterdiği başarıda taltif etmek
tir. 

Madde methinde yer alan oranlar isabetli olduğu 
için arkadaşımın önergesine katılmıyorum. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılıyor mu 

bu önergeye?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEK/tLİ A. ASIM ÎĞNE-
GİLER — Önergeye katılmıyoruz Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ŞERA-
FETTİN TARHAN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergeye Sayın 
Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. Dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

İkinci önerge Sayın Çakmakçı'nın önergesiydi. Bu 
önergenin lehinde ve aleyhinde söz isteyen sayın üye 
var mı?... 

SERDA KURTOĞLU — Aleyhinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim, söz konusu 
Kanun 1932 tarihlidir. Bu Kanunun diğer maddele
rinde de aynı tabirler kullanılmaktadır. Tadilat yapı
lırken Kanunun bütünlüğünü bozmamak lazım ge
lir; bir. 

İkincisi; bu tabirler hususî kanun dışında usul 
kanunlarında da aynen tekrar edilmektedir. Bu iti
barla, hususi kanundaki tabirlerle Umumi Usul Ka 
nunundaki tabirlerin de bütünlüğünün bozulmaması 
gerekir. 

Bu iki nedenle önergenin aleyhindeyim; arz ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin görüşünü 

rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
IKÖMft'SYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Aynı nedenlerle önergeye katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ! BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ŞERA-
FETT1N TARHAN — Aynı nedenlerle katılamıyo
ruz efendim. 
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BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Çakmakçı'nın 
önergesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katıl 
mıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınma
sı kabul edilmemiştir. 

125 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 26. — 1918 sayılı Kanuna 29.8.1956 

tarihli ve 6829 sayılı K anunla ilave edilen Ek Madde 
2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 2. (I). - Bakanlar Kurulunca tespit 
ve ilan olunacak madde ve eşyaları İçişleri ve, Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca tayin edilecek merciler
den müsaade almaksızın emniyet bölgelerine sokanlar 
veya sokmaya teşebbüs edenler bir seneden iki sene
ye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar ve suç ko
nusu olan şeyler müsadere olunur. 

(II) - Emniyet bölgelerinde istihsal, imal veya sair 
suretlerle tedarik edilmiş olan yahut gerekli müsaade 
verilmiş bulunan mallar elden çıkarılmış olsa dahi, 
bunların istihlak, istimal ve satış gibi suretlerle sarf 
mahallerini talepte bildirilecek müddet içerisinde izah 
ve ispat edemeyenler için bir seneden beş seneye 
kadar hapis ve kaçağa sarf edilmiş sayılan şeylerin 
rayiç değeri miktarınca değerin tespiti mümkün ol
mayan hallerde onbin liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

(III) - Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci madde
lerine müsteniden çıkarılan hükümet kararlarına ve
ya ithal veya ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve 
maddeler hakkında konulan kayıt ve şartlara aykırı 
olarak yahut izin veya lisans alınmadığı halde alın
mış gibi gösterilerek herhangi bir madde ve eşyayı 
yurda ithal edenler veya yurttan çıkaranlar, yahut bu 
fiillere teşebbüs edenler bir seneden beş seneye kadar 
hapis ve yirmibin liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. 
Bunların müsadere edilememesi halinde; yukarda ya
zılı ağır para cezasına eşya veya maddenin rayiç de
ğeri miktarınca ağır para cezası, rayiç değer tespit 
edilemezse yirmibin liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası ilave olunur. 

(IV) - Üçüncü fıkrada yazılı suçun toplu olarak 
veya teşekkül halinde işlenmesinde sanıklar 27 nci 
maddede yazılı ağır hapis cezası ile birlikte yuka
rıda yazüı para cezasının beş misli ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. 
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Yukarıdaki fıkraların tatbiki ile alakalı olarak İç
işleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca ortaklaşa 
neşir ve ilan edilecek tebliğlere uymayanların üç ay
dan bir seneye kadar hapislerine, suç konusu eşya 
veya maddelerin müsaderesine, müsadere mümkün 
olmayan hallerde eşya veya maddelerin bedeli mikta
rınca para cezasına hükmedilir. Suçluların bu ha
reketleri ayrıca kaçakçılık suçunu oluşturmuş ise 
mezkûr suçtan dolayı da cezalandırılırlar. 

Bu maddeye göre zaptedilen eşyanın bedeli ile 
para cezasından verilecek ikramiye 60 inci maddeye 
göre dağıtılır. 

Ancak, 3 üncü fıkraya giren suç eşya gümrük
lerde iken meydana çıkarılmış olsa dahi, ikramiye 60 
inci maddedeki esaslar dairesinde ödenir. 

Yolcu ve nakil vasıtaları sahip ve personeli ta
rafından 14 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı 
olduğu şekillerde gizlenip 3 üncü fıkraya aykırı 
olarak yurttan eşya ve maddelerin çıkarılması veya 
buna teşebbüs edilmesi hallerinde gümrük memurla
rından kurulu komisyonlarca kaçak eşyanın müsade
resine ve rayiç değerinin bir misli ağır para cezasına 
hükmolunur. 

Madde veya eşya sahibi bunların para cezasına 
esas olacak değerinin bir mislini gümrük idaresine 
rızası ile verirse keyfiyet mezkûr idarece tespit, eş
ya veya madde müsadere edilerek hakkındaki taki
battan vazgeçilir. 

Madde veya eşya sahibi bir ay zarfında para ce
zasına hükmetmeye yetkili mahkemeye kıymet ve 
müsadere bakımından itirazda bulunabilir. 

Gizlenerek çıkarma hali mevcut değil ise yalnız 
eşyanın çıkarılmasına müsaade edilmez. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, redaksi
yon efendim. 

AKÎF ERGİNAY — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Hayhay efendim; Sayın Erginay, si

ze de söz vereyim efendim. 
Buyurun Sayın Kurtoğlu. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, 39 un
cu sayfada, ilk satırında «Ancak, 3 üncü fıkraya gi
ren suç» dendikten sonra virgül lazım. Ondan son
raki ikinci paragraf» «Madde veya eşya sahibi» di
yor, «Sahibi» den sonra virgül olması lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, birinci fık

rada «İçişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlığınca» 
deniyor. Halbuki burada iki bakanlık vardır; her
halde «İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca» 
olacak. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Divan Üyesi arkadaşımızın 

da 1 - 2 kelime üzerinde değişiklik isteği var : 26 ncı 
maddenin Ek Madde 2 kısmında, dördüncü satırda 
«müsaade» yerine «izin» konulamaz mı derler. Çün
kü Komisyondan gelen metinde yine « izin» kelimesi 
mevcuttur. Bir de, yine Romen rakamıyla (II) işaret
li fıkranın ikinci satırında «gerekli müsaade» denili
yor; «izin» olamaz mı derler. (III) Romen rakamıyla 
belirlenen fıkranın üçüncü satırında «izne bağlı» de
niliyor, «izin» kelimesi var. Bir de yine (III) Romen 
rakamlı fıkranın «müsteniden çıkarılan» denilen kıs
mında «müsteniden» yerine» dayanılarak» denile
mez mi derler. Bir de (III) Romen rakamıyla belir
lenen fıkranın alttan dördüncü satırında» «ithal eden
ler veya yurttan çıkaranlar» deniyor, «çıkaranlar» 
dendiğine göre, «ithal edenler» yerine «sokanlar» 
denilemez mi şeklinde teklifleri var. 

Hepsine bir cevap rica edeyim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKtLl A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Bu redaksiyon ve tabirlerle ilgili tekliflerin; Sa
yın Ça'kmakçı'nın en sondaki «itJhal edenler» yerine 
«sokanlar» teklifi hariç, hepsine Komisyonumuz ka
tılıyor efendim. 

Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
O halde bunları yerine işleyelim efendim: 26 ncı 

madde'de, üçüncü satırda «Bakanlığınca» yerine «ba
kanlıklarınca»; Ek Madde 2 nin dördüncü satırında 
«müsaade» yerine «izin», 37 nci sayfada, (II) Romen 
rakamıyla başlayan fıkranın ikinci satırında «müsaa
de» yerine «izin»; (III) Romen rakamıyla başlayan 
fıkranın ikinci satırında «müsteniden» yerine «daya
nılarak», 39 uncu sayfa'da, baştan itibaren «Ancak, 
3 üncü fıkraya giren suç»tan sonra virgül ve yine 
39 uncu sayfada üçüncü fıkra olan «'Madde veya eş
ya sa'hi'bi»nden sonra bir virgül. 

Efendim, bu değişikliklerle maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 
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27 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 27. — 1918 sayılı Kanuna aşağıdaki 

Ek Maddeler ilave olunmuştur. 
EK MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren 

suçların son soruşturmasının yapılacağı yerdeki mah
kemelerin birden çok dairelere ayrılmış olması halin
de bu davalara, o ma'hkemenin bir numaralı ola
nında bakılır. 

İş sayısının o mahkemenin bakabileceği azamî 
miktarı aşması halinde bu miktarı aşan davalara ay
nı derecedeki sıra sayısı takip eden mahkemede ba
kılır. 

Dava sayısının iş bölümü uyarınca belirlenmiş 
miktarı aşmaması halinde bu mahkemeler diğer da
valara da bakarlar. 

BAŞKAN — Bu Ek Madde 3 üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı?.. Yok. 

Ek Madde 3'ü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 4'ü okutuyorum : 

EK MADDE 4. — Kısıtlayıcı diğer kanun hü
kümlerine ek olarak her türlü kaçakçılık suçundan 
dolayı ağır bapis cezasıyla mabkûm olanlar, affa uğ
ramış olsalar bile, 13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda ça
lıştırılamazlar. 

BAŞKAN — Ek 4 üncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Ek 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edeilmiştir. 

Ek madde 5'i okutuyorum : 

EK MADDE 5. — Bu Kanunun 11 nci madde
sine göre silah kullanmalarından dolayı haklarında 
soruşturma ve kovuşturma açılanlara, bağlı bulun
duğu kurum tarafından avukat sağlanır veya sanık 
memurun vekâlet verdiği avukatın ücreti, avukatlık 
asgarî ücret v tarifesi üzerinden kurumlarınca karşıla
nır ve sanık hakkında bu suçlardan dolayı görevden 
uzaklaştırma, açığa alınma ve işten el çektirme işlem
leri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Ek 5 inci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı?.. Yok. 

Ek 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler 27 nci maddeyi çerçeve madde 
olarak ek madde 3, ek madde 4, ek madde 5'le bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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'28 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 28. — 12.6.1933 tarihli ve 2313 sayılı 

Kanunun değişik 28 inci maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 30. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Tasarının tümü üzerinde lehte 
aleyhte söz istiyenler?.. Lehte söz isteyen sayın üye 
yok. Sayın Genç, aleyhte söz istiyorlar. 

Sayın Genç, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Ben aslında bu Kanuna, gerek kendi içerisinde 
tutarsız birtakım ilkeler getirmesi, gerekse Anayasaya 
tümü ile aykırı olması nedeniyle karşı bulunmakta
yım. 

Şimdi, 1 inci maddesinin (G) fıkrasında kabul edi
len sistem şöyle; 

Diyor ki; «Normal olarak yurt dışında zat, aile 
ve meslek ihtiyacında kullanılmak üzere hediye edil
mek amacıyla her ne suretle olursa olsun başkaları 
tarafından ithal edilen eşyayı ticaret maksadıyla 
toplamak ve satmak kaçakçılık kapsamına alınmış
tır.» 

Halbuki bir mal, huduttan geçtikten sonra millî 
mal oluyor ve artık o 1567 sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Kanununa tabi oluyor. Bu artık 
kaçakçılık kapsamı içerisinde mütalaa edilemez. Bi
liyorsunuz eskiden Amerikan pazarları vardı, bu
nun gibi birtakım yerler vardı, bunlar 1567 sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa göre 
kapatıldı, buraya ayrıca kaçakçılık olarak sokulması
nın anlamını ben anlayamadım. 

Sayın üyeler; 
ikincisi; benim en fazla üzerinde durduğum 4 ün

cü maddedir. Bu 4 üncü madde gerçekten beni vic
danen çok huzursuz etmektedir. Şimdi, 1982 yılında 
bir Anayasa kabul ettik. Bu Anayasa 1961 Anayasa
sına nazaran hak ve özgürlüklere de bir hayli sınırla
malar getirdi; ama yine de vatandaşın nefes alabi
leceği birtakım konular var. Fakat şimdi, bu Anaya
saya da daha itibar edilmiyor ve birtakım, Anayasa
nın temel felsefesini yok edici hükümlere yer verili
yor. Bakınız, şimdi 4 üncü madde ne diyor? Üst ta
rafını okumuyorum, ilgili kısmı okuyorum : 

«Veya Bakanlar Kurulunca ihdas edilen emniyet 
bölgelerinde «Dur» ihtarına itaat edilmemesi halle
rinde salahiyetli memurlar doğruca hedefe ateş ede
bilirler.» 

Şimdi, kabul ettiğiniz 1982 Anayasasasının 17 nci 
maddesinin «Kişi dokunulmazlığı, maddî ve manevî 
varlığı» kenar başlıklı, konu ile ilgili hükmünü oku
yorum : 

«Mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine 
getirilmesi hali ile meşru müdafaa hali, yakalama ve 
tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu 
veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayak
lanma veya isyanın bastırılması...» gibi haillerde öl
dürme olayı meydana gelmişse, «Birinci fıkra hük
mü dışındadır.» diyor. ' 

Sayın üyeler; şimdi nasıl oluyor da Bakanlar Ku
ruluna böyle bir yetki veriliyor? Sayın Hükümet aca
ba neye istinaden bunu uygulayacak? 1932 yılında 
1918 sayılı Kanun çıktığı zaman, o zaman daha Dev
letimizin emniyet kuvvetleri çok zayıftı ve memleke
timiz büyük bir savaştan, Kurtuluş Savaşından çık
mıştı. O zaman, 1961 ve 1982 Anayasasının getirdiği 
hak ve özgürlüklerden daha sınırlı hak ve özgürlük
ler getiren bir Anayasa olmasına rağmen, o zamanki 
Hükümet dahi böyle bir tasarıya, böyle bir hükme 
gerek görmemiştir. Nasıl oluyor? Sonra Bakanlar 
Kurulu bu emniyet bölgelerini nerede ihdas edebilir? 
Aslında bu, tamamen polisiye zihniyetle hazırlanmış 
bir tasarıdır. 

Şimdi, bakın; araştırdık 1963 yılında bir karar
name çıkmış. Kararnamede şöyle deniliyor; 

«Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki maksadı ile 
Suriye, Irak ve Iran hudutlarında hudut hattından 
içeri doğru beş kilometrelik sahada daimî emniyet 
ve ikinci beş kilometrelik sahada da tedbirler bölü
mü ihdas edilmiştir.» 
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Yine aşağıda şu geçiyor : I 
«1 Kasım 1956'da ve bilmem şu sayılı kararname 

ile, Suriye ve Irak hudutlarımızda, hudut hattından 
içeriye doğru 25 kilometrelik emniyet bölgesi ihdas 
edilmiştir» diyor. 

Sayın üyeler; şimdi Bakanlar Kurulunun, getiri
len bu Kanuna göre, nerede, ne amaçla, hangi kriteri 
esas almak suretiyle emniyet bölgesini ihdas edeceği 
bir defa vurgulanmamıştır. Burada emniyet kuvvet
lerine doğrudan doğruya «Vur» emri imkânı veril
mektedir. Gerçi, «İhtar» deniliyor; ama ihtar konu
sunda, zaten vuran adam da herhalde, ben ihtar et
medim, vurdum diyemez. 

Şimdi ne olacaktır? Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgesindeki hudut köylerinde emniyet kuv
vetleri tasvip etmedikleri kişileri icabında vuracak
tır; getirecektir bu emniyet bölgesine koyacaktır, ya
nına da iki çay paketi koyacaktır. Ondan sonra; efen
dim ben orada «Dur» dedim, durmadı ve ateş ettim 
şekli ortaya çıkacaktır Böyle bir kanun hangi 
devlette görülmüştür acaba? Yani hangi demokrasiye 
inanan zihniyetin burada... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan; özür dilerim... 

KAMER GENÇ — Efendim, sözümü kesmeyin. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Neden «Doğu Bölgesinde» diyorsunuz da, 
başka bölgelerde demiyorsunuz; her tarafta vatandaş 
aynıdır. İstirham ederim, politika yapmayalım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın İğneciler, 
ben söz vermeden lütfen konuşmayın. Sayın Genç, 
zaten süreniz de doldu. Lütfen. I 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan; süremiz dol
du; ama yani her halde tümü üzerinde beş dakika 
konuşulur diye bir kural yoktur. 

BAŞKAN — Hayır, beş dakika efendim. Lütfen 
toparlayın. Lütfen. I 

KAMER GENÇ — Şimdi bir defa Komisyon 
konuşanlara saygılı olmasını bilmelidir. 

BAŞKAN — Efendim, hatırlattım; ona uydular. 
Devam edin efendim. 
KAMER GENÇ — Devam ediyorum Sayın Baş

kan. I 
Şimdi, biz kürsüye çıktığımız zaman sözümü ke

siyorsunuz, ondan sonra birbiriyle bağlantıyı da kay- I 
bettirmeye çalışıyorsunuz, ondan sonra da «Devam I 
ediniz» diyorsunuz. j 
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BAŞKAN — Sayın Genç, biliyorsunuz ki; Baş
kanlık böyle bir kasıtla hareket etmez. Süre dolmuş-
sa kürsüde kim olursa olsun sürenin dolduğunu bil
diriyoruz; ama hiçbir üye sizin gibi tepki göstermi
yor. Herkes anlayışla karşılıyor, lütfen siz de anla
yışla karşılayın. 

Konuşmanızı lütfen toparlayınız. 
KAMER GENÇ — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın üyeler; buraya gelen Kanunun amacı bel

lidir. Bunun yeri de, adresi de bellidir. Her halde 
Bakanlar Kurulu, getirip de Ankara'da, İstanbul'da 
emniyet bölgeleri i'hdas etmez. Bugüne kadar gelen 
uygulamalar da vardır. Ben «Doğu, Güneydoğu Ana
dolu Bölgesi» dediğim zaman işte size örneklerini 
getiriyorum. Ben, bu, itibarla böyle emniyet bölge
leri ihdas edip de polis'in burada vatandaşı sorgusuz 
sualsiz vurmasına karşı çıkıyorum. 

Bu Kanunda getirilen üçüncü bir sistem de va
tandaşlar arasında muhbirlik müessesesini teşvik et
mektedir. Biraz önce de, bir madde vesilesiyle yap
tığım konuşmada belirttim; kaçakçılık ekonomiye 
bağlı bir konudur. Ekonomisi güçlü olan memleket
lerde de kaçakçılık vardır ve cazibeli oldukça bu ya
pılmaktadır. Şimdi, «Ben kaçakçıyı yakalatırım» di
ye siz ikramiyeyi artırırsanız bu kaçakçılık önlen
mez; bu bir tedbir değildir. Devletin emniyet güçleri, 
emriiyet kuvvetleri vardır. Bununla mücadelenin yo
lu, vatandaşlar arasında muhbirlik müessesesini teş
vik etmek değildir; bununla mücadelenin yolu, evvela 
Devletin hudutları iyi kontrol altında tutmasıdır ve 
ekonomisini düzeltmesidir, işsizine iş bulmasıdır. 
Yoksa, belirli ikramiyeleri artırmak suretiyle vatan
daşları birbirine muhbir ve birbirine düşman, birbi
rine düşürücü nitelikte bir yöne sevk edilmemesi la
zımdır. 

Benim önerim şudur: Bu Kanun Tasarısı Ana
yasa Komisyonuna gitmemiştir. Anayasa Komisyo
nuna gönderilip de, Anayasaya aykırı olup olmadığı 
yönünden bir mütalaa alınması gerekirdi ve bu Ka
nun Tasarısında getirilen 4 üncü madde ile Anaya
samızda ka'bul edilen sistem tamamen altüst olmak
tadır ve Devletimizin «Demokratik Hukuk Devleti» 
ilkesine tamamen ters düşmektedir, hukukun genel 
ilkelerini inkâr etmektedir. Bu itibarla, bu Kanun 
Tasarısı Anayasaya aykırıdır; reyim de, ret şeklinde 
olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Değerli üyeler; Tasarının tümünü kesin oylarını

za sunuyorum. Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... 
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7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı Danışma Meclisimizce ka
bul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sayın Komisyona ve Sayın Hükümet Temsilcisi
ne teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 103 üncü Birleşimi
mizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

2. — İnsan Kanı ve Kan. Ürünleri Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu Raporu. 
(1/658) (S. Sayısı : 392) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında, İn
san Kanı ve Kan Ürünleri Kanunu Tasarısı var. Bu 
Tasarıyı görüşmeye başlıyoruz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı adına Sayın 
Feridun Gökırmak ve Sayın Komisyon yerinde. 

Tasarıyla ilgili Raporun okutulup okutulmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Okutulmasını ka'bul 
edenler... Kabul etmeyenler... Okutulmasına gerek 
görülmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye
ler?.. Sayın Aydar, Sayın Koran, Sayın Bayer. Üç 
sayın üye s'öz istemişlerdir. 

Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Türkiye'de öteden beri düzenlenmesi arzu edilen; 

ancak bu Kanun Tasarısının hazırlandığı veya ha
zırlanma düşüncesinin hâkim olduğu yıla kadar belli 
bir düzenlemeye ulaştırılamayan kan teminindeki so
runlar, son bir yıl içerisinde hem bunun ihtiyacı 

(1) 392 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEK1L1 A. ASIM İĞNE
CİLER — Teşekkür ederiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Birleşime 15 dakika ara veriyo

rum. 
Kapanma Saati : 15.35 

içinde olan insanlarımızı, hem de bu ihtiyaca kendi
lerini gönüllü olarak veren insanlarımızı tatmin edici 
bir noktaya getirmiştir. 

Bu fiilî durum, uzun sürede daha verimli sonuç
lara ulaştırıla'bilmek bakımından bir kanunî düzen
leme esası içerisinde mütalaa edilmiş bulunmaktadır. 
Bu itibarla Hükümetimizi bu çok hayırlı, insan ya
şamıyla direkt ilişkisi bulunan bu çok hayırlı dü
zenleme için kutluyorum. 

Kanun Tasarısının bana göre en can alıcı nok
tası, beçinci maddede ifadesini bulan «Kan, ticaret 
metaı haline getirilemez» hükmüdür. 

Çağın gerekleri içinde insan sağlığı sadece çevre 
koşullarının ortaya çıkardığı birtakım enfeksiyon
lara bağlı hastalıklardan değil, her gün giderek bü
yüyen, özellikle kendisini bütün ağırlığıyla hissetti
ren trafik kazalarının ortaya çıkardığı oluşumda, 
hızlı, taze ve güvenilir bir kan temini mekanizması
nın faaliyete geçirilmesini gerekli kılmıştır. Ülke ça
pında böyle bir düzenlemenin yapılabilmesi için ge
tirilen bu Kanun Tasarısı, öyle umuyorum ki, önü
müzde çok kısa bir süre içerisinde faydalı sonuçları
nı verecektir. 

Daha önce bu konuya, hepinizin bildiği gibi, 
övünmekle ve kendisiyle iftihar etmekle gerçekten 
sevindiğim Türkiye Kızılay Derneği, bu Kanunda 
da önemli bir görev ifa edecektir. Bunun yanıbaşın-
da, Üniversitelerimiz, diğer kamu kuruluşları bu fa-

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KtTAPÇIGlL 

KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 
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aliyetin içerisinde tam bir organizasyona dahil kılı
nacaklardır. Daha önceki başıboşluk ve düzensizlik 
böylece iyi bir netice sağlanmak üzere düzenlenmiş 
olacaktır. 

Ben bu Kanun Tasarısını hazırlayan Hükümeti
mizi ve Sayın Komisyonumuzu içtenl'ikle kutluyor, 
en derin saygılarımı arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Koran, buyurun efendim. 

MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 

Şair şöyle demiş «neler var bu dünyada neler, 
bir anlık sevinç bir yığın keder». 

Yıllardır özlemini duyduğumuz, hasretiyle yan
mış olduğumuz bir Kanun Tasarısı önümüzde bulu
nuyor. Bütün kederlerimi unutmuşum, şu anda hu
zurunuza inmiş bulunan bu Kanunun sindire sindire 
sevincini duymaktayım. Türkiye'de ilk defa insan 
kanının insan hayatı üzerinde rolünü ve rolünün de
recesini tespit etmiş bulunan Türk; Kızılay'ı 1957'de 
Türkiye'nin daha ya'bancı olduğu bu mevzuya eğil
miş, mütehassıs ekiplerini Belçika'ya gönderip eğit
miş ve Türkiye'de ilk kan bankasını açmış olan mil
lî ve milletlerarası iftihar kaynağımız olan müesse
se tarafından olmuştur. 

Teessürle belirtmek isterim ki, insan kanının in
san hayatındaki ehemmiyetini insanoğlu idrak et
memiş ve Türkiye'de sivil sektör 1957'den bu yana 
bir türlü kan verme yönüne yönelmemiştir. Türki
ye'de bugün yıllık ihtiyacı olan 650-700 bin ş'işe 
kanın dörtte biri kahraman Türk ordusunun men
supları tarafından verilmekte, belki beşte birine ya
kın bir kısmı devlet hastaneleri ve üniversitelerdeki 
kan merkezlerinden temin edilmektedir. Yani demek 
oluyor ki, Türkiye'de ortalama olarak kan kaybın
dan 30 bin kiş'i her yıl hayatını kaybetmektedir. Bi-
lahara bunun ticareti yoluna gidilmesi ele alınmış ve 
insan kanını bir ticaret metaı haline getiren özel 
kan bankaları türemiştir. Bu özel kan bankaları, 
Türk Kızılay'ınca vatandaşa en son olarak bin li
raya intikal ettirilen maliyet zait kâr olmamak şar
tıyla bin liraya intikal ettirilen insan kanını gece 
saat 12.00*den sonra altı bin, yedi bin lira civarında 
imkansız kalan insanlara satmakta asla tereddüt et
memişlerdir. 

Sağlık Bakanlığını ve onun insan hayatına ehem
miyet veren değerli personelini, bu Kanunu huzu
rumuza getirmekten dolayı hakikaten kutlamak isti-
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yorum. Bu Kanunla Türkiye hudutları içerisinde 
grupların, ek grupları tahlil ve tespit edilmeden, si
cil ıslahı tespit edilmeden, verem mikrobu dahi tes
pit edilmeden yalnız Rh faktörüne göre uygun olan 
kanı diğer bir hastaya verip, hastalık enjekte etmek
ten çekinmeyen insan kanının bezirganlarına son ver
miş bulunmaktadır; bunu küçümsememek lazımdır. 
Benden evvel konuşan arkadaşım, kanın insan ha
yatiyeti üzerindeki ehemmiyetiriin ve bunda Türk 
Kızılay'ının gayretlerinin ölçüsünü sizlere ifade bu
yurdular. Ben bunun üzerinde daha fazla söz et
mek istemem. Yalnız bir önergem vardır, o öner-, 
gemi verdim, o önergemi sırası geldiği zaman mü
saade buyurursanız arz edeceğim. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 

MUHSİN ZBKAt BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

tnsan Kanı ve Kan Ürünleri1 Kanun Tasarısını 
Danışma Meclîsine getirdiği için, ben de diğer arka
daşlarım gibi Hükümete candan teşekkür ederim. 
tnsan kanının hayatımız üzerindeki önemine değin
mek istemiyorum. Ancak Kanun Tasarısı üzerinde 
önemle durduğum bazı noktalara değinmek istiyo
rum. Birincisi, bu tip Kanun Tasarıları uluslararası 
düzeydeki anlaşmaları da kapsaması lazımdır. Biz 
Avrupa Konseyinde bu tip anlaşmalara fiilen imza 
koyan ve bu imzası ile resmî çalışmalarımızda bu 
imzaların gerektirdiği mesuliyetleri tekabbül eden bir 
Hükümetiz, 

Kanun Tasarısını tetkik ettiğimiz zaman, gerek
çesinde bu hususta bilgi var; fakat kapsam madde
sinde, görev maddesinde bu tip uluslararası anlaş
ma ve ticaret konusunda herhangi bir madde veya
hut açıklama yok. Birinci konu bu. 

İkinci konu ise, kan konusunda son zamanlarda 
bakanlıklarda devamlı bir istişare kurulları kurulu
yor, bakanlığın kendi görevi bu kurullara veriliyor. 
Yine bu Kanunda da dördüncü maddede İstişari ma
hiyette bir kurul kuruluyor. Bu kurulun teşekkürünü 
tetkik ettiğimiz zaman Ankara mütegallibileri, bü
rokrasi hâkim oluyor. Türkiye'de 17 tane tıp fakül
tesi var, yalnız Ankara tıp fakültelerinden temsilci 
alınıyor, diğerlerinden alınmıyor, neden?.. 

IDiğer bir konu, cezaî müeyyideler bakımından 
beşinci maddede yasaklar konusu yalnız özel sek
tördeki tüzelkişiliğe haiz kan merkezlerini kapatmak
la kalıyor, bunun cezaî müeyyideleri ne olacak, Türk 



Danışma Meclisi B : 103 17 . 5 . 1983 O : 2 

Ceza Kanunlarına göre yapılacak işlem ne olacak?.. 
tasanlar ölecek ve ölmekte. Bu bakımdan Bakanlık 
resmen İstanbul'da yaptığı beyanatlarda «kontrol 
ediyoruz» diyor. Yalnız kontrol değil, cezaî müey
yideleri de beraber getirmek lazım. Kanun bu nokta
da da bence noksan. 

Nihayet en son olarak, burada müesseseler kuru
lacak, müesseseler üç türlü. Bir, devletin kontrolün
de kan merkezleri; ikincisi, yüce Kızılayın kontro-
lunda kan merkezleri, üçüncüsü de tüzelkişiliği haiz 
kan merkezleri. Bunların Statüleri konusunda kanun
da açıklık yok. Hangisi hangi şekilde çalışacak?. Bu 
kan merkezlerinin arasındaki ilişkiler nasıl olacak? 
Bunlar yok. Tasarının tümü hakkındaki görüşlerim 
budur. Maddeler gelince bu görüşlere ait bir - ik'i 
önergem olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, sayın üyelere bir cevap vere

cek misiniz? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kan, saygıdeğer üyeler; 

Görüşülmekte olan İnsan Kanı ve Kan Ürünleri 
Kanunu Tasarısı bugüne kadar uygulamada meyda
na gelen istismarları ve kanın ticaret metaı haline 
getirilmesini önleyici mahiyet arz etmektedir. 

Kanun Tasarısının tümü üzerinde konuşan Sayın 
Aydar ile Sayın Klöran konuyu gayet mükemmel bir 
şekilde sizlere izah etmiş bulundular. Biz kendileri
ne sadece teşekkür ediyoruz, bu katkılarından dolayı. 

İnsan kanı ve kan ürünleri bugüne kadar Tür
kiye'de kamu sektörü, Kızılay ve özel kan merkezleriı 
vasıtasıyla uygulamada yapılmakta idi. Ancak, özel 
sektör, özel kuruluşlar genelde sadece kan alıp ver
me, yani kanın ticaret metaı haline getirme işleriyle 
uğraşmakta idiler. Bugüne kadarki uygulamada ma
alesef özel kuruluşlar bu imtihanı başarı ile vereme-
m'işlerdir ve kan konusunda büyük sorunların çık
masına neden olmuşlardır. 

Bunun başında kan veren bazı kişilerin kan ve
recek durumda olmamalarına rağmen, kanları alın
mış ve hastalara nakledilmiştir. Bunlar, uyuşturucu 
madde müptelası olanlar, alkolikler ve kanının alın
ması mümkün olan hastalığa müptela olan kişiler
dir-

Bir de gönüllü kan verenler vardır. Uyuşturucu 
madde temin edebilmek veyahut içki temin edebil
mek için kan verip para alan kişilerdir. Öyle olmuş

tur ki, altı ayda yirmihir kez kan veren kişiye rast
lanmıştır. Bunu tıp ilmi şüphesiz kabul etmez. 

Bunun yanında, kan verdikten sonra kansızlık ne
deniyle bayılan ve Devlet hastanesine kaldırılan he
kimlerin kendisinde kan kalmadığı için başkasından 
kan alıp bu bağışçılara verdiği de görülmüştür. O 
nedenle Hükümetimiz Kan ve Kan Ürünleri Kanu
nunu yeniden düzenlemek zorunda kalmış ve özel 
kan merkezlerini devreden çıkararak kanın ticaret 
metaı haline getirilmesini önlemiştir. Bu husus, Av
rupa Konseyinin kabul ettiği statüde aynen mev
cuttur; Sayın Bayer'in belirttikleri veçhile. Bu lazi-' 
meye de uymak bakımından kan ticaret metaı haline 
getirilmekten çıkartılmış oluyor. 

Diğer Avrupa'daki sözleşmeler; bunlar, ilmî dü
zeyde veyahut gönüllü kuruluşlarla karşılıklı müte
kabiliyet esasına göre yürütülen işlerdir. Yine kendi
lerinin de malumları olduğu gibi, bu görevi Kızıl
haç, Kısılaslan ve Kızılay üçlüsü şeklinde karşılıklı 
olarak yürütmektedirler ve bu andlaşmalar bu şekil
de yerine getirilmektedir. 

Bugün Türkiye'de kanın % 96'sını Kahraman 
Ordumuz vermektedir. Daha önceki konuşmacıların 
da belirttikleri gibi, Ordumuz dışındaki sivil kişile
rin kan verme alışkanlığı yeterli düzeye ulaşamamış
tır. Oysaki bugün sulh zamanında büyük bir arzu ile 
kan veren Ordumuzun, Allah korusun herhangi bir 
harp halinde kan alma durumuna gelmesi de muh
temeldir. O nedenle Ordumuz dışında kalan kişilerin 
kan vermeye alıştırılması, özendirilmesi de önem arz 
etmektedir. Bu Kanunla o konuda da gerekli teşvik
ler ve tüzükler de getirilecektir. 

Ayrıca, bugün yurdumuzda alınan kanın % 90' 
ını Büyük Kızılay Derneğimiz almakta ve gereken
lere ulaştırmaktadır. O nedenle kan ve kan ürünleri
nin temininde Kızılayın özel bir yeri vardır. Komis
yonumuz da bunu bildiği için, Kızılaya gereken öne
mi vermiş ve Kızılay yetkililerini heyet halinde çağı
rarak bıkmadan, usanmadan geniş seviyede fikirle
rine, görüşlerine başvurmuştur. 

Sayın Bayer, cezaî müeyyidenin kanunda olmadı
ğını belirttiler. Şunu hemen ilave etmek isterim ki, her 
kanuna cezaî müeyyide koymak ceza tekniğine pek 
uygun olmaz. Çünkü, bu dağınık cezalar içerisinde 
uygulamada güçlüklerle karşılaşılabilir. Suç işleyen
lerin cezaları genel kanunlarda bellidir; biz bunu da 
görüştük ve Sayın Köran'ın bu konuda bir önergesi 
de vardır; yeri geldiğinde bunu da izah edeceğiz. Şüp
hesiz bu fiillerin cezaî müeyyideleri mevcuttur ve uy-
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gulanacaktır. Biz, sadece diğer kanunlarda olmayan 
kapatmak ve ruhsatları iptal etmeyi buraya koymak 
suretiyle onu garanti altına almış bulunuyoruz. 

Şimdilik Tasarının tümü üzerinde arz etmek iste
diklerim bundan ibarettir. Maddeler geldiğinde ve soru 
tevcih edildiğinde cevap vermeye çalışacağımı arz 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Değerli üyeler, Tasarının tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

İnsan Kanı ve Kan Ürünleri Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — 'Bu Kanunun amacı, tababette ya

rarlanılmak üzere insan kanı ve kan ürünleri ile test 
serumlarının sağlanması, üretimi, depolanması, dağı
tımı ve kullanılmasına ilişkin esasları tespit etmektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığı, Millî Savunma 'Bakanlığı, Sosyal Sigor
talar Kurumu, Tıp Fakülteleri, Türkiye Kızılay Der
neği ile sağlıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşların
ca açılan kan merkezleri, kan istasyonları, referans 
laboratuvarları endüstriyel kan ürünleri ve test serum
ları üretimi araştırma laboratuvarları ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilen usul ve 
esaslar içerisinde açılmasına izin verilen ve sadece 
test serumu ve plazma fraksiyonları üretimi faaliyet
lerinde bulunabilen gerçek ve tüzelkişilere ait özel 
sağlık kuruluşlarını kapsar. 

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

Sayın Komisyonun bir diyeceği var mı? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, «Referans laboratuvarları» ndan sonra virgül 
olacak. 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük'ün Sayın Gelen-
dost'la birlikte bir önergeleri var. önergeyi okutayım 
ondan sonra söz vereyim Sayın Gözübüyük. 
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ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim, benim önergem bir kelimenin değiştirilmesiyle 
ilgilidir. Maddenin üçüncü satırındaki «Endüstriyel» 
kelimesi yerine «Sınaî» kelimesinin konmasının daha 
uygun olacağı kanısındayım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — «Endüstriyel» ke
limesini daha güncel ve konuşma lisanımıza daha 
uygun bulduğumuz için onu kullandık, değiştirilmesi 
taraftarı değiliz. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Anaya
samızın diline uymak mecburiyeti var. Anayasada 
«Endüstriyel» kelimesi yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökırmak, siz- de Komisyonun görüşünde 

misiniz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
TEMSİLCİSİ FERİDUN GÖKIRMAK — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Gelendost ve 
Gözübüyük'ün önergelerine Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümet katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Bu referans laboratuvarlarından sonra bir virgül 
konulması suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Görev ve yetki 
MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığının görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde belirtil
miştir. 

a) İnsan kanı ve kan ürünleri ile ilgili kuruluşla
rın ulusal planlama ve organizasyonunu yapmak, kan
la ilgili kuruluşları açmak ve açtırmak, 

b) insan kanı ve kan ürünleri ile bunlar için kul
lanılan her türlü araç, gereç ve maddelerin imal ve 
kullanma esas ve standartlarını saptamak, bu Kanun
la belirtilen kanla ilgili kuruluş ve hizmetlere izin ver
mek, denetlemek, gereken hallerde çalışmalarını ya
saklamak, 

c) Konu ile ilgili olarak meslek mensupları, halk 
ve öğrenciler için kurs, seminer, konferans gibi eği
tim faaliyetlerini ülke çapında planlamak, icra etmek 
ve ettirmek, kan kullanılması ve kan ürünleri ile il
gili araştırma yapılmasını sağlamak, 
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d) Kanla ilgili gönüllü faaliyetleri teşvik ve do-
nör bulmak için gerekli teşkilatın kurulmasını sağ
lamak, bu amaçla çalışan kuruluşlarla işbirliği yap
mak, gerekli görülen hallerde personel, araç ve gereç 
ile her türlü yardımı temin etmek, 

e) Türkiye'de kullanılan insan kanı ve kan ürün
lerinin ücretlerini tespit etmek ve uygulanmasını sağ
lamak, 

f) Olağanüstü hallerde lüzumlu olacak insan ka
nı ve kan ürünleri ve bunlar için gerekli malzeme
nin ülke çapında stoklanmasını organize etmek, bu
nun için depolama tesislerini kurmak veya ilgili ku
ruluşlar tarafından kurulmasını sağlamak, 

g) Kan ve ürünlerinin israfını önleyici tedbirleri 
almak ve yürütmektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Kurtoğlu buyurunuz. Sayın Yazar size 
bilahara söz vereceğim efendim. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim, görev ve yet
kiden bahseden üçüncü madde, doğrudan doğruya 
«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görev ve yet
kileri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir» diyor. Bu ha
liyle ilk bakışta sanki bu madde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının yetkilerini düzenleyen bir mad
deymiş gibi görünüyor. Halbuki murat edilen şey, bu 
Kanun açısından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının görev ve yetkileridir. Binaenaleyh, maddenin gi
rişine bu Kanun açısından ya da bu Kanun yönün
den şeklinde bir ibare konulursa daha uygun olur ka
nısındayım. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Yazar, buyurunuz efendim. 
MUAMMER YAZAR — Sayın Başkan, bende

niz de aynı şeyi söyleyecektim; Sayın Kurtoğlu ileri 
sürdükleri için konuşmama mahal kalmadı efendim. 

BAŞKAN — Evet, esasen Sayın Erginay'ın bu ko
nuda bir önergesi var. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan iki önerge var, 
okutulmasına geçiyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa diline uygun olmak üzere 1/658 sayılı 

Tasarının 3 üncü maddesindeki; 
1. (Ulusal) kelimesinin, (millî); 
2. (Organizasyon) kelimesinin, (teşkilatlanmasını) 

olarak; 
(d) bendindeki «Donör» ün (verici) olarak; 
(f) bendindeki «Stoklanmasını» kelimesinin «Top

lanmasını» olarak ve «Organize» kelimesinin de «Teş-
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kilatlandırmak» olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Sayın Başkanlığa 
348 sıra sayılı Tasarının 3 üncü maddesinin birin

ci cümlesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Akif ERGİNAY 
«Madde 3. — Bu Kanunun amacı çerçevesinde 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görev ve yet
kileri aşağıda belirtilmiştir.» 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük buyurunuz. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkan, tabirlerle ilgili bir önergedir ve Anayasaya 
uygunluğu temin bakımından verilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Gözübüyük'ün önergesinin lehinde ya da 

aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Önergenin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylamadan ön
ce Sayın Komisyonun lütfen cevaplandırmasını rica 
edeceğim. Önerge üzerinde görüşünüz?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Kullanılan kelimeler dilimizde her zaman kullanı
lan kelimelerdir. İkincisi organizasyondan maksat 
burada sadece organizasyon - teşkilatlanma değildir; 
bu teşkilatlanma içinde ifade edilen daha değişik mü
nasebetlerdir aynı zamanda. O nedenle organizasyon 
kelimesini de uygun buluyoruz. 

Donör kelimesi zaten uluslararası kullanılan bir 
kelimedir. O bakımdan onu da yerinde buluyoruz. 

Stoklama kelimesi, zaten Türkçemizde her yerde 
her zaman kullanılan, alışılmış bir kelimedir. Stokla
ma hep kullanılan bir kelimedir. Onun da yerinde 
kalmasını uygun buluyoruz. 

Organize kelimesini, daha evvel organizasyonla 
ilgili olarak aynı gerekçelerle izah etmek istiyorum. 

Bu nedenle değişiklik yapılmasını kabul etmiyo
ruz efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 

Sayın Gökırmak, siz de aynı görüşte misiniz?.. Aynı 
görüştesiniz. 

Değerli üyeler, Sayın Gözübüyük'ün önergesine 
Komisyon ve Hükümet «Katılmadıklarını» beyan et
mişlerdir. Önergenin dikkate alınıp alınmaması huşu-
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sunu oylarınıza sunuyorum. Önergenin dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Erginay, önergeniz üzerinde... Buyurunuz 
efendim. 

AKİF ERGİNAY — Kısa bir maruzatta bulun
mak istiyorum. 

Bu Kanunun üçüncü maddesi doğrudan doğruya 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görevi deyin
ce, sanki Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teş
kilat kanunu imiş gibi ifade ediliyor. Halbuki bu, 
özel bir kanun ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına ayrı görev veriyor. Sayın Kurtoğlu temas et
tiler. Bu itibarla bu cümlenin başına hangi amaç için 
bu görevin Kanunun kendisine yüklediğini belirtmek 
gerekir. Bu itibarla, yaptığım öneride bu Kanunun 
amacı çerçevesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir diyo
rum. Aşağıdaki şekilde belirtilmiştir demek de bana 
zait geldi, çünkü aşağıda deyince zaten şekli şemaili 
de orada gözüküyor demektir. 

Bu itibarla önergemi bu şekilde ifade ve arz edi
yorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Erginay'ın önergesinin lehin
de ya da aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın 
Yarkın buyurunuz. 

ŞERAFETTİN YARICIN — Sayın Başkan arzım 
redaksiyonla ilgili efendim. 

Bundan önceki bir kanunda, zannediyorum Okur -
Yazarlık Kanununda idi şöyle yapmıştık. «Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının bu Kanunla ilgili gö
rev ve yetkileri aşağıdadır.» şeklinde olması daha iyi 
olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü alayım. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Kanun, bir teşkilat kanunu değildir; Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının bir teşkilat kanunu de
ğildir. Kanunun amacı ve kapsamı daha evvelki mad
delerde açıkça belirtilmiştir ve üçüncü maddede de 
dolayısıyla bu çerçeve içindeki görev ve yetkileri be
lirtilmiştir. 

Bu, bizce açıktır; ama en son Sayın Yarkın'ın 
ifade ettiği şekilde düzeltilmesine de karşı değiliz. 
Takdirlerinize sunuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gökırmak?.. Komisyonun gö
rüşüne katılıyorsunuz. 
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O halde bunu şöyle neticelendirelim : Sayın Er
ginay, Sayın Yarkın'ın belirttikleri hususa... 

AKİF ERGİNAY — Sayın Yarkın'ın önerdiği 
şekle iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Yarkın lütfen tekrarlayalım : «Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığının bu Kanunla ilgili...» 
ŞERAFETTİN YARKIN — «... görev ve yetki

leri aşağıda belirtilmiştir.» şeklinde oluyor efendim. 
BAŞKAN — «Bu Kanunla ilgili» ibaresini koyu

yoruz. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, ha

zır söz almışken (d) bendiyle ilgili bir şey var efen
dim; «Kanla ilgili gönüllü faaliyetleri teşvik ve do-
nör bulmak...» diyor, teşvik bulmak gibi oluyor. 
«Kanla ilgili faaliyetleri teşvik etmek ve donör bul
mak.» 

3AŞKAN — Doğru değil mi efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, doğrudur, yalnız birinci cümlenin sonuna iki 
nokta ve en son cümlede de «yürütmektir» derken 
«tir» i kaldırmak istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; maddenin birinci 
satırındaki «Bakanlığının» kelimesinden sonra «bu 
kanunla ilgili» kelimeleri konacaktır ve sonunda iki 
nokta. «Aşağıdaki» kelimesinin «ki» eki kalkıyor. 
«Şekilde» kelimesi kalkıyor. 

Uygun değil mi Sayın Komisyon? Uygun. 
(d) fıkrasında da «Teşvik» ten sonra «etmek» on

dan sonra «ve donör» devam ediyor. En son fıkra
nın sonundaki «yürütmektir» kelimesindeki «tir» i 
kaldırıyoruz, «yürütmek» olarak bırakıyoruz. 

Bu değişikliklerle maddeyi oyunuza... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sorum var efendim. 
BAŞKAN — Sorunuz var, buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

Sayın Komisyondan iki sorum olacak; 
Birincisi, bütün kalkınma planlarımızda ulusal kal

kınma diye planlama yoktur, millî kalkınma vardır, 
arkadaşlar nedense ısrar ediyorlar bu konuda. Par
lamentoda bir dil vardır ve Anayasamız vardır, bu 
kelime üzerinde neden ısrar ediyorlar? 

İkincisi, amaç bölümünün son cümlesinde tespit 
etmek» vardır, Hükümetin getirdiği düzenlemeyi 
değiştirmişler, «saptamayı» «düzenleme» yapmışlar. 
Aşağıda tekrar (e) fıkrasında yine «tespit etmek» 
kullanıyorlar; fakat (b) fıkrasında «Standartlarını 
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saptamak» diyorlar. Dil kargaşalığı vardır. Görüş
leri nedir onu öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Güray. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, «ulusal» kelimesi üzerinde tartışıldı, esasında 
büyük bir ısrarımız yoktu; ama konuşuldu. Bu ba
kımdan, Sayın Kantarcıoğlu'na hiçbir art niyet ol
maksızın katılamıyoruz. Ancak, «Saptamak» kelime
sinde haklıdırlar, çünkü biz bütün saptamak kelime-
lerini« tespit etmek» şeklinde Anayasa diline uydur
maya çalıştık. Ancak, buradaki «saptama» yi da, göz-> 
den kaçmıştır, haklıdırlar, «tespit etmek» olarak de
ğiştiriyoruz efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Ana
yasanın 2, 13, 28, 29, 33, 34 ve diğer maddelerinde 
«millî» kelimesi kabul edilmiştir, «ulusal» kelimesi 
kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Güray bu konuda söylenecek 
bir husus var mı efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Yok efendim, 
biz kararımızı arz ettik biraz evvel Sayın Genel Ku
rula. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, «sap

tamak» kelimesiyle ilgili olarak, saptama tespit et
mek olarak alınmıştır, ancak Anayasada «saptama» 
kelimesi yok deniyor, bir yanlışlık olacak zannediyo
rum, Anayasamızın 15 inci maddesinin son cümlesi 
aynen şöyledir : «Suçluluğu mahkeme kararı ile sap-
tanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.» 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet teşekkür ederim. 
Burada «saptamak» yerine «tespit etmek» kelime

sini kullandık. 
Efendim buyurun. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkanım, benim bu hususta teklifim var. 
BAŞKAN — Sizin teklifiniz vardı oya sunduk 

kabul edilmedi. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Hayır 

efendim bu maddeyle ilgili. 
BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili Sayın Gözübü-

yük'ün başka bir teklifi var mı efendim? Sizin öner
geniz vardı, önergeniz... ' 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Ora
da «ulusal» kelimesi geçiyor 3 üncü maddede. 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, önergenizi oylat-
tık dikkate alınmadı yapılacak başka bir işlem yok. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Tabir 
bakımından. 

BAŞKAN — Efendim, tabir bakımından tek tek 
izah buyurdunuz, Komisyonun bilgisini aldık, sonra 
Komisyon ve Hükümet katılmadığı için oya sunduk, 
Genel Kurul kabul etmedi. 

Bu itibarla, değerli üyeler demin belirttiğim de
ğişikliklerle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Kan Transfüzyonu Danışma Kurulu 
MADDE 4. — Ulusal kan programını tespit et

mek, sağlık planlamasına uygun olarak kan transfüz
yonu çalışma ve uygulamalarının geliştirilmesini sağ
lamak ve kan transfüzyonu ile ilgili konularda karşı
laşılan sorunların çözüm yollarını belirlemek amacıy
la istişarî mahiyette görüşıerini bildirmek üzere Kan 
Transfüzyonu Danışma Kurulu kurulmuştur. 

Bu Kurul Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müs
teşarının Başkanlığında, Tedavi Hizmetleri Genel Mü
dürü, Millî Savunma Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Ku
rumu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, Ankara'daki 
Tıp Fakültelerinin birer, Türkiye Kızılay Derneği ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca görevlendirile
cek kan transfüzyonu alanında uzman üçer temsilci
den oluşur. 

Kurul yılda en az iki defa Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının, çağrısı ve kurul üyelerinin en az 
2/3'nin katılması ile toplanır. Olağanüstü hallerde ku
rul her zaman toplantıya çağrılabilir. 

Kurulun görüşleri mevcut üyelerin çoğunluğu ile 
tespit edilir. Eşitlik halinde Başkanın iştirak ettiği gö
rüş üstün sayılır. 

Kurulun görüşleri yazılı olarak belirlenir ve bir 
örneği değerlendirilmek üzere Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına gönderilir. 

Kurulun sekreterya hizmetlerini Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı yürütür. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye?.. Buyurun Sayın Güray, zaten 
söz isteyen yok. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, bu maddeyle ilgili olarak Sayın Bayer'in bir 
soruları vardı, onu şimdi cevaplamak istiyorum : 

— 628 — 



Danışma Meclisi B : 103 17 . 5 . 1983 O : 2 

Kendileri neden Ankara Tıp Fakültelerinden tem
silci alınıyor da, diğer yerlerden alınmıyor diye bu
yurdular. Bu tartışıldı ve bu kurul istişarî görev ya
pıyor. Tıp fakültelerinin görevi de buraya bu dal
daki uzmanlardan bilgi almaktır. En yakın olan, en 
kolay kurula katılabilecek müessese olan Ankara Tıp 
Fakültelerini koymak suretiyle kolaylık sağladığımız 
inancındayız, bu konuda başka bir şey düşünmek 
mümkün değildir, işe süratle katılabilme amacını güt
mektedir. 

Bunun yanında, Kızılay'ın temsilci sayısını biz 
Komisyonda artırdık; çünkü Kızılay'ın bu sahadaki 
hizmetleri bütün üye arkadaşlarımızın da bildiği gi
bi, geniş boyutlara ulaşmıştır. O nedenle onun hak
kını teslim etmek bakımından üye sayısını üçe çıkar
dık. 

Bugün kan politikası çok önem arz etmektedir; 
çünkü Türkiye'de henüz 200 bin şişe kana ulaşılabil
mekte, oysa ki Japonya'da bu 7 milyon şişeyi bul
maktadır. 

Ayrıca Türkiye'de kan israfı vardır efendim, di
ğer ülkelerde böyle değildir. Biz kanın tümünü kul
lanmaktayız. Oysa ki, kan alan kişinin bazen sadece 
alyuvara, akyuvara veya diğer unsurlara ihtiyacı ola
biliyor. Halbuki, biz kanı tümüyle vererek o hastaya 
lazım olmayan kısmını israf etmiş oluyoruz. 

Bir de taşrada kan alınıyor, zamanında kullanıl
madığı için kan dökülüyor. Oysa ki, o kanlardan yine 
belli laboratuvarlarda bazı kan ürünleri yapılması 
mümkün bulunuyor, Kanunun bir esprisi de budur 
kan israfını önlemek. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Değerli üyeler, bu maddeyle ilgili önergeleri oku

tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa diline uygunluğunu teminen tasarının 

4 üncü maddesindeki; 
a) «Ulusal» kelimesinin «Millî», 
b) «Transfüzyon» kelimelerinin «Naklini» ola

rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
A. Pulat GÖZÜBÜYÜK Halil GELENDOST 

Sayın Başkanlığa 
a) 4 üncü maddenin 3 üncü fıkrasındaki «2/3» 

rakamının yazılı olarak «Üçte ikisi» şeklinde, 
b) 4 üncü maddenin son fıkrasında «sekreter-

ya» kelimesinin (kastedilen) kavramını ifade etmek 

üzere «yazı işleri» olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 
A. Pulat GÖZÜBÜYÜK Halil GELENDOST 

Danışma Meclisi Başkanlığına ' 
Görüşmekte bulunduğumuz İnsan Kanı ve Kan 

Ürünleri Kanun Tasarısının madde 4, ikinci fıkrasın
daki «Ankara'daki tıp fakültelerinin birer» ibaresi 
yerine «Yüksek Öğretim Kurumu tarafından seçile
cek 4 öğretim üyesi» ibaresinin konmasını müsaade
lerinize saygıyla arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 

BAŞKAN — tik önerge Sayın Gelendost ve Sa
yın Gözübüyük'ün. 

Evet' Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, evvela bir hususu ifade etmek zarureti var : 
Hiç şüphesiz üye arkadaşlarımızın takdirine mev

dudur. Onda şüphe yok; ama ben bir hukukçu ve 
bir adelet mensubu olarak vicdanımın emrinde vazi
femi yapmak mecburiyetindeyim. 

Bu cümleden olarak, 4 üncü maddede «Trans
füzyon» Fransızca b'ir kelimedir. Bunun Türkçesi 
«NakiPdir. Buraya «Kan nakli» var iken, bu tabiri 
kullanmak için hiçbir zaruret yoktur. Bu kanunlar 
bizim için değil, her seviyede amir ve memurların 
anlayabileceği b'ir dil olmak bakımından kolaylık 
sağlanacak şekilde kaleme alınmalıdır. Bu sebeple 
ben bu kelimenin «Kan nakli» olarak değiştirilme
sini teklif ediyorum. Muhterem Komisyonumuz da 
herhalde takdir buyururlar. 

Sonra efendim, bir diğer husus da rakamla iki 
taksim üç (2/3) yazılmıştır. Bu iyi anlaşılmıyor. Onun 
için bu 2/3'ün yazılı olarak yazılması daha uygun 
olur, daha kolay anlaşılır. 

'Sonra «'Kurulun sekreterya» deniliyor. «Sekre-
terya'nın Türkçesi zaten bilindiği üzere, yazı işleri
dir. Sekreter kâtip; sekreterya kâtiplik işleri, yazı 
işleridir ve nitekim, Yargıtay Kanununda da «Yazı 
işleri», «Yazı işleri müdürlüğü» şeklinde kabul edil
miştir. Bu şekilde bu yerleşmiştir. Bu şekilde daha 
anlayışlı, daha kolay olur. 

Bu sebeplerle takdir Yüce Kurulundur, arkadaş-
larımızındır. 

(BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Gözübüyük'ün bu iki önergesiyle belirttiği 

konuların lehinde aleyhinde söz almak isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurun Sayın Cebeci. Lehte mi?.. 
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ABDÜLBAK1 CEBECİ — Aleyhte. 
Efendim, da'ha evvel görüştüğümüz kanunlarda 

«Ulusal» kelimesi kabul edilmiştir. Örneğin; «23 Ni
san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır» şek
linde ka'bul edildi. O zaman da gene Sayın' Gözü-
büyük buradaki «Ulusal» kelimesinin «Millî» olarak 
değiştirilmesini teklif etti ve Genel Kurulca redde
dildi. Kanunlarda birliği sağlamak bakımından bu
radaki «Ulusal» kelimesinin aynen muhafaza edil
mesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet. Demin zaten bu konu oylan
dı. Binaenaleyh, ben belki diğer konular üzerinde 
duracaksınız zannettim. Transfüzyon... 

ABDÜLBAKt CEBECÎ — Burada da «Ulusal» 
kelimes'i geçiyor gene. 

BAŞKAN — Hayır, geçiyor da onu Genel Ku
rula sunmayacaktık. Bu konuda bir karar verdi Ge
nel Kurul. 

Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Komisyondan soruyorum : «Transfüzyon», 

«2/3» ve «Yazı işleri» kelimeleri üzerinde ne düşü
nüyorsunuz?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

«Transfüzyon» kelimesi bugün tıp alanında her 
yerde, her ülkede kullanılan, artık uluslararası bir 
kelimedir ve Türk tıbbına da çok yerleşmiş bir ke
limedir. Bu nedenle bu kelimenin kullanılmasında 
ısrarlıyız. 

«2/3» yazıyla yazılabilir. Daha net olabilir. Ona 
katılıyoruz. 

«Sekreterya» yerine «Yazı işleri» olabilir. Ona 
da katılıyoruz. 

Takdirlerinize sunuyoruz efendim. \ 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çamakçı. 
«2/3» yi yazıyla yazıyoruz. «Sekreterya» yerine 

«Yazı işleri» yazıyoruz. 
Sayın Gökırmak siz de aynı görüşte misiniz?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
TEMSİLCİSİ FERİDUN GÖKIRMAK — Aynı 
görüşteyiz efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Gözübüyük, bu «Transfüzyon» kelimesi 

üzerinde artık durmuyoruz. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — İzah 

buyurdular, ısrarımız yok. 
BAŞKAN — İkisini kabul ettiler. O itibarla, 

önergeleri Genel Kurulun oyuna sunmuyorum. 

Evet, Divan üyemizin bir teklifi olacak galiba... 
Divan Üyesi Sayın Güngör Çakmakçının Baş

kanlık kürsüsünde söz hakları olmadığı için benim 
vasıtamla konuyu Genel Kurula ve Komisyonla Hü
kümete arz ediyorum. Şöyle : 

İkinci satırdaki «kan transfüzyonu ile ilgili ko
nularda» kelimeleri yerine «bu konuda». Şöyle olu
yor: «...uygulamalarının geliştirilmesini sağlamak ve 
bu konuda karşılaşılan sorunların çözüm yollarını 
belirlemek...» Oradaki beş kelime yerine «bu konu
da» kelimesinin konulması teklif ediliyor. 

'Komisyonca, Hükümetçe uygun mudur? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Uygundur efen
dim. 

BAŞKAN — Bir de en sonda gene «kan trans
füzyonu alanında» yerine «bu alanda» kelimelerini 
koyalım. «Transfüzyon» kelimesi 3-4 defa maddede 
geçmesin, şeklinde bir tekliftir. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — O fıkrada ay
rıca bir kan transfüzyonu kelimesi yok. Sadece bir 
defa var, o da yerinde kalmalı efendim. 

BAŞKAN — En altta. Evet, «Alttaki kalsın, yu
karıdaki bu konuda olsun» diyorsunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Evet efendim. 

BAŞKAN — Uygun mu Sayın Gökırmak?.. Uy
gun. 

Evet Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan; 
O konuda ben de aynı öneride bulunuyorum. Yal

nız «bu konularda» denirse cümle da'ha tutarlı olur 
diye düşünüyorum, uyarlarsa. 

BAŞKAN — Yok, önde. Son fıkra aynen kalı
yor. Son fıkra kajUyor da yukarıdaki... 

MAHMUT AKKILIÇ — Hayır, «..geliştirilme
sini sağlamak ve bu konularda karşılaşılan sorunla
rın...» diye. 

BAŞKAN — Evet, «bu konularda». 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan; ikinci 

fıkrada da majiskül kullanılan fazla kelime var efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — «Bu Kurul Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığın
da», «Başkanlığında» ki (B) küçük olacak. 

BAŞKAN — Evet. Doğru efendim. Teşekkür ede
rim Sayın Kurtoğlu. 
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Sayın Hükümet, Sayın Komisyon, uygun değil S 
mi?.. Uygun. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — «Bu Kurul», 
büyük (K) efendim; ondan sonra bir virgül. Müna
sip görülürse. 'Başta. I 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 1 
Maddede redaksiyon bakımından yapılan deği- I 

siklikler şunlar : I 
İkinci satırdaki, «kan transfüzyonu ile ilgili ko- I 

nularda» yerine «bu konularda» kelimesi konulacak- I 
tır. 

İkinci fıkrada «Bu Kurubdan sonra bir virgül. 
Dokuzuncu sayfada «2/3» yerine yazılı olarak I 

«üçte iki» ve maddenin en son satırında «sekreterya» 
yerine de «yazı işleri» kelimeleri konulacaktır. I 

İkinci fıkranın, «...Sosyal Yardım Bakanlığı Müs
teşarlığının Başkanlığında» kelimesinin de başındaki I 
(B) harfi küçük harf olunacaktır. I 

Bu değişikliklerle maddeyi oylarınıza sunuyorum. I 
MUHSİN ZEKAİ BAYER — Benim önergem 

var Sayın Başkanım, okudunuz. I 
BAŞKAN — Evet, özür dilerim. Önergenizle il- I 

gili buyurun. I 

MUHSİN ZEKAİ BAYER — Müsaade ederse
niz buradan arz edeyim. I 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUHSİN ZEKAİ BAYER — Efendim, 2547 

sayılı Yüksek öğretim Kurumu Kanunu gereğince I 
üniversitelerdeki öğretim üyeleri bir yere vazifelen- I 
dirildiği zaman onun statüsü değişik. Şimdi Türki- I 
ye'de 27 üniversitede 19 tane tıp fakültesi var. An- I 
kara'ya mün'hasır olarak böyle bir gerekçeyi bu ka- I 
nunla nasıl bağdaştıracak Komisyon?. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
Bu konuda bir açıklama yapmıştınız; ama tek- I 

rarlarsanız, önerge üzerinde Genel Kurul yeniden I 
fikir sahibi olur efendim. I 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; I 

, Sadece Arikara'daki tıp fakültelerinin seçilmesi I 
konusunu arkadaşım Güray izah etmişlerdi. Haki- I 
katen işe biraz daha sürat kazandırmak bakımından I 
sadece Ankara'daki fakültelerden katılacak üyeler I 
düşünülmüştür. İkincisi, bu görev, geçici bir görev I 
veya'hut ek bir görev değildir, sadece istişari mani- | 
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yette olan bir görevdir. Fakültelerle olacak yazışma 
çok da'ha kısa zamanda ıieticeye ulaşacaktır. YÖK 
kanalıyla yapılacak yazışmalardan işin sürünceme
de kalacağı inancıyla da'ha çok direkt yazışmayla 
ve bir ek görev de olmadığına, geçici görev de olma
dığına göre bir ilmi karşılıklı anlaşma, konuşma ma
hiyetinde olduğu için bu yol seçilmiştir. Onun için 
önergeye katılmıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MUHSİN ZEKAİ BAYER — Önergemi geri alı

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Değerli üyeler;' 
Maddeyi, demin arz ettiğim değişikliklerle bir

likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Yasak faaliyetler 
MADDE 5. — Kan, ticaret metaı haline getirile

mez. Kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Kızı
lay Derneği dışında kalan gerçek ve tüzelkişiler 2 nci 
maddede belirtilen hususlar dışında insan kanı ve kan 
ürünleri ile ilgili faaliyet gösteremezler. Bu Kanuna 
göre yasak faaliyet yaptığı tespit edilen kuruluşlar 
derhal kapatılır ve ruhsatları iptal edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Akkılıç, Sayın Bayer, Sayın Gözübüyük. 
Sayın Akkılıç, buyurun. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, bu mad
denin üçüncü satırında «Bu Kanuna göre yasak faa
liyet yaptığı tespit edilen kuruluşlar derhal kapatılır 
ve ruhsatlan iptal edilir.» deniliyor. Bu kuruluşlar
dan kasıt 2 nci maddedeki kuruluşlar mıdır, yoksa 
bunun dışında kalan kuruluşlar mıdır?.. Eğer onla
rın dışında kalan kuruluşlarsa zaten yasaklanıyor; o 
zaman bunlara ceza uygulanması lazım. Burada her
hangi bir cezaî müeyyide yok. Acaba Sayın Komis
yon bu konuda ne der?. 

Bir de dil bakımından «Bu Kanuna göre yasak 
faaliyet» değil de «Bu Kanuna göre bu Kanuna ay
kırı faaliyet yaptığı tespit edilen kuruluşlar derhal 
kapatılır ve ruhsatları iptal edilir.» şeklinde olursa 
daha uygun olur. Çünkü buraya bence ceza müeyyi
desi konması lazımdır; kapatılıp ruhsatlarının iptal 
edilmesi kâfi değildir. 
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Evvela öğrenmek istiyorum; 2 nci maddedeki bu 
fakültelerin kuruluşları mıdır, yoksa başka kuruluş 
mu kastediliyor; burada bir açıklık yok. Onu rica 
ediyorum; hangi kuruluşlar kastediliyor?. Yani Kı
zılay ve Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığının dışında
ki diğer kuruluşlarla ilgili midir, nedir?. Eğer Ka
nuna aykırı hareket eden özel bir kimse de teşebbüs 
halindeyse buna bir ceza uygulamak lazımdır. Bu
nun açıklanmasını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Güray. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, geneli üzerinde yaptığım konuşmada cezaî 
hükümler bakımından Sayın Akkılıç'ın değindikleri 
konuya açıklık getirmiştim. Nitekim, bu hususta Sa
yın Köran'ın da bir önergesi olduğunu vurgulamış
tım. 

Kuruluşlara gelince; bunları diğer maddelerde, 
kapsam maddesinde belirtmiştik; o kuruluşlardan 
İbarettir. Onlardan başkasının kan ticaretiyle iştigal 
etmesi mümkün değildir efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKAİ BAYER — Efendim, Sayın 
Komisyon Sözcüsü geneli üzerindeki görüşmelerin
de bana cevap vermişlerdi; yalnız bir konuyu daha 
öğrenmek istiyorum müsaade ederseniz. 

Türk Ceza Kanununda, kan ticareti veyahut in
san kanının kullanılmasından dolayı faaliyetlerin 
hangi maddesinde cezaya müstenit olacak; bunu bil
miyorum. Ayrıca, bu o kadar çok mühim ki, insan 
hayatıyla ilgili. Acaba bu cezalar bir misli artırıla
rak verilmek imkânıyla bu ticareti biraz daha sıkı
ya almak imkânı var mıdır, yok mudur?. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, Ceza Kanunumuzda insan kanının alınması ko
nusunda özel bir madde yoktur. Çünkü kanı veren 
kişi rızasıyla vermektedir. Tabiî rızası olmaksızın 
bir kişiden kan almak şüphesiz suçtur. Ancak kanu
nun yasakladığı bir şeyi yapmak Türk Ceza Kanu
nun 526'ncı maddesine göre müeyyidelendirilmiştir, 
buna göre ceza görürler. Bu 526 ncı madde yasak

lara, emirlere ve kanunlara uymama şeklinde genel
de tarif edilebilir. Son yıllardaki anarşik olaylar ne
deniyle müteaddit değişiklikler görmüş ve cezası 
epeyce artırılmıştır efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Gözübüyük, buyurun. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, Sayın Komisyon Başkanına da arz ettim; o 
«Metaı» yerine da'ha güzel bir tabir bulabilirsek da
ha iyi olur; ama bulunmazsa böyle de kalabilir. 
Mesela «Kan, ticaret konusu yapılamaz» gibi. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun. 
SER DA KURTOĞLU — Efendim, aynı mad

dede «Faaliyet gösteremezler» var. Faaliyet gösteril
mez; faaliyette bulunulur. «Faaliyette bulunulamaz» 
demek lazım. Bir de «Faaliyet yaptığı tespit edilen» 
denmiş; faaliyet yapılmaz. «Faaliyeti tespit edilen» 
demek lazım. Çünkü iki defa faaliyet yapmak ol
maz. Diğerinde de «Kan ve kan ürünleri ile ilgili 
faaliyette bulunamazlar» demek lazım, «Faaliyet 
gösteremezler» olmaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; sorayım efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, aynen uyuyoruz; Sayın Kurtoğlu'na teşekkür 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gökırmak?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

TEMSİLCİSİ FERİDUN GÖKIRMAK — Aynen 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Böylelikle «Gösteremezler» kelime
sini kaldırıyoruz «Faaliyette bulunamazlar» diyoruz, 
«Yaptığı» kelimesini kaldırıyoruz «Faaliyet» keli
mesi «Faaliyeti» olarak değiştiriliyor ve «Faaliyeti 
tespit edilen» şeklinde yeniden düzenliyoruz. 

Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Koordinasyon 
MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı bu Kanun hükümlerine göre faaliyet gösteren 
kuruluşların daha verimli çalışmaları ve kan alıcı ile 
vericinin korunması için gerekli tedbirleri alır ve bu 
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... . 
Etmeyenler... 'Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Tüzükle düzenlenecek hususlar 
MADDE 7. — İnsan kanı ve kan ürünleri ile 

ilgili faaliyet yapan kuruluşların açılmaları, çalış
maları, idarî ve teknik denetimleri ile bu Kanunun j 
uygulama esas ve usulleri, Kanunun yayımı tarihin
den itibaren altı ay iç nde ilgili kuruluşların görüş
leri alınarak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak tüzükle 
belirlenir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Kırcalı'nın önergesi var, okutuyorum... 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, 6 nci 

maddede redaksiyonla ilgili bir husus vardı; «Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu Kanun hükümlerine 
göre faaliyet gösteren» !değil, «faaliyette bulunan» 
şeklinde olması daha uygun olacak. 

BAŞKAN — Evet efendim. Sayın Kırcalı'nın öner
gesini okutalım, re'daksıyonu Ibilahara alalım. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
incelenmekte bulunan 392 sıra sayılı Tasarının I 

7 nci maddesi son kısmının aşağıdaki şekilde değiş- I 
tirilımesini öneririm. I 

S. Sim KIRCALI 
«Altı ay içinde çıkarılacak tüzükte belirtilir.» I 
BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Kırcalı. I 

S. SIRRI KFRCALl — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Tasarının Hükümetten gelen şeklinde şöyle deni- I 
yor : «Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay I 
içinde Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakanlığınca çıka- I 
rılacak tüzükte belirlenir.» Komisyonumuz bunu tabi- I 
atıyla hatalı görmüş; çünkü tüzükler bir bakanlık ta- I 
rafından çıkarılmaz, Bakanlar Kurulu tarafından çı- I 
karılır. Doğal olarak da bu şekilde işarette bulun- I 
muşlar ve demişler ki metinde; «Kanunun yayımı I 
tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili kuruluşların I 
görüşleri alınarak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı- I 
ğınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 
tüzükte belirlenir.» I 

Şimdi burada pekçok laf varki, lüzumsuz söylen- I 
miş bulunuyor. Çünkü, tüzükler Bakanlar Kurulun- I 
ca çıkarılır; bu bir. İkincisi; hangi bakanlığın hazır- I 
layacağı böyle kanunlarda yazılmaz. Çünkü Başba- I 
kanlık onun, hangi bakanlıkla ilgili ise, orada hazır- I 
lanmasım zaten sağlar. Nitekim, bu Kanunun de- I 
mindenberi gördüğümüz kadarıyla 2 nci maddesinde I 
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mesela; «Bu Kanun, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı...» diye başlıyor. 3 üncü maddesinde dedik ki, 
«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görev ve yet
kileri...» 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası, «Bu Kurul, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarının Baş
kanlığında...» son fıkrasında, «sekreterya hizmetlerini 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yürütür.» dedik. 
Artık bu tüzüğün Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca hazırlanacağı malum. Bunu burada tekrar yaz
maya gerek yok; «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 
lüzükte...» 

Şimdi, tüzüklerin nasıl çıkarılacağı Anayasamızın 
115 inci maddesinde gösterilmiş. «Bakanlar Kurulu, 
kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği iş
leri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve 
Danıştayın incelemesinden geçirmek şartıyla tüzükler 
çıkarabilir. 

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanun
lar gibi yayımlanır.» Eğer biz bir sözü tam söylemek 
istiyorsak bütün bu maddeyi buraya yazmamız la
zım. 

Bu nedenle bu fazla sözleri bizim Anayasamız 
aslında yazmış bulunduğuna, bunun başka türlü ya
pılmasına Hükümetçe de imkân bulunmadığına göre, 
bendeniz bunu kısalttım; yani şöyle yaptım : «Ka
nunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çı
karılacak tüzükte belirtilir.» Bu tüzüklerin nasıl ya
pılacağı. ne olacağı Anayasamızda izah edildiğine 
göre, öbür lafların hepsi hem tekrar, hem lüzumsuz. 
Mesela; Danıştayı yazmamışsınız oraya; eksik. 

Bu sebeple ben bu istikamette bir önerge verdim; 
bilmiyorum Komisyon kabul eder mi?.. 

Saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERİAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım; 

önerge yerindedir, gayet doğrudur. Yönetmeliklerde 
ancak müşterek birkaç bakanlık çıkarıyorsa belirtili
yor idi. Halbuki, yönetmeliklerin Resmî Gazetede ya
yınlanma; «Hangi yönetmeliğin yayınlanacağı Kanun
da belirtilir, dediği için, onu belirtme zorunluluğu var
dır. Ancak tüzükler için «Bakanlar Kurulu çıkacak, 
şu bakanlık hazırlayacak» şeklindeki ifadelere gerçek
ten lüzum yoktur. Onun için, önerge istikametinde 
yapılacak değişiklik son derece uygun olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Buyurun Sayın Güray. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; evvela Sayın Kurtoğlu'nun metinden çıkartıltması-
nı istedikleri iki kelimeyi çıkartıyoruz: Birinci satırda
ki «İlgili» kelimesinden sonraki «Faaliyet yapan...» Bu 
iki kelimeyi çıkartıyoruz efendim; ...«İlgili kuruluşla
rın açılmaları...» şeklinde devam ediyor. 

Sayın Kırcalı'nın önergeleri çok yerindedir ve 
kendileri haklıdırlar. Biz, malumu ilan kabilinden bu
nu buraya koyduk. Koymazsak daha kısa ve veciz olur. 
Görüşülerine aynen katılıyor, önergeyi benimsiyor, 
teşekkür ediyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Gökırmak? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
TEMSlLCfSt FERİDUN GÖKIRMAK — Aynı 
görüşteyiz efendim; aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı'nın önergesine Sayın 
Hükümet ve Sayın Komisyon katılıyor. Kabulünü 
kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi, «Altı ay içinde...» kelimesinden sonra
kilerin hepsini siliyor, yerine; «Altı ay içinde çıkarı
lacak tüzükle belirtilir.» kelimeleri konmak suretiyle, 
bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

Geçici maddeye sıra geldi.. 
MEHİMET VELÎD KORAN — Efendim, bir öner

gemiz var. 
BASKİ AN — Efendim, o geçici 2 nci madde ola

rak işaretlenmiş... 

MEHMET VELİD KJÖRAN — Hayır efendim, 
iki değil ek madde olarak... 

BA'ŞJKAN — Evet, «Ek madde» demişsiniz. 
Sayın Koran, evvela «Geçici» diye yazmış sonra 

değiştirmişsiniz. Başında da kırmızı kalemle «Geçici 
madde» diye yazıldığı için, ben onu okudum. Sonra
dan önergenizi değiştirmiş «Ek madde 8. —» demişsi -
niz. 

Bu ek maddeyi okutuyorum. 
Danışma Meclisi Muhterem Başkanlığına 

392 Sıra Sayılı Kanun Tasarısına «Ek bir madde
nin ilavesini saygıyla arz ederim. 

«Ek Madde 8. — Kan ve kandan elde edilen insan 
hayatiyetinde önemli bir yeri olan ve mevcut imkân
larla şimdilik Türkiye ihtiyacını karşılamaktan uzak 
olan kanın sivil halkça benimseninceye kadar, üniver
siteye ve muadili yüksekokula devam etmek isteyen, 
sağlık durumu uygun gençlerden her kayıt yılı bîr şi

şe kan verdiğine dair bel'ge ibraz etmedikçe, kazansa
lar bile katî kayıtları yapılamaz.» 

Mehmet Velid KORAN Halil GELENDO'ST 
BAŞKAN — Önergenizi açıklamak üzere buyu

run Sayın Koran. 
MEHMET VELİD ıKÖRAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Her sıkıştığımız an «Ordu-IMillet el ele» diye bir 

slogan ortaya atarız; ama birşey istediğiniz zaman 
ordu ile milleti yan yana bulamazsınız. 

Türk Ordusu 1957'den beri kendi kanı ile milyon
ların üstünde insanın hayata kavuşmasını temin et
miştir. Buna mukabil sivil sektörden bu 30 yıla yakın 
zaman içerisinde aldığımız kan ile belki 300 tane in
sanın hayata kavuşmasını temin edememişiz. 

Biz burada ne yapıyoruz?.. Özel bir muamele yap-
miyoruz. Nasıl askere giden, vatanî vazifesini yapan 
er iki sene içerisinde iki defa kan veriyorsa, dört yıl
lık, beş yıllık, altı yıllık veya üç yıllık yüksek tahsil 
yapmak için imtihana girip kazanan gençlerden ka
ti kabulünü yapmak için, bir defaya mahsus olmak 
üzere bir şişe kan vermesini istiyoruz. Onu da nasıl 
istiyoruz?.. Sağlık durumu müsait ise istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben doktor değilim; fakat hasbelkadar beş-altı se

ne kan merkezleri bana bağlı olarak çalıştım. Atala
rımızdan kalan bir geleneğimiz, göreneğimiz vardı; 
İlkbaharda sırtlarından, çocukların ve yaşlıların jilet
le kan alırlardı. Bu, ölmüş olan hücreleri yenilemek 
içindi. Biz bugün bunun yerine, her türlü hijyenik kai
deler yerine getirilerek 21 yaşındaki bir delikanlıdaü 
350 gram kan alacağız ve verdiği bu 350 gram kan ye
rine, bir bardak limonata ve bir bisküviyle yarım saat 
sonra yeni hücrelerin teşekkülünü temin edeceğiz. 
Bu tıbben belli. B'en doktor değilim, peşinen arz et
tim; ama hiçbir doktor da, «Hayır, bu böyle değildir.» 
diyemez; çünkü bu böyle. 

Bunda bir baskı unsuru da yok. Demin de arz et
tim; her Genelkurmay Başkanı değiştikçe Türk Or
dusuna bir tebliğ neşretmiştir; «Türk Kızılay'ı kapma 
gel'diği zaman kanını seve seve vereceksin.» demiş
tir ve Türk Kızılay'ı her askerî birliğe gittiği zaman, 
'hiçbir er, «Ben hastayım, bugün gelemem.» dememiş; 
ama benim doktorum muayene etmiş ve durumu mü
saitse onun kanını almıştır. Bugün milyonların üstün
de insan, Türk Ordusunda vatanî vazifesini yaparken, 
hiçbir mecburiyeti olmadığı halde, «(Bir hayat kurta
rırım» heyecanı içerisinde kanını vermekten geri kal
mamıştır. Bu maddeyi getirişimizin esas espirisi bu
dur. 

— 634 — 



Dantşma MecÜsi B : 103 17 . 5 . 1983 O : 2 

Hani Ordu - Millet el eleydik, beraberdik?.. Ordu
yu bırak, ondan sonra da her gün anons dinle; «İKan 
aranıyor, kan aranıyor, kan aranıyor...» Eğer bu de
diğim tahakkuk ederse, 45 bin şişe kan değil, 450 bin 
şişe kan, bugün Türkiye'deki kan açığını kapatacak 
ve radyolarda, televizyonlarda artık «İKan aranıyor» 
anonsunu duymak bahtsızlığıyla karşılaşmayacağız. 

Sizden istirham ediyorum; bunda hiçbir baskı 
unsuru yoktur, bunda adil bir unsur vardır. Bunda 
ana fikir olarak, insanın hayata bağlılığının, hayata 
kavuşmasının, imkânsızlık içerisinde Ölümünü önle
mesinin gayesi yatmaktadır. 

Sizden tekrar istirham ediyorum; beni destekle
yiniz, kol olunuz, kanat olunuz, bu maddenin Kanu
na girmesine yardım ediniz. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
©AŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Ben aleyhin

de söz istiyorum. 
BAŞKAN — .Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRJCALI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Ordu gerçekten kan vermekte; fakat Ordu diye 
Türk Milletinden ayrı bir varlık yok, Ordu Türk 
Milletinin bütününü ifade eden bir şey, Hepimiz 
askerlik yapıyoruz ve o askerlik döneminden geçer
ken gençlerimiz her zaman bütünüyle kan veriyor. 
«Ordu şu işi yapıyor, Millet bu işi yapmıyor» şeklin
de bir ışey, yok, Ordu da Milletin bir cüzü, bir bölü
mü; ama hanımlar müstesna, erkekler olarak bütütı 
Türk Milleti askerlik yapıyor. O sebeple, Ordu eğer 
kan veriyorsa, bu o devrin bir icabı ve Milletin ora
dan geçerken yapmış olduğu bir hizmetttir. 

. Şimdi bunun karşılığında biz bir sınıfı daha işe 
dahil etmek istiyoruz; «(Üniversiteli gençler versin.» 
diyoruz. Biz bunu daha uzatabiliriz. Mesela; «Memu
riyete giren kişiler, avukatlık ruhsatı alan kişiler, mu
ayenehane açacak olan doktorlar, dükkân açacak es
naflar» şeklinde namütenahi olarak bunu sıralayabi
liriz. Eğer gerçekten bir şey yapılsın istiyorsak, o za
man bunu bu şekilde yayalım. Yoksa, yalnız üniver
siteye girecek olanları dahil etmek meseleyi halletmez. 

Önergede bir de, «Hem üniversiteye girerken, hem 
de her sene kayıt yenilerken kan vermeye» dair hüküm 
de var zannediyorum; bu tekrar edilip durulacak. 
Kanıma göre bu, bir kişiye arzu etmediği bir şeyi, ka 
nun emriyle onu yaptırmak demektir. Kişinin psikolo

jisi uygun değildir, ruhî durumu uygun değildir, bu
nu vermek îstemiyordur, (Yani, istemiyor değil, is
tiyordur da, veremiyordur) şartları müsait değildir; 
ama bu durumu patolojik olarak tespit etmeye im-
^ln yoktur. 

Kan vermek çok faydalı olabilir; ama bunu iste
yen kişiler verir. Sırtından kan aldırmak hepimizin 
çocukken yaptığımız şeydir, annelerimiz bize de yap
tılar ve yaptırdılar, aynı şekilde kan verildi; ama bun
lar o ailenin istediği, arzu ettiği şeylerdir. Bunun dı
şında bu şekilde bir hüküm koymak bence isabetli ol
maz ve bu belli bir sınıfa (Üniversite öğrencilerine) 
hitap etmektir. Onun dışındaki insanlar, mesela köy
lerde yıllarca duruyorlar, onlar bir şey vermeyecek. 

Onun için, müsaade buyurulursa bu şekilde yalnız 
birtakım kişileri zorlayıcı mahiyet arz eden bir hü
küm getirmek isabetli olmayacaktır. Bu sebeple öner
genin aleyhirideyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 

. Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin görüşünü 
almak istiyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, Sa
yın üyeler; : 

'Kan, hayat kurtarıcı, çok önemli bir madde insan 
vücudunda ve hakikaten lüzumlu yerde kullanıldığj 
zaman hayat kurtarır; ama lüzumsuz veya yanlış kul
lanıldığı yerde de birçok hayata mal olur. 

Muhakkak ki, kana olan ihtiyacımız çok, bugün 
Türkiye'nin ihtiyacını karşılamaktan uzağız. Sayın 
Köran'ın da bu ıstırabı çekmiş kişiler arasında olma
sı nedeniyle böyle bir teklifle gelmesini doğal karşı
lıyorum. Hakikaten böyle olmasını gönül arzu eder; 
ama insanları zoraki değil de, isteyerek, teşvik ede
rek bu yola sevk etmek bence daha uygun olacaktır. 
Bu nedenle, zoraki tedbirler get'irmektense, ona bu 
işin önemini, ehemmiyetini anlatarak (Zaten Kanu
nun amaçları arasında bu da vardır.) bunu yerine ge
tirmek daha iyi olacaktır. 

Sonra bir de, neden sadece öğrencilere?.. Bunu dü
şünürsek, bu daha genişletilebİlir de. «Memur olacak 
olandan alalım, bir dükkân açacak olandan alalım» 
diye düşünülebilir ve mesela; «Şoför ehliyeti olandan 
alalım» diye çok değişik fikirler çıkabilir. 

Sonra, bir kişi, «Ben kan vermem.» dediği zaman, 
sağlık durumunu tespit etmek için onu sağlık kurulu
na sevk etmek, herhalde bir rapor almak lazım gelir. 
O zaman, böyle üniversite imtihanları sırasında yo-
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ğun şekilde, 400 küsur bin kişinin ve bunlardan imti
hanı kazanacak 120 bin, belki 150 bin kişinin kanını 
bir anda almak zorunda kalınacaktır. Sağlık kuruluş
larımız zaten bugünkü yükün altından çıkmakta zor
luk çekmektedir ve bu yoğun şekildeki kan almayı sağ
lamak bugünkü teşkilatlanma içinde (Belki zamanla 
gelişecektir; ama..) mümkün değildir. Bu şekilde bü
yük bir ihtiyacı da karşılayamayacağız; çünkü kan
ların hepsi kısa zamanda kullanılamayacaktır ve taze 
kanın önemi çok mühimdir. Radyolarda duyduğumu-
muz kan anonsları taze kan ihtiyacı içindir. Yoksa, 
stok kan çok değişik yerlerde kullanılabilir; ama taze 
kanın kullanılışında çok daha önemli olan yerler var
dır. ıBu nedenle, çok kısa bir zamanda 100 bin, 1'20 bin, 
150 bin şişe kanı almak da pek uygun olmasa gere-
tir. 

Bu nedenlerle, kan açığı ıstırabına katılmakla bir
likte, Sayın Köran'ın teklifine katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Gökırmak; sizin görüşünüzü rica edeyim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YAR/DIM BAKANLIĞI 
TEMSİLCİSİ FERİDUN GÖİKI1RMAK — Komis
yonla aynı görüşteyim efendim. 

[BAŞKAN — Değerli üyeler; bu önergeye Sayın 
Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyorlar. Önerge
nin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum. 

Özel kan merkezlerinin tasfiyesi 
GEÇİCİ MADDE — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu, Tıp Fakülteleri, Türkiye Kızılay Derneği 
ile Sağlıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşları dışında 
kalan gerçek ve tüzelkişilerce açılmış bulunan kan mer
kezleri bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
altı ay içinde sahipleri tarafından tasfiye edilirler. 
Tasfiye edilinceye kadar eski statülerini korurlar. 

Bu merkezlerin, Kanunun yürürlük tarihinden iti
baren bir ay içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına başvurmaları halinde mevcut araç ve gereçleri, 
uygun görüldüğü takdirde satın alınır. 

.BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyelerin adlarını kaydediyorum: 

Sayın Gözübüyük, Sayın Kurtoğlu ve Sayın Ak-
kılıç söz istemiştir. 

Sayın Gözübüyük, buyurun. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim, maruzatım bir düzeltme ile ilgili. O da şöyle 
©fendim; 

Geçici maddenin son kısmında «Tasfiye edilince-
ya kadar eski statülerini korurlar» yerine, Muhterem 
Komisyon takdir ve kabul buyururlarsa «Bunlar, 
(yani kan merkezleri) tasfiye edilinceye kadar faali
yetlerine devam ederler» dersek, daha hukukî olur. 
Takdir arkadaşlarımızındır. 

BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica ediyo • 
rum. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
ISÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Aynen katılı
yoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yerini tekrar ederseniz, not alayım. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; birinci fıkranın son cümlesi «Tasfiye edilinceye 
kadar faaliyetlerine devam ederler.» yalnız «tasfiye» 
kelimesinden önce «bunlar» var ve arada noktalı vir
gül var. 

BAŞKAN — «Bunlar; tasfiye edilinceye kadar 
faaliyetlerine devam ederler.» şeklinde oluyor. 

Sayın (Kurtoğlu, buyurun. 
SBRDA KURTOĞLU — Ben de aynı maddenin 

ikinci fıkrası üzerinde bir redaksiyon teklifinde bulu
nacağım. 

'İkinci fıkra dolaşık, dolambaçlı tanzim edilmiş ka
naatimce. Doğrusunun şöyle olması lazımgelir diye 
düşünüyorum': 

«Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay için
de başvurulması halinde bu merkezlerin araç ve ge
reçleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca satın 
alınabilir.» diyorum. 

Bir de ilk fıkrada «Sağlık» kelimesi büyük harfle 
başlamış, küçük harf olması lazımgelir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Komisyon, Sayın Kurtoğlu'nun bu teklifi

ne ne diyorsunuz? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Katılıyoruz 
efendim; çünkü anlam bakımından hiç bir fark yok 
ve daha iyi düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — O halde bu son fıkrayı yenileyelim. 
iSERDA KURTOĞLU — «Kanunun yürürlük 

tarihinden itibaren bir ay içinde başvurulması halin
de bu merkezlerin araç ve gereçleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca satın alınabilir.» 
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'BAŞKAN — Sayın Hükümet, bununla ilgili görü
şünüzü rica ediyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
TEMStLCISt FERİDUN GÖKIRMAK — Kabul 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddede yapılan 
değişiklikler şunlar : 

ikinci satırdaki «Türkiye Kızılay Derneği» nderi 
sonraki «Sağlık» kelimesinin baş harfi küçük (s) ola
caktır. 

Dördüncü satırda, noktadan sonra «Bunlar; tasfi
ye edilinceye kadar faaliyetlerine devam ederler.» ya
ni «eski statülerini korurlar» kelimelerini çiziyoruz. 

Son fıkrada ise «Kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren bir ay içinde başvurulması halinde bu mer
kezlerin mevcut araç ve gereçleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca satın alınabilir.» ikinci fıkra bu 
hale gelmiş oluyor. 

Bu değişikliklerle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler.... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz almak 
isteyen sayın üye?.. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan; geçici 

maddede bir soru sormak için işaret etmiştim, görme
diniz; ama şu anda geneli ile de ilgili olduğu için so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Sorun efendim. Yorgunluk dolayı
sıyla unutuldu, özür dilerim. , 

Buyurun Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, şimdi çok 
haklı olarak özel kan merkezleri kapatılıyor. Bugüne 
kadar bunlar uzun yıllar hizmet verdiler. Bu hizmet
leri sırasında kan veren kişilerin dediklerini de bili

yoruz ve sakıncalarını sayın Sözcünün ağzından bir 
daha dinledik. 

Acaba bugüne kadar bu özel kan merkezlerinden 
alman kanlarda ne gibi komplikasyonlar meydana 
gelmiştir? Bunların bir istatistiği var mıdır? Sayın Hü
kümet Temsilcisi bize bu konuda bir bilgi verebilirler 
mi? Yani Kanuna bu daha kuvvetli bir gerekçe olur 
kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Sayın Gökırmak, buyurun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
TEMStLCtSt FERİDUN GÖKIRMAK — Efendim; 
özel kan merkezlerinden alınan kanlar hakkında bu
güne kadar gerçekçi ve sağlam bir istatistik yok. Yal
nız, gerek denetlemlerde, gerekse müracaat edilen kan
larda birtakım tespit ettiğimiz olaylar var. Meselâ 
bunlardan bir tanesi; özel kan merkezlerinde bir sene 
içinde 17 defa bir kişiden kan alındığı tespit edilmiş
tir. Bu, hiçbir resmî kan merkezinde yapılmamıştır ve 
bilimsel olarak da yapılması tecviz edilemez. 

Bunun dışında, özellikle hepatit-<B yüzeyel antijeni 
% 6 oranında Türk toplumunda doğal olarak vardır. 
özel kan merkezlerinde yapmış olduğumuz araştırma
larda yine hepatit-iB yüzeyel antijeninin tespit edilme
diğini müşahade etmiş bulunuyoruz. Bu da bu % 6' 
lık riski yapılmayan bir oranda hastalarımıza ve hal
kımıza intikal edeceğinin açık bir belirtisidir. 

Bunun dışında, yine özel kan merkezlerinin yapı
lan denetlemelerde çoğu kapatılmıştır. Kapatılması
nın nedeni, bir donörden kan alındığı zaman yapılması 
gerekli laboratuvar testlerinin yapılamadığı ortayı 
çıktığı içindir. 

işte bütün bunların tümü, bir istatistik yapılmasa 
dahi, bunların yapılmadan hastaya intikalinin özel 
kan merkezlerinin çoğu tarafından tespit edildiği için, 
bir istatistiğe lüzum göstermeden dahi bu özel kan 
merkezlerinin, kamu sağlığı açısından zararlarını or
taya koyan önemli belirtiler olarak görülmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökırmak. 

CAVIDAN TERCAN — Tasarının lehinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tercan. 
CAVIDAN TERCAN — Sayın Başkanım, Da

nışma Meclisinin Sayın üyeleri; 
Bugün, hepimizin bildiği gi'bi, üzerinde önemle 

durduğu ve birçok defalar Meclisimizin kürsüsün
den kamuoyuna duyurulan insan kanı ve kan ürün
lerini kapsayan Tasarıyı görüşmüş bulunuyoruz. 
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İnsan kanı, laboratuvarlarda imal edilmeyen ve 
tedavide yerini başka bir şeyin' alamadığı fevkalâde 
önemli bir tedavi unsurudur. Bunun yanında kan
dan elde edilen kan ürünleri ve test serumları var
dır ve bunlar da tedavide ve teşhiste kullanılmak
tadır. 

Bugüne kadar ülkemizde kan gereksiniminin ne
reden ve nasıl karşılanacağına dair bir genelge veya 
yeterli bir yasa çıkartılmamıştır. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığında, Tedavi Kurumları Genel Mü
dürlüğüne bağlı olarak kan merkezi şubesi vardır. 
Ayrıca Hıfzrssı'hha Enstitüsünde Kan Bankası ve 
kan ürünleri laboratuvarları vardır. Bundan başka 
olarak, 60 dan fazla hastanelerimizde döner serma
ye ile çalışan kan bankaları, Kızılay'a bağlı kan mer
kezleri ve ayrıca özel kan merkezleri vardır. Bu ya
sa ile özel kan merkezleri, insan kanı ve kan ürün
leriyle ilgili bir faaliyette bulunamayacaklardır. 

Ayrıca bu tasarının getirdiği başka bir gaye de, 
ülkenin savaşta ve barışta kan ihtiyacını ve kan ürün
lerini tespit etmek, istihsalini, üretimini, dağıtımını, 
depolanmasını ve yurt sathında yayılmasını organize 
ve koordine etmek olacaktır. 

Ticaret metaı haline getirilen kan sorununa bir 
çözüm getirilmiş olacaktır. Ayrıca, sağlıksız kan al
ma ve kan verme sorunu önlenmiş olacak, günü geç
miş olan kanların atılması önlenecek ve bu şekilde 
kan israfı ayrıca önlenmiş olacaktır. 

Tasarının görüşülmesinde katkılarını esirgeme
yen Sayın Danışma Meclisi üyelerine, Sağlık Bakan
lığının sayın temsilcilerine teşekkürlerimi sunarım. 

Tasarı milletimiz için hayırlı olsun der, saygıla
rımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tercan. 
Değerli üyeler, Tasarının tümünü oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... tnsan Kanı 
ve Kan Ürünleri Kanun Tasarısı Danışma Meclisi
mizce kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

Sayın Komisyona ve Sayın Hükümet Temsilcisi
ne teşekkür ediyorum. Aynı Komisyonun ve Hükü
met Temsilcisinin yerlerini muhafaza etmelerini de 
ayrıca rica ediyorum. 

Değerli üyeler, kısa bir açıklama yapayım : 
Gündemimizin 1 ve 2 nci maddelerinden sonra, 

Kültür Varlıkları Kanun Tasarısı ile ilgili görüşme
yi tamamlayamayacağımız; çünkü yarın özel bir 
gündem yapacağımızdan dolayı pazartesi gününe ka
labileceği düşüncesiyle o Kanun Tasarısı ile ilgili 
görevlilerden rica ettik, bugün gelmediler. 

Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanmasına 
Dair iki tasarı vardı; 5 inci ve 6 ncı sırada. Bütçe 
Plan Komisyonu Başkanı ile mutabık kalmıştık; bu 
tasarıların öncelikle görüşülmesini bizden isteyecek
lerdi ve hazır bulunacaklardı. Fakat Emekli Sandığı 
Temsilcileri, Hükümet Temsilcileri burada olduğu 
halde, Komisyon Başkanımız ve Komisyonda görev
li arkadaşlarımız burada olmadıkları için (Sebebini 
bilemiyorum.) 5 inci ve 6 ncı sıradaki tasarıları da 
görüşemeyeceğiz. Bu itibarla Sayın Hükümet Tem
silcileri ayrılabilirler, beklemesinler. . 

Mesaî saatimizin bitimine kadar aynı Komisyo
nun, Gündemin 12 nci sırasında bulunan kısa bir 
kanun tasarısı var. Bu tasarıyı görüşelim diye ken
dilerine bir teklifte bulunduk ve bize öncelikle gö
rüşme önergesi gönderdiler. 

Yine gündemimizde bir andlaşma tasarısı var. 
Bunun görüşülmesi hususunda hem Dışişleri Bakan
lığına, hem de İçişleri Komisyonu Başkanımıza ha
ber gönderdik. 

Tensibinizle evvelâ Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu yerlerinden ayrılmadan 12 nci sıradaki Tasa
rıyı görüşelim, bilahare de Andlaşma Tasarısını gö
rüşerek bugünkü çalışmalarımızı tamamlamış ola
lım. 

3. 'H_ 5.1.1961 Tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De
ğişik 20 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/584) (S. Sayısı : 309) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Gündemimizin 12 
nci sırasında yer alan, 5.1.1961 Tarihli ve 224 Sa
yılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında 
Kanunun Değişik 20 nci Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısının görüşmesine başlıyoruz. 

Bu Tasarı ile ilgili Komisyonun öncelikle görüş
me teklifi vardır. Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okutulmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okutulmasına 
gerek görülmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

(7) 309 S. Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Komisyon kısa bir aç klama yapmak suretiyle Ta- I 
sarı hakkında bir bilgi verirse, görüşme daha sağ- I 
lıklı olacaktır. Komisyondan rica ediyorum efendim. I 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERÎDUN GÜR AY — Sayın Başka
nım; yüksek malûmları olduğu gibi, sağlık hizmetle- I 
rinin sosyalizasyonu belli bir süre ile sınırlandırılmış I 
idi. Bu süre 1982 yılında bitmiş bulunmaktadır. Süre I 
bitmesine rağmen, Türkiye'nin tümüne sağlık hizmet- I 
lerinin sosyalize edilmesi teşmil edilememiştir. O ne- I 
denle Sağlık Bakanlığı, bu sürenin uzatılmasını ta- I 
lep etmektedir. Kanun Tasarısı bu sürenin 1992 yılı- I 
na kadar uzatılması hususunu getirmiş bulunmaktadır. I 
1992 yılına kadar, yapılan hesaplara göre, Türkiye I 
nin tümünde sağlık hizmetleri sosyalleştirilmiş ola- I 
çaktır. Tek maddelik Tasarı bundan ibarettir. I 

Arz ederim efendim. I 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. I 
Değerli üyeler, maddelere geçilmesini oylarınıza I 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil- I 
mistir. I 

1 inci maddeyi okutuyorum. I 

5.1.1961 Tarih ve 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin I 
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun 8.5.1969 Ta- I 
rih ve 1175 Sayılı Kanunla Değişik 20 nci Maddesinin I 

Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı I 
MADDE 1. — 224 sayılı Sağlık 'Hizmetlerinin 

Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun 8.5.1969 ta- I 
rih ve 1175 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi I 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

«Madde 20. — Sağlık hizmetlerinin bütün yurt I 
sathında sosyalleştirilmesi en geç 1992 yılı sonuna I 
kadar gerçekleştirilir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üye?.. I 

HİDAYET UĞUR — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Uğur. 

HİDAYET UĞUR — Sağlık hizmetlerinin sosyal-
leştirilmesinin 1982'ye kadar yapılamamasının neden- I 
leri ve bu nedenleri, engelleri kaldırmak için 1992 yi- I 
lına kadar daha 10 senelik müddetin istenilmesindeki I 
sebebi ve bu engeli kaldırmak için alınacak tedbir
leri Hükümet açıklarlar mı?.. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Hükümet adına Sayın Gökırmak, buyurun efen- I 

dim. I 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

TEMSİLCİSİ FERİDUN GÖKIRMAK — Sayın 
Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; | 
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Türkiye'de Sosyalleştirme Kanunu 1982 yılında 
sona ermesi gerekiyor idi. Gerek inşaat konusunda 
sağlık ocaklarının ve grup hastanelerinin zamanında 
plana alınamayışı, gerekse 2514 sayılı Devlet Hiz
meti Yükümlülüğü Kanunundan evvel yapılmış olan 
sağlık ocaklarına ve grup hastanelerine hekim bulu
namaması yüzünden, sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirilmesi geç kalmıştır. 

2514 sayılı Bazı Sağlık Personeline Devlet Hiz
meti Yükümlülüğü Getirilmesine Dair Kanundan 
sonra süratle sağlık ocakları ve bu sağlık ocakları
nın beslediği grup hastaneleri, ilçe hastaneleri, eği
tim hastaneleri, hatta ve hatta üniversite hastaneleri 
kısa sürede doldurulmaya başlanmıştır ve bu suretle 
şimdiye kadar sosyalleştirilmeye dahil edilen ve fa
kat hizmet götürülemediği için sosyalleştirmenin uy
gulanmasından bile vazgeçilmesi düşünülen bazı pü
rüzler süratle ortadan kaldırılmış ve sosyalleştirme
nin, bu Kanunu adil ve uygun bir şekilde tatbik 
ettiğimiz ve vazgeçmediğimiz sürece gerçekleştirilebi
leceği kanısı bizde uyanmıştır. 

Amacımız, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ola
rak bu 10 senelik süre içinde değil, mümkün olan en 
kısa sürede geri kalan 20 ilde de sosyalleştirmeyi ta
mamlamaktır. Bu bakımdan Bakanlığızda çok hız
lı ve acil faaliyet içine girilmiştir; ama Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının sadece kendi insiyati-
finde olmayan, kalkınma planlarının tümüne akseden 
ve dolayısıyla geri kalan illerin büyük iller oluşu do
layısıyla en geç bir tarih olarak 1992 yılı Bakanlığı
mızca düşünülmektedir. Amacımız, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı olarak mümkün olan en kısa sü
rede; hatta 2 veya 3 sene içinde, eğer sağlık ocakla
rını yaparsak ve halkın katılımını da sağlayabilirsek, 
bunu en kısa sürede bitirmektir. İmkânlar kanaati
mizce, özellikle hekim temini bakımından açılmıştır. 

Bu bakımdan maddenin bu şekilde kabul edilme
sini arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökırmak. 
Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

•BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
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(BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz al
mak isteyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 

Değerli üyeler; 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Sağ
lık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanu
nun 8.5.1969 Tarih ve 1175 Sayılı Kanunla Değişik 
20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. Ha
yırlı olsun. 

Komisyona ve Hükümet Temsilcisine teşekkür 
ediyorum* 

4. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut 
Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın 
Gövdesi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarih 
Protokolü'» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü 
Bölgesine Konulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kont
rol, Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hak
kında Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/587) (S. Sayısı : 321) (1) 

iBAŞKAN — Değerli üyeler, sıra 4 üncü sırada 
bulunan Andlaşmaya gelmiş bulunuyor. 

Hükümet Temsilcisinin ve Komisyonun yerini 
almalarını rica ediyorum. 

AKİF EROlNAY — Sayın Başkan, usul bakı
mından..* 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, 4 üncü mad

dedeki Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki And'laşma açık 
oyla yapılacak ve Heyetimizde de,pek büyük bir ek
seriyet de çıkmayacaktır. Bu bakımdan, bunun görü
şülmemesi gerektiği kanısındayım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erginay; bu konuda arzım 
olacaktı, siz ön aldınız. Biliyorsunuz biz açık oyla
ma gereken tasarıların görüşülmesinde; görüşmeyi 
yaparız, açık oylamayı başka bir güne bırakabiliriz. 
Tüzüğümüzde buna ait hüküm var. Görüşmeyi bu 

(1) 321 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

tarzda yapmayı düşünüyordum ve arz edecektim; 
siz fırsat verdiniz, bende açıklamış oldum. 

Komisyon yerinde. 
Dışişleri Bakanlığını Sayın Orhan Kulin Temsil 

ediyorlar* 
Sayın Kulin, bu Andlaşma ile ilgili kısa bir açık

lama yapabilir misiniz; hiç olmazsa mahiyeti nedir?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OR

HAN KULİN — Sayın Başkan, Sayın Danışma Mec
lisi üyeleri; 

Bu Andlaşma, Türkiye ile Sovyetler Birliği ara
sında tespit edilmiş bulunan sınırın üzerinde Arpa
çay Barajının inşaasıyla ortaya çıkan barajın özellik
leri göz önünde tutularak yeni bir hudut işaretleme
si yapılması maksadıyla yapılmış ve imzalanmıştır. 
1982 Kasımında. Bu Andlaşmanın yürürlüğe girme- ' 
siyle, Sovyetler Birliğiyle olan sınırımız da bundan 
böyle yeniden, bütün coğrafî şartlara uygun ola
rak; kıta sahanlığından, deniz yan hududu da dahil 
olmak üzere işaretlenmiş olacaktır Sayın Başkanım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kulin. 

Değerli üyeler, Tasarının tümü üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hattının 
Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Gövdesi ve 
Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Protokolü ve 
Ekleri İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri 'Birliği Hükümetli Arasında, 
Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü Bölgesine (Konulan 
Yeni Hudut İşaretlerinin Kontrol, Bakım, Onarım, 
thya veya Değiştirilmesi Hakkında Protokol ve 
Eklerinin Onaylanmasının Uygun 'Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında 5 Kasım 
1982 tarihinde Ankara'da imzalanmış bulunan : 

a) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hat
tının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Gövde
si ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Protoko
lü» ve eklerinin, 
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b) «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında, 
Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü Bölgesine Konulan 
Yeni Hudut İşaretlerinin Kontrol, Bakım, Onarım, 
İhya veya Değiştirilmesi Hakkında Protokol» ve ek
lerinin, 

Onaylanması uygun bulunmuştur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

..,»... 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; yarının gündemi basıldığı için, 
bu Tasarı üzerindeki açık oylamayı Pazartesi Gün
demine aümak suretiyle Pazartesi günü yapacağız; 
arz ederim. 

Değerli üyeler; Gündemde görüşülecek başka bir 
konumuz bulunmadığı için 18.5.1983 Çarşamba günü 
saat 14.00te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo-
rum4 

Kapanma Saati : 17.50 

..««..~ 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

103 üncü BİRLEŞİM 

17 Mayıs 1983 Sah 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU-
MUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
(1) 7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın 

Men ve Takibine Dair Kanunun bazı Maddelerinin 
DeğiştiriÜmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet, Malî İş
ler ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/557) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 15.4.1983) 

(2) İnsan Kanı ve Kan Ürünleri Kanunu, Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu. (1/658) 
(S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 11.5.1983) 

(3) Kültür Varlıklarım Koruma Kanunu Tasa
rısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm 
ve Tanıtma, Adalet ve Millî Eğitim komisyonları 
raporları. (1/108) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 
9.3.1983) 

X (4) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut 
Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Göv
desi ve Gölü üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Pro
tokolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü 
Bölgesine Konulan Yeni Hudut işaretlerinin Kontrol, 
Bakım, Onarım, ihya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(5) Mehti KURŞUNA Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/496) (S. Sayısı : 
338) (Dağıtma tarihi: 21.2.1983) 

(X) Açık oylama.] 

(6) Gülal'i GÜL'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe-Plan Komisyonu Raporu. (1/481) (S. Sayısı : 
339) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(8) 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine ilişkin Kanun (Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 

(9) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge idare 
Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1/462) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 11.1.1983) 

(10) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi: 13.1.1983) 

(11) Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(12) 25.1.1961 Tarihli ve 224 Saydı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De
ğişik 20 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu. (1/584) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 
27.1.1983) 



(13) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanat
larının Tarz-ı terasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun (Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(14) Danışma Meclisi Üyesi1 Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(15) 9,12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa
yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) , 

(16) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(17) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

;(18) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân. Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(19) 13.5.1971 TariMi ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun Bazı Maddelerinin DeğiştMlnıesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/610) (S. Sayısı : 
353) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(20) 3 Haziran 1938 TariMi ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 
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ı (21) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
I Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu-
I nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
S Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra

poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(22) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad-

j desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
I Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 

365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 
(23) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 

I Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(24) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu-
} nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy işleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(25) 21.12.1967 TariMi ve 969 Sayılı Tarım Ba-
I kanlığı Ziraat işleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü-
I cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 

Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril-
I mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
I Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -

Plan ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
I komisyonları raporları. (1 /594) (S. Sayısı : 369) (Da

ğıtma tarihi : 31.3.1983) 
I (26) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si

linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî işler ve 
I Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa

yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 
I (27) Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun 
I Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/643) 

(S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 
I (28) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
I Savunma, içişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
I Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma ko

misyonları raporları. (1/62) (S, Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(29) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
I Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek 
I ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak-
I kında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Ra

poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 



(30) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(31) 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları, (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıltma tarihi : 15.4.1983) 

(32) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın 
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(33) 647 Sayılı Cezaların İnfazu Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 

Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(34) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet, Malî İşler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(35) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(36) İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları: (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(37) Çevre Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyon
ları raporları. (1/634) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma ta
rihi: 11.5.1983) 
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İnsan Kanı ve Kan Ürünleri Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu. (1/658) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 28 Mart 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-853103062 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.3.1983 
tarihinde kararlaştırılan «İnsan Kamı ve Kan Ürünleri Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
BÜlend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

insan Kanı, laboratuvarda imal edilemeyen, bizzat insandan başka kaynaklardan elde edilmesi mümkün 
olmayan son derece önemli ıbir tedavi vasıtasıdır. Yurdumuzda hastanelerde hasta yatağı başına yılda 5 - 6 
şişe insan kanına ihtiyaç vardır. Halen yaklaşık 115 000 kadar hasta yatağı bulunan yurdumuzda yılda en 
az 675 000 -• 7QQ 000 şişe kadar insan kanı toplanması gerekmektedir. Ayrıca kandan elde edilen ve tedavi
de yararlanılan ürünlerin ve antiserumllarm hazırlanması için de önemli miktarda kan istihsaline gereksinim 
duyulmaktadır. 

Kan, sadece sulh zamanında hasta ve yaralıların tedavisi için değil aynı zamanda olağanüstü hallerde 
ve özellikle savaşta son derece değerli hayatî bir madde olarak da büyük önem taşımaktadır. İnsan kam ve 
kan ürünlerinin bu büyük önemini göz önünde bulunduran birçok devletler, özellikle üyesi bulunduğumuz 
Avrupa Konseyince kan temini ve kanla .ilgili sorunlarla meşgul olmak üzere ülkemizin de yer aldığı «Kan 
Eksperleri Komitesi» kurmuşlardır. Nadir bulunan kanların ikorunması ve dağıtımı için Hollanda'da yine 
üyesi 'bulunduğumuz ıbir «Avrupa Donmuş Kan Bankası» kurulimuştur. Anılan Konsey, ayrıca Ikıarşılıklı kan 
yardımlaşmasını kolaylaştırmak, kullanılan teknikleri, serum ve antiserumları standardize etmek amacıyla 
standartlar hazırlamış ve ortak ülkeler karşılıklı antlaşmalar imzalamıştır. 

Oysa ülkemizde insan kanı ve kan ürünleri konusunda istenilen yeterli bir teşkilatlanma olmadığından, 
dağınık ve koordinasyonsuz bir sekide kurulmuş Kan Merkezleri aynı dağmıklilıik ve düzensizlik: içerisinde, 
istenen düzeylin çok altında hizmet verebilmektedirler. 

Bugün büyük bir bölümü Türkiye Kızılay Derneği tarafından işletilen ve bir bölümü de Üniversite kli
nikleri ile Sağlık, ve Sosyal Yardım Bakanlığınca açılmış bulunan kan merkezleri ile özel kan merkezleri 
ülkemizde insan kanı ve kan ürünleri ihtiyacına cevap verme zorunluğundadır. Ancak, Sağlık ve Sosyal Yar-
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dım Bakanlığına ait kan merkezlerinin bir kısmının atıl bırakılmış olması, bir kısmının istenen şekilde iş
letilmemiş olması, tıp fakülteleri hastanelerinde kan merkezleri açılma mecburiyetinin olmaması ve büyük 
bir kısmında kan merkezinin bulunmayışı, gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılmış olan İkan merkezlerinin 
insan 'kanı ve kan ürünlerini ticaret metaı haline getirmesine neden olmuştur. Özellikle ikan merkezlerinin 
dağınık, birbirleriyle ve Bakanlıkla gerekli: köördinaisyonu kurulamamış bulunması, Kızılay Derneğimin çe
şitli görevleri yanışım kan merkezlerine beklenen etkinliği sağlayamayışı ve teşkilatlanmayı gen'işlıetememesi 
ülkemizde günlük ve olağan kan ihtiyacının dahi karşılanamaz duruma gelmesine sebep olmuştur. Diğer ta
raftan, gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılmış olan kan merkezlerinin, kâr amacıyla sağlıksız kan alma ve 
kan temin etme yoluna gitmeleri ortaya büyük bir sağlık sorunu da getirmektedir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle insan kanı ve kan ürünlerimin istihsali, üretimi, dağıtımı, depolanması, 
yurt sathına yayılması gibi hizmetlerin ıbelirli ve etkin bir organizasyon içerisinde düzenlenmesim'i zorunlu 
hale getirmiştir. Kurulacak teşkilat içerisindeki kan merkezlerinin doğrudan Bakanlıkla ve birbirleriyle 
koordinasyonun sağlanmasına öncelik verilmiştir. Diğer taraftan, insan kanı ve kan ürünlerine yurt düzeyin
de duyulan ihtiyacın düzenli bir sekilide karşılanaibilm esini planlı şekilde gerçekleştirecek bir organizasyonun 
sağlanması amaçlanmıştır. 

Ayrıca; kanın tedavi edici hekimlikteki öneimi yanısıra sağlıksız 'kişilerden -kan alınmasının, kanın tıbbî 
araştırmasının, tespitinin gereken titizlikle yapılmamış olmasının, 'sağlık koşullarına aykırı olan kanların has
taya verilmesinin ortaya çılkardığı tıbbî sorunların ve geri dönülmesi mümkün olmayan durumların orta
dan kaldırılması için, özellikle Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulunca alınan ve Türkiye'nin de katıldığı ı«Ka-
nın bir ıtiicaret metaı olarak 'kullanılmasına müsaade olunmaması» yolundaki 'kesin Ikararlara da uyularak 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Tıp Fakülteleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Sağlıkla ilgili 'kamu kurum ve 'kuruluşları ile Türkiye Kızılay Kan Merkezi dışında kalan gerçek ve tüzel
kişilerin bu tasarıda yer alan kanla ilgili faaliyetleri dışında işlem yapmaları! engellenmektedir. Faaliyetten 
men edilen özel ikan merkezlerine ise belirli bir süre tanınmak ve cihaz ve aletlerimin de satın alınabilmesi
ni sağlamakla bu merkezilerin 'mağduriyeti önlenmektedir. 

Bu tasarı organizasyon, koordinasyon sonucu ülkenin insan kam ve kan ürünlerine olan ihtiyacının sağ
lıklı ve zamanında yerine getirilmesini ve bugünkü «kan sorunu» nun büyük ölçüde çözümünü sağlayacak
tır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Son derece önemli bir tedavi vasıtası olan insan kanı ve kan ürünleri ile test serumlarının 
üretiminden kullanılmasına kadar bütün safhalarına ilişkin esasların saptanması amaçlanmaktadır. 

Madde 2. — İnsan sağlığını yakından ilgilendiren insan kanı ve kan ürünlerinin titizlik ve gerekli hassasiyet 
gösterilerek üretim ve kullanımını sağlamak için, özellikle kan merkezleri, kan istasyonları, referans labora-
tuvarlarının münhasıran kamu kurumları ve kuruluşlarınca açılıp çalıştırılabileceği, kamu kurumlarınca açı
lan, sayılan sağlık kuruluşları ile bunlar dışında kalan gerçek ve tüzelkişilerin hangi hususlarda kan ürünleriy
le ilgili faaliyet göstereceği belirlenmektedir. 

Madde 3. — Yurt çapında disipline edilmek istenen insan kanı ve kan ürünleri île ilgili işlemlerin ve faa
liyetlerin düzenlenmesinde, konu insan sağlığını ilgilendirdiği için Sağlık ve Sosyal Yardım: Bakanlığı yetkili 
kılınmakta' ve Bakanlığın görevleri belirlenmektedir. 

Madde 4. — Kan konusunun bilimsel yönleri ağır bastığı ve birçok kurum ve kuruluşlarla yakın ilgisi bu
lunduğu için bunlar arasında koordinasyonu sağlayabilmek millî kan programı ve uygulamasını yönlendirmek 
ve ortaya çıkabilecek sorunları çözümleyici ve yön verici bilimsel görüşleri saptamak amacı ile bir Kan Trans-
füzyonu Danışma Kurulu kurulması öngörülmektedir. 

Bu kurulun kimlerden oluşacağı, toplanma ve karar alma biçimleri hükme bağlanmaktadır. 
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Madde 5. — Bugüne kadarki uygulamaların ve insan kanını ticaret metaı haline getiren faaliyetlerin olum

suz sonuçları ortaya çıkmıştır. Örneğin : Toksikomanlar ve mizer fizyolojik içinde bulunan kişiler kanlarını 
satmakta, ticarî amaçla alınan bu kanların bazı hastalıkları bulaştırması bakımından incelenmelerinin yapı
lıp yapılmadığını kontrol mümkün olmamaktadır. Bu bakımdan kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan 
gerçek ve tüzelkişilerin kan ürünleri ile ilgili faaliyetleri sınırlandırılmış ve kan ürünleriyle ilgili çalışma sahala
rının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit olunacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde 6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görevi ve kuruluş amacı dikkate alınarak, ülke düze
yinde kanla ilgili hizmetlerin ayrf standartlarla yürütülmesi, kan .verici ve alıcının korunması ve sağlık kuru
luşlarının daha verimli çalışmalarının sağlanması için Bakanlıkça gerekli önlemlerin alınması ve kuruluşlar 
arasında koordinasyonun sağlanması hükme bağlanmaktadır. 

Madde 7. — Hizmetin çok çeşitli yönleri ve aşamaları mevcuttur ve bunların büyük titizlik ve düzenle 
yapılması gerekir. Her kademede bu ihtiyaçları karşılamak ve değişen koşullara süratle uyum sağlayabilmek 
düşüncesiyle ilgili detayların, bir tüzükle tespiti öngörülmektedir. 

Geçici Madde — Gerçek ve tüzelkişilerce açılmış özel kan merkezlerinin tasfiyesiyle ilgili hükmü içeren 
bu madde ile Bakanlığın, özel kan merkezlerinin istekte bulunması halinde Bakanlık uygun görürse bunların 
mevcut araç ve gereçlerinin Bakanlıkça satın alınacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde 8, 9. — Kanunun yürürlük ve yürütülmesine ilişkindir. 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu 6 Mayıs 1983 

Esas No. : 11658 
Karar No. : 29 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen, «İnsan Kanı ve Kan Ürünleri Kanunu Tasarısı» Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı ile Türkiye Kızılay Derneği temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Tasarı; İnsan Kanı ve Kan Ürünlerinin istihsali, üretimi, dağıtımı, depolanması, yurt sathına yayılması gibi 
hizmetleri belirli ve etkin bir organizasyon içerisinde düzenlenmesini zorunlu hale getirdiğinden; insan kanı 
ve kan ürünlerine duyulan ihtiyacın düzenli bir şekilde karşılanabilmesini planlı biçimde gerçekleştirecek bir 
organizasyonu sağlamayı öngördüğünden Komisyonumuzca da olumlu bulunmuştur. 

Komisyonumuz; tasarının 1 inci maddesinin son kelimesi olan (saptamaktır) kelimesini (tespit etmektir) 
şeklinde; tasarının 2 nci maddesinde geçen (... fraksiyonu gibi faaliyetlerde) ibaresini de (.... fraksiyonları üre
timi faaliyetlerinde) şeklinde düzelterek 1 ve 2 nci maddeyi kabul etmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesinin (d) bendine, gönüllü kuruluşlara gerekli görülen hallerde yardım sağlamak 
için ilave yapılmış; (g) bendinin son kelimesi (yürütmektir) şeklinde düzeltilerek madde kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesinde öngörülen kan transfüzyonu danışma kurulunda görevlendirilecek Türkiye 
Kızılay Derneği temsilci sayısı yeterli görülmeyerek üçe çıkarılmış ve madde böylece düzenlenerek kabul edil
miştir,. 
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Tasarının 5 ve 6 ncı maddelerinde tasarının diğer maddelerinde yapılan değişikliklere paralel düzenleme
ler yapılarak bu maddeler kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesinde öngörülen tüzükle düzenlenecek hususların ilgili kuruluşların görüşleri alın
mak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacağı belirtilmiş 
ve madde böylece kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici maddesinin kenar başlığı «Özel kan merkezlerinin tasfiyesi» şeklinde düzeltilerek geçici 
madde bu şekliyle; tasarının yürürlük ile yürütmeye ilişkin 8 ve 9 uncu maddeleri ise aynen kabul edilmiş
tir. 

Raporumuz saygı ile sunulur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Cavidan TERCAN 
Kâtip 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Mehmet AKDEMİR 
Söz hakkım saklıdır. 

Başkanvekili 

Hamdi AÇAN 
Üye 

Siyami ERSEK 
Üye 

imzada bulunamadı. 

Feridun GÜRAY 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

imzada bulunamadı, 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU Abdurrahman PÜTÜRGELİ 
Üye Üye 

imzada bulunamadı. 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

İnsan Kanı ve Kan Ürünleri Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, tababette yararlanılmak üzere insan kanı ve kan ürünleri ile test 
serumlarının sağlanması, üretimi, depolanması, dağıtımı ve kullanılmasına ilişkin esasları saptamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Sosyal Sigor
talar Kurumu, Tıp Fakülteleri, Türkiye Kızılay Derneği ile sağlıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca açı
lan kan merkezleri, kan istasyonları, referans laboratuvarları, endüstriyel kan ürünleri ve test serumları üre
timi araştırma laboratuvarlan ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilen usul ve esaslar içerisinde 
açılmasına izin verilen ve sadece test serumu ve.plazma fraksiyonu gibi faaliyetlerde bulunabilen gerçek ve tü
zelkişilere ait özel sağlık kuruluşlarını kapsar. * 

Görev ve yetki 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde belirtilmiş
tir. 

a) frisan kanı ve kan ürünleri ile ilgili kuruluşların ulusal planlama ve organizasyonunu yapmak, kanla 
ilgili kuruluşları açmak ve açtırmak, 

b) insan kanı ve kan ürünleri ile bunlar için kullanılan her türlü araç, gereç ve maddelerin imal ve kul
lanma esas ve standartlarını saptamak, bu Kanunla belirtilen kanla ilgili kuruluş ve hizmetlere izin vermek, 
denetlemek, gereken hallerde çalışmalarını yasaklamak, 

c) Konu ile ilgili olarak meslek mensupları, halk ve öğrenciler için kurs, seminer, konferans gibi eğitim 
faaliyetlerini ülke çapında planlamak, icra etmek ve ettirmek, kan kullanılması ve kan ürünleri ile ilgili araş
tırma yapılmasını sağlamak, 

d) Kanla ilgili gönüllü faaliyetleri teşvik ve donör bulmak için gerekli teşkilatın kurulmasını sağlamak 
ve bu amaçla çalışan kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

e) Türkiye'de kullanılan insan kanı ve kan ürünlerinin ücretlerini tespit etmek ve uygulanmasını sağla
mak, 

f) Olağanüstü hallerde lüzumlu olacak insan kanı ve kan ürünleri ve bunlar için gerekli malzemenin ülke 
çapında stoklanmasını organize etmek, bunun için depolama tesislerini kurmak veya ilgili kuruluşlar tarafın
dan kurulmasını sağlamak, 

g) Kan ve ürünlerinin israfını önleyici tedbirleri almak ve yürütmek. 

Kan Transfüzyonu Danışma Kurulu 

MADDE 4. — Ulusal kan programını tespit etmek, sağlık planlamasına uygun olarak kan transfüzyonu 
çalışma ve uygulamalarının geliştirilmesini sağlamak ve kan transfüzyonu ile ilgili konularda karşılaşılan so
runların çözüm yollarını belirlemek amacıyla istişarî mahiyette görüşlerini bildirmek üzere Kan Transfüzyo
nu Danışma Kurulu kurulmuştur. 

Bu Kurul Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında, Tedavi Hizmetleri Genel Mü
dürü, Millî Savunma Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Gülhane Askerî Tıp Fakültesi, Ankara'daki Tıp 
Fakültelerinin ve Türkiye Kızılay Derneğinin göndereceği birer ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
görevlendirilecek kan transfüzyonu alanında uzman üç temsilciden oluşur. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİS YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İnsan Kanı ve Kan Ürünleri Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, tababette yararlanılmak üzere insan kanı ve kan ürünleri ile test 
serumlarının sağlanması, üretimi, depolanması, dağıtımı ve kullanılmasına ilişkin esasları tespit etmektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu, Tıp Fakülteleri, Türkiye Kızılay Derneği ile sağlıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan 
kan merkezleri, kan istasyonları, referans laboratuvarları endüstriyel kan ürünleri ve test serumları üretimi 
araştırma labcratuvarları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilen usul ve esaslar içerisinde 
açılmasına izin verilen ve sadece test serumu ve plazma fraksiyonları üretimi faaliyetlerinde bulunabilen gerçek 
ve tüzelkişilere ait özel sağlık kuruluşlarını kapsar. 

Görev ve yetki 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 
a) İnsan kanı ve kan ürünleri ile ilgili kuruluşların ulusal planlama ve organizasyonunu yapmak, kanla 

ilgili kuruluşları açmak ve açtırmak, 
b) İnsan kanı ve kan ürünleri ile bunlar için kullanılan her türlü araç, gereç ve maddelerin imal ve kul

lanma esas ve standartlarını saptamak, bu Kanunla belirtilen kanla ilgili kuruluş ve hizmetlere izin vermek, 
denetlemek, gereken hallerde çalışmalarını yasaklamak, 

c) Konu ile ilgili olarak meslek mensupları, halk ve öğrenciler için kurs, seminer, konferans gibi eğitim 
faaliyetlerini ülke çapında planlamak, icra etmek ve ettirmek, kan kullanılması ve kan ürünleri ile ilgili araş
tırma yapılmasını sağlamak, 

d) Kanla ilgili gönüllü faaliyetleri teşvik ve donör bulmak için gerekli teşkilatın kurulmasını sağlamak, 
bu amaçla çalışan kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli görülen hallerde personel, araç ve gereç ile her türlü 
yardımı temin etmek, 

e) Türkiye'de kullanılan insan kanı ve kan ürünlerinin ücretlerini tespit etmek ve uygulanmasını sağ
lamak, 

f) Olağanüstü hallerde lüzumlu olacak insan kanı ve kan ürünleri ve bunlar için gerekli malzemenin 
ülke çapında stoklanmasını organize etmek, bunun için depolama tesislerini kurmak veya ilgili kuruluşlar ta
rafından kurulmasını sağlamak, 

g) Kan ve ürünlerinin israfını önleyici tedbirleri almak ve yürütmektir. 

Kan Transfüzyonu Danışma Kurulu 

MADDE 4. — Ulusal kan programını tespit etmek, sağlık planlamasına uygun olarak kan transfüzyonu 
çalışma ve uygulamalarının geliştirilmesini sağlamak ve kan tranfüzyonu ile ilgili konularda karşılaşılan sorun
ların çözüm yollarını belirlemek amacıyla istişarî mahiyette görüşlerini bildirmek üzere Kan Transfüzyonu 
Danışma Kurulu kurulmuştur. 

Bu Kurul Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında, Tedavi Hizmetleri Genel Mü
dürü, Millî Savunma Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, Ankara'daki 
Tıp Fakültelerinin birer, Türkiye Kızılay Derneği ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca görevlendirile
cek kan transfüzyonu alanında uzman üçer temsilciden oluşur. 
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(Hükümdün Teklifi) 

Kurul yılda en az iki defa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının çağırışı ve kurul üyelerinin en az 2/3'nin 
katılması ile toplanır. Olağanüstü hallerde kurul her zaman toplantıya çağrılabilir. 

Kurulun görüşleri mevcut üyelerin çoğunluğu ile saptanır. Eşitlik halinde Başkanın iştirak ettiği görüş 
üstün sayılır. 

Kurulun görüşleri yazılı olarak belirlenir ve bir örneği değerlendirilmek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilir. 

Kurulun sekreterya hizmetlerini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yürütür. 

ÎKİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Yasak faaliyetler 

MADDE 5. — Kan, ticaret metaı haline getirilemez. Kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Kızılay Der
neği dışında kalan gerçek ve tüzelkişiler 2 nci maddede belirtilen hususlar dışında insan kanı ve kan ürünleri 
ile ilgili faaliyet gösteremezler. Bu Kanuna göre yasak faaliyet yaptığı tespit edilen sağlık kuruluşları derhal 
kapatılır ve ruhsatlan olanların ruhsatları iptal edilir. 

Koordinasyon 

MADDE 6. -<- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu Kanun hükümlerine göre faaliyet gösteren sağlık 
kuruluşlarının daha verimli çalışmaları ve kan alıcı ile vericinin korunması için gerekli tedbirleri alır ve bu 
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar. 

Tüzükle düzenlenecek hususlar 

MADDE 7. — însan kanı ve kan ürünleri ile ilgili faaliyet yapan sağlık kuruluşlarının açılmaları, çalış
maları, idarî ve teknik denetimleri ile bu Kanunun uygulama esas ve usulleri, Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren altı ay içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak tüzükle belirlenir. 

Tasfiye 

GEÇİCİ MADDE — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Ku
rumu, Tıp Fakülteleri, Türkiye Kızılay Derneği ile Sağlıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan 
gerçek ve tüzelkişilerce açılmış bulunan kan merkezleri bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay 
içinde sahipleri tarafından tasfiye edilirler. Tasfiye edi linceye kadar eski statülerini korurlar. 

Bu merkezlerin, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
başvurmaları halinde mevcut araç ve gereçleri, uygun görüldüğü takdirde satın alınır. 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kurul yılda en az iki defa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının çağrısı ve kurul üyelerinin en az 
2/3'nin katılması ile toplanır. Olağanüstü hallerde ku rul her zaman toplantıya çağrılabilir. 

Kurulun görüşleri mevcut üyelerin çoğunluğu ile tespit edilir, Eşitlik halinde Başkanın iştirak ettiği gö
rüş üstün sayılır. 

Kurulun görüşleri yazılı olarak belirlenir ve bir örneği değerlendirilmek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilir. 

Kurulun sekreterya hizmetlerini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yürütür. 

İKtNCt BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Yasak faaliyetler 

MADDE 5. — Kan, ticaret metaı haline getirilemez. Kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Kızılay 
Derneği dışında kalan gerçek ve tüzelkişiler 2 nci maddede belirtilen hususlar dışında insan kanı ve kan ürün
leri ile ilgili faaliyet gösteremezler. Bu Kanuna göre yasak faaliyet yaptığı tespit edilen kuruluşlar derhal 
kapatılır ve ruhsatları iptal edilir. 

Koordinasyon 

MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu Kanun hükümlerine göre faaliyet gösteren kuru
luşların daha verimli çalışmaları ve kan alıcı ile vericinin korunması için gerekli tedbirleri alır ve bu kuruluş
lar arasında koordinasyonu sağlar. 

Tüzükle düzenlenecek hususlar 

MADDE 7. — însan kanı ve kan ürünleri ile ilgili faaliyet yapan kuruluşların açılmaları, çalışmaları, ida
rî ve teknik denetimleri ile bu Kanunun uygulama esas ve usulleri, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı 
ay içinde ilgili kuruluşların görüşleri alınarak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak tüzükle belirlenir. 

Özel kan merkezlerinin tasfiyesi 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının geçici maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 392) 
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•(HÜMtarifin Töklfi) 

Yürürlük 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

11.3.1983 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Baka 
Prof. Dr. K. Kılıçturgı 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. pr. M. Aysan 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Sanayi ve Tök. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S., Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 392) 



— 11 — 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

»&<i 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 392) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 309 

S . 1 , 1961 Tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyal
leştirilmesi Hakkında Kanunun Değişik 20 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu Raporu. (1 /584) 

TC 
Başbakanlık 24 Aralık 1982 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1393/07797 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakaralar Kurulunca 14.12.1982 

tarihinde kararlaştırılan «5.1.1961 tarihli! ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerimin Sosyalleştirilmesi Hakkında Ka
dronun Değişik 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönde
rilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere İnşam Halkları Evrensel Beyannamesinde ıbir 'halk olarak tanınan sağlılk hizmetlerinden fay
dalanma 'konusu 20.7.1961 tarihlinde yayımlanan 333 Kanun numaralı Anayasanın 49 uncu maddesinde 
«Devlet herikes'in tbeden ve ru'h sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbî ibaikım görmesini sağlamakla ödevli -
diır.» hükmü ile yer almış ve 2Q. 10,1982 tarihli Resmî Gazetede yayıımılanan 2709 Kanun sayılı Anayasanın 
56 nci maddesinde «Devlet, herîcidsin 'hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan 
ve madde gücünde tasarruf ve verimi antıraralk, işbirliğini gerçdkleşıtirtmelk amacıyla sağlıık kuruluşlarını tok 
elden, planlayıp hizmet vermesini düzenler. 

Devlet, bu görevini ikaımu ve özel kesimlerdeki sağlıık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları de
netleyerek yerine getirir.», hükmü ile düzenlenmiştir. 

Sağlıık 'hıizmetlleriınd&n sosyal adalete uygun bir sakilde faydalanmayı sağlamak maksadıyla da 12 Ocak 
1961 tarihUİ Resmî Gazetede yayıımlanan 224 sayılı Sağlılk HizmeÜerim'in Sosyalleştiriilımesi Hakkında Ka
nun çıkarılmış ve bu Kanunun 1 üncü maddesiyle amaç açıklanmış ancak tababet ve tababetle ilgili hizmet
lerin hü 'Kanun çerçevesinde hazırlanacak ıbir program dahilinde sosyalleş'tıirideceği belirtâlmişıtir. Söz fconu^ 
su 'Kanunun 17 nci maddesinde ise, bir bölgede sağlık hizmetlerimin iyi »bir şekilde yürütülmesi için gere
ken tesisler, lojmanlar, malzemeler, araçlar ve personel temin edilmeden o 'bölgede sosyalleştirme planının 
tatbik edilemıeyeceği esası getiıriılerek 1175 sayılı Kanunla değiştik 20 nci maddesinde yulkarıda açıklanan 
neden dolayısıyla sağlılk hlizm'etlerinin bütün yurda teşmilinin 1982 yılıma Ikadar gerçekleştiri'leceği esası Iko-
yulimuştur. 

Ancak bugüne kadarki uyguiamalarda yatırımların aksaması nedenliyle söz konusu 20 nci maddenin ger-
çeMeşbirilımesi mümkün olamamıştır. 

•Devlet Planlama Teşıkilatı Müsteşarlığıma yapmış olduğumuz yatırım tekliflerimiz ödenek 'kifayetsizliği 
nedenliyle kabul edilmemiş, bu durum ise yatırımların gecikmesine neden olmuştur. 
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Şöyle iki; 1982 yılımda yapılan ıtüım yatırımı teMiflerinden 2 adet Sağliık Ocağı yapımı, 1983 yılı içim ya
pılan tekliflerden ise 3 dilde toplam 24 adet Sağlık Evi yapımı Ika'bul edilmiştir. Bu durumda diğer illerin 
yatırımları otomıatilk olaraik 1984 yılına ikalmıştıır. 

Ayrıca Sağlık Hizmetlerimin SosyalleşıtlMlımesliıne ilişiklim Kanunum yuikanda açıkladığınız 17 nci madde
si gereğince bir ilde fiilen sosyalleştirme uygulamasına geçilebilmesi dçin o ildeki tüım yatır unlarım (Sağlık 
Evleri de dahil olmalk üzere) gerçefkleş'tirilmesii gerelkme'kte ise de, uygulamada bu ımümlcüın olamamalkta-
dur. 

Bu yüzden sosyalleştirme ıkapsamiımıa alınam 48 ilde inşası gereken 7 128 sağlık evinden ancak 2 153' 
ünün binası yapılmış, geri ikadan 4 975 sağlılk evimin daha inşası gerdkitnelkteıdir. 

Halen Sağfuk Hizmetlerinim fiilen sosyalleştirillımiş olduğu 48 İM ve 19 eğittim bölgesiinim dışımda 4 ilde ha
zırlık çalışmaları devam etmektedir. Bumun dışında 15 ilin daiha sosyall'eştirme Ikapsamıma alımmıası gerekmıeik-
ıtedir. 

Bu madenle söz Ikonusu yatırımların gerçekleştirilebiılımesi ve 'bütün yurtta sağlılk hizmetlerimin sosyaHeş-
tirdleblmesi içim Sağlı'k Oıjzmetlerünim sasyalleştirilmesıi programınım 10 sene daha uzatılması gerelkımefk'tedıir. 

AçılkladığımnLZ bütün ıbu hususlar dolayısıyla 224 sayılı Kanunum 1175 sayılı Kanunla değişlik 20 mci mad-
desinim değiştirilırnesii dçin ökte buluman Kamum Tasarısı: hazırlıantmıştıri 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1. — Sağlılk Hizmetlerinim Sosyalleştiırilınes'i Halkıkrnda Kanunum 20 inci maddesindeki 'bütün yurtta 
sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin halka sunulabilmesi hükmünün gerçekleştirilmesinin genel gerekçede açıkla
mış olduğumuz giıbi geröken tesislerim, lojmanların, araçlarım ve personelim ıtelmimıiından sonra mıümlküm olacağı 
esası 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Kamuinun 17 nci maddesi hülkımıü gereği olduğu içim bu hususum gerçelldeştdriılme-
si amacıyla sürenim 1992 yılıma kadar uzatılması esası getirilirn'iştir. 

MADDE 2. — Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3. — Yürütme rnıaddesdıdir. 

Sağlık ve Sosyali İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 2 Ocak 1983 
Esas No. : 1/584 
Karar No. : 16 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen, «5.1.1961 tarihi ve 224 sayılı Sağlılk Hizmeıtleırdmdm SosyalleşıtırMimesıi 
Haiklkıında Kanunum Değişlik 20, mci Maddesdınlim DeğiştMilımesdıne Dair Kamum Tasarısı» Sağlılk ve Sosyal Yar
dımı Balkanlığı temsildlerinfo dıe katılmasıyla Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Tasarı; sıağlik hizmetlerinin bütün yurt sathında sosyaHeştirilımesimiı öngörmelktedir. Amcalk ,gereken ite-
süsienim, lojmanlarım, araçlarım ve personelim1 temimi gerekçesiyle sösyaieştiıralme 1992 yılı sanuınıda gerçelcleş-
tMebilece'k'tir. 

Tasan Komisyonumuzca ıbendımsenımiş, ibaşlık ve maddefsine dlişlkin ulave ile değişiıkldıkler aşağıda sunul
muştur. 

Kanun tdkmiği talkımımdan tasanınım 'başlığı, «5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Sağlılk Hiameitlerdmim Sosyalleş-
ıtiırtılimesti Oalkkımda Kanunum 8.5.1969 tarih ve 1175 sayılı Kamumla değişıiik 20 mdi Maddesdınıiın Değiştidl-
mesime Dair Kanun Tasarısı» şeklimde düzeltdlerelk teniimısenımiştdr. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 309) 
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Tasarrnın çerçeve 1 incii maddesiyle değişikliği öngörülen 224 sayılı Kanunun değişik 20 noi oıaddesiın-
delki (ve 19 uncu maddede yazılı teşekküllerde çalışan sağlıik personeli de anılan tarihten önce bu Kanun 
hükümlerine ıtabi olacaklardır.), ibaresinin tasarıda muhafaza edilmesi bir yarar sağlayamayacağı gerekçesiyle 
çılkaolaralk ımadde «sağlıik hliznıetleriniin bütün yurt sathında sosyaıffieştıMılimesıi en geç 1992 yılı sonuna kadar 
gerçelkleştiırilir.» şeklinde yeniden düzeaıtenerdk ıkabuil ediilımliştıir. 

Komlisyonumuz, tasarının yürürlük ve yürütmeye ülıî kin 2 neti ve 3 üncü (maddelerini de aynen benim-
seuniştıiır. 

Raporumuz gereği içtim Danışma Meclisti Başkanlığına saygıyla sunulur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Mehmet AKDEMİR 
Başkanvekili 

Feridun GÜRAY 
Sözcü 

Cavidan TERCAN 
Kâtip 

Hamdi AÇAN 
Üye 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Muhalif 
Söz hakkım saklı. 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Siyami ERSEK 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU 
Üye 

Abdurrahman YILMAZ 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 309) 



— 4 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5.1,1961 Tarih ve 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
SosyalIeşilMlmesiî Hakkında Kanunun Değişik 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1, — 224 s a y * Sağlik Hizmetleninin 
SosyalleştiMilmıesi örlalkıkıında Kanunim 8.5.1969 ta
rifeli ve 1175 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi 
aşağıdalki şekiilde değiştirilmıişEk. 

ı« Madde 20. — Sağlık hizmetlerinıin bütün yurt 
sathında sosyalleştirilmesi 1992 yılı sonuna tadar ger-
çdk'leştiîriieoelk ve 19 uncu maddede yazılı teşeklkül-
lerde çalışan ısağlılk personeli de anılan tarihten önce 
bu Kanun hükümlerdin© talbi olacaklardır:;» 

MADDE 2. — Bu Kanun' lyayımıı tarihinde yürür
lüğe gker. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini 'Balkanlar 
Kurulu yürütür, 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı V. 
A. B. Kafaoğlu 

Dışişleri Bakam V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cant ürk 

Tarım ve Orman Bakanı V. 
M. R. Güney 

Kültür ve Turizm Bakanı 
İ. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
A, B. Kafaoğlu 

SAĞLFK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

5.1,1961 Tarih ve 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kamunun 8.5.1969 Ta
rih ve 1175 Sayılı Kanunla Değişik 20 nci Maddesinin 

Değiştklilmıesinıe Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
SosyallıeşDiriılimesi Ha'kkında Kanunun 8.5.1969 ta
rih ve 1175 sayılı Kanunla değişlik 20 nci maddesi 
aşağıdaikıi sekilide değiştiritaiştıir. 

'«Madde 2C\. — Sağlılk hizmetlerindin bütün yurt 
sathında sosyallıeştiriimesi en geç 1992 yılı sonuna 
ıkadar gerçdkleştiriliir. 

MADDE 2. —• Tasarının 2 nci maddesi aynen 
ikabul' ödiılımiiştıkv 

MADDE 3. — Tasarımın 3 üncü maddesi aynen 
kabul ediılimiştıir.ı 

14 4 12 . 1982 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H.. Sağlam 

Sağlık ve Sos, Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı V. 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay K. Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

ıBayındırlıik Balkanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. vo Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 309) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 321 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Arasındaki Devlet Hudut Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrin
deki Barajın Gövdesi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif 
Protokolü ve Ekleri ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında, Arpaçay 
(Ahuryan) Baraj Gölü Bölgesine Konulan Yeni Hudut İşaret
lerinin Kontrol, Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hak
kında Protokol ve Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu. (1 /587) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 24 Aralık 1982 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1386107612 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri] Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.12.1982 tarihinde kararlaş
tırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki DevJet Hudut Hattının Ar
paçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Gövdesi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Protokolü» ve ekleri 
ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükünneti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında, Arpaçay 
(Ahuryan) Baraj Gölü Bölgesine Konulan Yeni Hudut. İşaretlerinin Kontrol, Bakım, Onarım, İhya veya Değiş
tirilmesi Hakkında Protokol ve eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ile ge
rekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını arz ederimi. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GEREKÇE 

Türk - Sovyet kara hududu, 1921 tarihli Moskova ve Kars Antlaşmalarıyla tanımlanmış ve iki ülke ara
sındaki sınır, bu Antlaşmalara dayanılarak 1926 yılında işaretlenmiş ve buna ilişkin belgeler düzenlenmiştir. 

Bu belgelere uygun şekilde dikilen 450 adet hudut işareti, geçen uzun zaman içinde tahribe uğramış ve ni
teliklerini kaybetmişlerdir. 'Bu nedenle, sınırın yeniden işaretlenmesi zorunluluğu doğmuş ve Şubat 1967'de 
Ankara'da imzalanan bir Protokol ile Türk - Sovyet sınırının yeniden işaretlenmesi kararlaştırılmıştır. 

1969 yılında başlayan bu hususla ilgili çalışmalar, 618,7 km. uzunluğundaki sınırın, 450 adet esas ve 605 
adet yardımcı nitelikte oknak üzere, toplam 1 055 adet sınır taşıyla işaretlenmesi ile 1973 yılında son bulmuş
tur. 

26 Ekim 1973'de Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile SSCB Hükümeti Arasında Sı
nırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj înşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine Dair 
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Anlaşma»nın 12 nci maddesi uyarınca mevcut sınır hattının, Sovyetler Birliği ile ortaklaşa inşa edilecek bara
jın inşası sonucunda oluşacak baraj gölü sathına yansıtılması amacıyla Türk - Sovyet Ortak Komisyonu kurul
muştur. 

Ortak Komisyon, 1978 yılında başladığı çalışmalarında, 1973'de tamamlanan Türk - Sovyet sınırının röde-
markasyonu çalışmaları sonucunda düzenlenen belgeleri esas almıştır. Ortak Komisyon, 5'i Ankara'da, 3'ü 
Moskova'da olmak üzere 8 toplantı döneminde toplam 45 oturum yaparak çalışmalarını tamamlamıştır. 

Bu çalışmalar sonucunda, 32 km. uzunluğundaki baraj gölü altında kalan sınır hattı şamandıralarla göl 
yüzeyine aksettirilmiş ve sınır, barajın araçla geçilen yeri üzerinde de saptanmıştır. Ortak Komisyonun çalışma
ları sonucunda hazırlanarak, 5 Kasım 1982 günü Türk Heyeti Başkanı Büyükelçi Asaf İnhan ve Sovyet Heye
ti Başkanı Büyükelçi Pavel Kuznetsov tarafından imzalanan belgeler şunlardır : 

1. «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hattının 
Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Gövdesi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Protokolü» ve ekle
ri, 

2. «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosvalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında, Arpa
çay (Ahuryan) Baraj Gölü Bölgesine Konulan Yeni Huiut İşaretlerinin Kontrol, Bakım, Onarım, İhya veya 
Değiştirilmesi Hakkında Protokol» ve ekleri. 

Evvelce, 11 Eylül 1980'de Tiflis'te imzalanarak yürürlüğe giren ,Karadeniz'de Türkiye ile SSCB arasındaki 
Deniz Hudut Hattının İşaretlenmesine İlişkin Protokol ile birlikte; 1973 yılında imzalanan Türk - Sovyet sınırı
nın rödemarkasyonuna ilişkin belgelerin bir parçasını oluşturan bu protokollerin onaylanarak yürürlüğe gir
mesi ile, Türk - Sovyet sınırı tamamen modern teknik esaslara uygun olarak yeniden işaretlenmiş olmaktadır. 

Bu kere imzalanan belgeler, Türk • Sovyet sınırının rödemarkasyonu çalışmaları sonucunda hazırlanan 
ve 28 Ocak 1975 gün ve 1836 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunup, 26.2.1975 gün ve 7/9578 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı ile onaylanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki 
Devlet Hudut Hattının Geçişine Ait Ek Tarif Protokolü» ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Hudut İşaretlerinin Kontrolü, Bakım, Onarım ve İhyası ile 
Hudut Orman Kesim Şeritlerinin Muhafazası Hakkın da Protokol» ün Eklerini teşkil etmekte ve iki ülke ara
sında toprak kompansasyonunu da içermektedir. 

Bu nedenle, 5 Kasım 1982 günü Ankara'da imzalanan, «Hududun Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın 
Gövdesi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Proto'colü» ve Ekleri ile, «Arpaçay Baraj Gölü Bölgesine Ko
nulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kontrol, Bakım, Ona "im, İhya veya Değiştirilmesi Hakkında Protokol» ve 
Eklerinin, 244 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddeleri uyarınca, 1973'te imzalanan Belgelerin onay işlemle
rine tabi olarak, onaylanmalarının uygun bulunduğuna dair bir kanun çıkarılması gerekmektedir. 
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DANİŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Oıımhuriyetlerii Biriliği Arasındaki! Devlet Hudut Hattının Ar
paçay (Araıryan) Nehrindeki Barajın Gövdesi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Eık Taraf Protokolü» ve ek-
lıeıti i e «Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ile Sovyet Sosyalist Cumhuri'yeıtferö Birlği Hükümetti Arasında, Arpaçay 
(JAhuryan) Baraj Gölü Bölgesine 'Konulan' Yeni Hudut îşareclerinlinı Kontrol, Balkım, Onarım, İhya veya Değiş
tirilmesi Hakkında Protokol» ve eklerinin Onaylanımasımın Uygun Bulunduğuna Dair Kamun Tasarısı ve ge
rekçesi ile ıkonuya ilişiklin belgeler ilgili, Bakandık Temsileiıteriınıin de katılmaları ile Komisyonumuzca ince
lenip görüşüldü. 

Tasarımın 'tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Yukarıda adı geçen tasarıda, 1973 yılında tamamlanan Tüırlk - Sovyet Kara hududunun yeniden işaret-

fenrnesindiaın sonra inşa edilen Arpaçay Baraj gölünün altında kalan sınır hattı, şamandıralarla göl yüzeyi
ne 'aksettirilmiş ve sınır, barajın araçlarla geçilen yeri üzerinde d)e saptanmak suretiyle 1973 yılı belgelerine 
uygun /olarak yeniden lişareUenimiîştir. 

Komisyonumuz söz konusu hududun tespitine ait belgelerin onaylanmasını ve tasarının gerekçesini uy
gun bulmuştur. Buma ilaveten; Komisyonumuz Devlet Planlaıma Teşkilatının ilgili Bakanlık ve Teşkilatlar 
arasında merkezî ve mahallî seviyede gerekli •koordinasyonu saPayaralk bu yörenin verimlıi topraklarının 
biran önoe sulanabilir hale gelmesi için gereken yatırılırların yapılmasını temenni etmekte, hu barajdan el--
de edilmesi döşünıüta elektrik üretimine de buran önce geçlimesıiniı zorunlu görmektediir. Baraj gölünden 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bûrlğiınin yararlanmaya başladığı hüikümeıt yetkililerince. belirtilmiştir. Bi
zim de Devlet olarak biran önce yararlanmaya ıbaşlamıamıız, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile eşit 
bir istifade ortamına kavuşmaımız, Komisyon olarak henimsenmliştıir. 

Söz konusu tasarı Bakanlar Kurulundan gelen şekli üe aynen kabul edlmiştıir3 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığıına saygı ile sunulur,; 

Eşref AKINCI 
Başkan 

İmzada bulunamadı 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Kâtip 

smail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

İmzada bulunamadı 

Renizi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 
Adnan ERSÖZ 

Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

NOT : Protokollar ve ekleri dosyasındadır. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hattının 
Arpaçay (Ahuryam) Nehrindeki Barajın Gövdesi ve 
Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Protokolü ve 
Ekleri! İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında, 
Arpaçay (Ahuryan) Baraj Bolü Bölgesine Konulan 
Yenli Hudut işaretlerinin Kontrol, Bakım, Onarım, 
İhya veya Değiştirilmesi Hakkında Protokol ve 
Eklterintin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyetfı ile Sovyet 
'Sosyalist Cumhıuriyeitleri Biırliği arasında 5 Kasımı 
1982 tarihlinde Ankara'da iımızalanımış /bulunan: 

a) «Türkiye Cumhuriyeti! ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri :Btirîiği Arasındaki Devlet Hudut Hat-
tımın Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeiki Barajın Gövde-
sıi ve Gö'Iıii Üzerinde Geçtiğime Ait Elk Tarif Protoko
lü» ve dkleriınliın, 

fo) «Türkiye Cumihudyoti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Bi-rliiği Hüikülmetî Arasında, 
Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü Bölgesine Konudan 
Yenıi Hudut İşaretlerinin Konlbröl, Baikıım, Onarım, 
İhya veya Değiışiükulımesi Hakkında Protokol» ve ek
lerinin, 

Onaylanması uygun ^ulıunmuıştur. 

MADDE 2. — 
rürlüğe girer. 

Bu Kanun yayıımı tarihinde yü-

MİLLÎ SAVUNİMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti İle Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği Arasmdıaski Devlet Hudut Hattının 
Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Gövdesi ve 
Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Protokolü ve 
Ekleri İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti gle Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında, 
Arpaçay (Ahuryan) Baraj Böhi Bölgesine Konulan 
Yenli Hudut İşaretlerinin Kontrol, Bakım, Onarımı, 
İhya veya Değiştirilmesi Hakkında Protokol ve 
Eklerirtln Ortayîanmasumn Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının ikinci maddesi Koımis-
yanuımuzca aynen kaibu'l edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci 'maddesi Kümıis-
yanumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — Bu Kanun hüküantertoi Balkanlar 
Kurulu .yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

(Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen ıkaıbul ©dliılımüştir. 

14 . 12 . 1982 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devle* Bateunı V< 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Devlet Bakam 
Af. özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

îçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ticaret Bakam Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı V. 
M. R. Güney 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
Af. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakam İmar ve tskân Bakam Köy işleri ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
/. Bvliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu Af. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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