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3. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Ço-
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2. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin bazı sorun
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/90) 344 

3. — Urfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 
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gil'in, vergi iadesi ve hayalî ihracat iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/99) 344 



T. R. M. M. B : 79 

Sayfa 
5i — İstanbul Milletvekili Orhan Ergü-

der'in, protokol mevzuatına ilişkin sözlü so
rusu ve İçişleri Bakanı Ali Tanrryar'ın ceva
bı (6/101) 344:345 

6. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, tarım ürünleri taban fiyat politikasına 
ilişkin Baışibakaınid'aın 'sözlü sorasu ve Tanım, Or
man ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan* 
in cevabı (6/103) 345:349 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 366 
1. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca' 

mn, köylerimizin hızlı kalkınması için plan
lama yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/94) 366:367 

2. — Adana Milletvekili Ledin Barlas'ın, 
Adana - Karataş İlçesi Hacı Ali Köyünün 
Kamulaştırmasına ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
in yazalı cevabı (7/96) 368 

TBMM Genel Kurulu 13.6.1984 Çarşamba günü 
saat 15.00'te açıldı, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu. pahalı
lığın halkımızı ekonomik dayanılmazlığa sokmuş ol
ması konusunda, 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu, Hükümetin 
dış gezileri ve ekonomik tutumu hakkında, 

Konya Milletvekili Salim Erel de, Konya Ereğli 
İlçesi emniyet mensuplarının sebebiyet verdikleri 
olaylarla ilgili olarak; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Bazı milletvekillerine izin* verilmesi hakkında Baş

kanlık tezkeresi kabul edildi. 
Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 

49 arkadaşının, Hükümetin izlediği dış politika ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/1) okundu; öngörüşmelerin 
19.6.1984 Salı günkü birleşimde yapılacağı açıklandı. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Mersin 
İlinde çevre kirliliğine neden olan tesislere ilişkin 
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Sayfa 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİY

LE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 349 

1. — 2. L1961 Tarih ve 195 Sayılı Basın -
İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 
ve 10 uncu Maddeleriyle Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hük
münde Kararname ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/446) (S. Sayısı : 71) 349:350 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut AI-
tunakar'ın, 8.6.1942 Tarih ve 4250 Sayılı İs
pirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 
19 ve 31 inci Maddelerinin Değitşirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Balıkesir Millet
vekili İsmail Dayı ve Ankara Milletvekili 
Hazım Kutay'ın Biranın Alkollü İçkilerden 
Sayılması, Her Türlü Alkollü ve İspirtolu 
İçki Reklamlarının TRT Kurumunca Yasak
lanması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet; 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/71, 
2/88) (S. Sayısı : 74) 350:366,369:372 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

İzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın, Türk Hava 
Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) soru sahibi 
izinli olduğundan, 

Sakarya Milletvekili Turgut Sözerln, yurt dışın
da çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/90) mehil verildiğin
den, 

Urfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Atatürk Ba
rajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/97) soru sahibi ve ilgili bakan Genel Kurul
da hazır bulunmadıklarından, 

-*>, m>*-4m * 

L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakandan sözlü sorusuna v6/79) (Devlet Bakanı 
İsmail özdağlar ve, 

İstanbul Milletvekili Orhan Engüder'in, protokol 
mevzuatına ilişkin sorusuna (6/100) .Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu; 
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Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, vergi iade
si ve hayalî ihracat iddialarına ilişkin (6/99) ve, 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, tarım 
ürünleri taban fiyat politikasına ilişkin (6/103) 

(Sözlü soruları Başbakan Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından, 

İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, protokol 
mevzuatına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi de (6/101) soru sahibinin birden fazla sorusu 
nun gündemde yer alması nedeniyle, İçtüzüğün 97 
nci maddesi gereğince; 

Ertelendiler., 
2.1.1961 Tarihli ve 195 sayılı Basın-llan Kurumu 

Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu Maddele
riyle Geçici 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
23 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kalbulü Hakkında Kanun Tasarısının (1/446) 
(S. Sayısı : 71) Komisyonca geri alınan yeni bir mad
de ilavesine dair önerge ile yürürlük maddeleri ha

riç 1 inci maddeye bağlı; 5, 9 ve 10 uncu maddeleri 
kabul edildi, geçici 3 üncü madde metinden çıkarıldı. 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/470) (S. Sayısı : 72) üzerindeki görüşmeler 
tamamlanarak tümü açık oya sunuldu; oyların ayrı
mı sonucunda kafbul edildiği ve kanunlaştığı açık
landı. 

14.6Jİ984 Perşembe günü saat 15.00*te toplanıl
mak üzere birleşime saat 18.45*te son verildi^ 

Başkan 
Başkanvekii 

Yıldırım Akbulut 

Kâtip Üye 
Adana 

Cüneyt Canver 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

14.6.1984 Perşembe 

Tezkere 
1. — İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köse-

oğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/455) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyo
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.6.1984) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, merhum ismet İnönü için yeni bir kabir yapıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/110) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.6.1984) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, res
mî inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.6.1984) 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerindeki doktor
ların çalışma saatlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.6.1984) 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ta
rım kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre istek
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.6.1984) 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/114) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.6.1984) 

6. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
günlük bir gazetenin 27.4.1984 tarihli nüshasında 
yeralan-bir habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/115) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.6.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 

H. — Erzurum Mdietveki'l'i Hilmi Naılbantoğlu' 
nun, ihracatta vergi iadesinin kaldırılmasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/110) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.6.1984) 

2. --̂ - Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, hayat pahalılığı ve tarım ürünleri taban fiyatına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/111) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.6.1984) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum Hinin İlköğretim sorununa ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/112) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.6.1984) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, dış ülkelere yapılan resmî gezilere ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/113) (Başkanlığa 
geüş tarihi : 13.6.1984) 
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5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
mm, kalkınmada öncelikli yörelerin altyapı durum
larına ilişkin Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/114) (Başkanlığa geliş-
tarihi : 13.6.1984) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, enerji üretiminde «sunî yağmur yağdırma» me
todunun tatbik edilip edilmediğine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/115) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.6.1984) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Haliç ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin Ba
yındırlık ve îskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/116) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.6.1984) 

8. — Balıkesir Miletvekili Davut AbâcıgiFin, Or-
Köy'ün verdiği kredilere ilişkin Başbakandan yazılı 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
79 uncu Birleşimini açıyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, son 

günlerde büyük kent belediyelerinde gündeme gelen 
konularla ilgili gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel üç sayın 
milletvekiline söz vereceğim. 

Son günlerde (büyük kent 'belediyelerimizde günde
me gelen konularla ilgili olarak Ankara Milletveki
li Sayın Neriman Elgin; buyurun efendim, (Alkışlar) 

Sayın Elgin, gündemimizin dolu olması nedeniy
le süreye riayet etmenizi rica edeceğim., 

NERİMAN ELGİN (Ankara) •— Teşekkür ede
rim Sayın-Başkan, daha çabuk bitireceğim. 

Sayın 'Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; son 
günlerde büyük kent belediyelerimizde gündeme ge-

soru önergesi (7/117) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.6.1984) 

9. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiTin, 
hayvan hırsızlıklarının önlenmesine ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1,18) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 13.6.1984) 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat 
alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy İşleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/119) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 13.6.1984) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, binalara ait bahçe ve otoparkların imar mev
zuatına uygunluğuna ilişkin Bayındırlık ve îskân Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/120) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 13.6.1984) 

Toplantı yeter sayısı vardır. 

len konu ile ilgili görüşlerimi dile getirmek için hu
zurlarınızdayım. 

'İstanbul (Belediyesinin tanzim satış mağazalarını 
kapatma kararı, Ankara Belediyesinin de Ibu yönde
ki giniş'imleri, çok sayıda dar gelirli vatandaşlarımı
zı tedirgin etmiş, üzmüştür. Vatandaşlardan aldığımız 
yüzlerce mektupta bu konudaki yakınmalar şöyledir: 
«!Biz, ımemur, emekli, işçi, dar gelirliler pek çok gı
da maddelerini tanzim satış mağazalarından piyasa 
fiyatlarından epey ucuza temin ediyorduk. Şimdi bu 
imkândan da yoksun kalıyoruz, nasıl geçineceğimizi 
söyler misiniz?.» derler., 

iSayın üyeler, halkın çıkarlarını gözeten böyle ku
ruluşları kapatmak yerine çoğaltmak gerekir. Ha
yat pahalılığı halkımızı perişan etmiştir. Bir iktidarın 

» • • < ı ••»-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN î Başkanvekili Yıldırım Akbulut 
KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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kimden yana olduğu, böyle durumlarda yaptığı ter
cihlerle anlaşılır. Bu belediyelerimizin tercihleri de 
narlı koymak yönündedir. Narh koymaya kalkan be
lediye başkanlarımıza, önce 300-500 bin liraya çıkar
dıkları kendi maaşlarına narh koysunlar diyoruz. 
Serbest piyasa ekonomisinden narfo.li ekonomiye ge
çiyoruz galiba öyle görülüyor. 

Değerli üyeler, genellikle üretici köylü ürünlerini 
yok pahasına satarken, halk bu ürünleri ateş pahası
na almaktadır. Geçim sıkıntısı çeken memur, emek
li, dül, yetim, işçi ve dar gelirli kesime nefes aldır
mak için devlet düzenleyici elini uzatmalı, sosyal ada
leti sağlamalıdır. Siz aracıyı, tefeciyi özel teşebbüs 
sayarsanız işte sonuç böyle olur. 

Zaten Anayasamız da bunu düşünmüş, 167 ve 172 
nci maddelerinde; «Devlet, tüketicileri koruyucu, ay
dınlatıcı tedbirler alır» demiş, piyasalarda doğacak 
tekelleşme ve kartelleşmeyi önler diyerek ona görev 
vermiştir. Dar gelirliye hizmet veren böyle kuruluş
lar korunmalı, çoğaltılmalıdır. Daha geniş keşime hiz
met vermesi sağlanmalıdır. Ayrıca, bu mağazalardaki 
fiyat düzeyinin başka yerlerdeki fiyatların fazla yük
selmesini önlemek gibi çok önemli, dolaylı bir etki
leri de gözden ırak tutulmamalıdır. 

Ucuzluğu halka intikal ettirmenin güvenilir yolu, 
doğrudan halka satış yapmaktır. Bu konuda bir ör
nek sunmak gerekirse, Sümerbank bunun bir örne
ğidir. Ayrıca, bu mağazalardaki fiyat düzeyi de pi
yasayı ucuzluk yönünden etkilemekte müessir ola
caktır. Kapatma gerekçeleri inandırıcı olmadığı gibi, 
dürüst bir yönetim denetleme yolu ile yolsuzlukları 
ortadan kaldırır; yolsuzluk var diye bir kuruluşun 
kendisi kapatılmaz. Yolsuzluk var diye her kuruluşu 
kapatıyor musunuz? Sayın Hükümetimizden bu ko
nuya eğilmesini bekliyoruz ve izliyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Elgin. 
2. — Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın, bira 

imalatçılarının gazetelere verdikleri ilan hakkında 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Bira sanayicilerinin gazetelere ver
dikleri ilan hakkında gündem dışı konuşmak isteyen 
Ankara Milletvekili Sayın Hazım Kuntay; buyuru
nuz efendim, (ANAP sıralarından alkışlar). 

HAZIM IKUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; biranın alkollü içki sayılıp ruh
sata bağlanmasıyla ilgili kanun teklifinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda görüşül
mesi sırasında bira fabrikaları temsilcilerinin Mec

lis içine girip, komisyonlara kadar sokularak adeta 
bira içmenin faydalı ve faziletli olduğunu anlatmak, 
bir bakıma bu teklifin Komisyonda reddini sağla
mak için çaba sarf ettiklerini işitince,' hayırlısı baka
lım bu işin sonu nereye varacak diye endişe etmiş
tim. Endişemde hak'lıymışım, ellerini kollarını salla
yarak Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarına 
girecek kadar cüret gösterenler, bu müsamahadan ce
saret alarak çizmeyi aştılar ve mahut 11 Haziran 1984 
tarihli gazetelerde okuduğunuz talihsiz, paralı ilanı 
yayınlattılar. 

Sayın milletvekilleri, bu paralı ilan o kadar ta
lihsiz ki, şu ana kadar yalnız komisyonlarda müza
kere edilen iktidar ve muhalefete mensun milletvekil
lerinin ekseriyetinin oyuyla kabul edilerek Genel 
Kurula sevk ed'len kanun teklifini ben'mseven millet
vekillerini, küçük bir grup, küçük bir azınlık zümre 
gübi, hafifletici tabirlerle küçük düşürmek gayretiy
le bilerek veya bilmeyerek gaflet ve delalet içine düş
müşlerdir. 

'Sayın milletvekilleri, biracıların meselesi ekono
miktir. Eğer bu konuda söyleyecekleri varsa, mese
leye bu açıdan girmek varken, adeta seçimlere giren 
bir siyasî partinin siyasî ilanları gibi paralı ilan ver
meleri, biracıların siyasete heveslendiklerini gösteri
yor. Tabiî müsamaha ile komisyonlara kadar giren
ler, paralı ilan ile Türkiye Büyük Millet Meclisini 
baskı altında tutmayı deneyeceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, biracılar ticarî ilan yerine 
paralı siyasî ilan vererek varmak istedikleri yere va
ramayacaklardır, özentileri kursaklarında kalacak
tır. Denemek mümkün oka da, bu kanunu halk oy
lamasına sunsak, inanıyorum ki, Anayasamızın tas
vibi oranına yakın bir nispette vatandaş nezdinde 
tasvip görecektir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan affe
dersiniz, ilgi derecesi ne? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, konuşmacının 
sözlerine müdahale etmeyiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bu
na sizin müdahale etmeniz gerekirdi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
HAZIM KUNTAY (Devamla) — Bu paralı ilan o 

kadar talihsizidir ki, 12 Eylül Dönemini unutmuş, 
sanki bir siyasî anarşi içinde kendi üzerlerine düşme
yen ve haıtta hadleri olmayan konularda Türk kamu
oyuna mesaj vermeye kalkmışlardır. Onlara bu Mec
lis kürsüsünden ihtar ediyorum, artık Türkiye'de her
kes siyaset yapamaz, odaların, sendikaların, dernek-
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lerin, kooperatiflerin siyaset yapma devri kapanmış
ken; iki sanayi grubunun siyasete yeltenmelerine im
kân verilmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu talihsiz ilanda deniliyor 
ki; «Bira alkollü içki sayılır da kahvelerde satışı ya
saklanırsa, Türkiye'de medeniyete doğru ilerleme 
duracaktır.» hayır arkadaşlar, bu bir safsatadır. Ata
türk'ün tabiri ile; muasır milletler seviyesine erişme 
gayretimiz, bize biranın verdiği bir ıgayret ve şevk 
değil, Atatürk'ün bize verdiği direktiftir. Bu direktif
ten bizi kimse ayıramıayacafctır. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

îlan öyle talihsizdir ki; «üniversitelerimizde sık
ma 'başlıklı ve türbanlı kızlar dolaşan, sokaklarını 
gittikçe artan sayıda çarşaflı, peçeli hanımlar doldu
ran, meydanlarından Türk aydınlarının 'isimleri sili
nen bir ülke haline gelmek istemiyorsak biraya do
kunmayın» deniyor. İstismarın bu derecesi geçmişte 
de azdır. Olay nasıl sıaptırılmak isteniyor; biracılar 
kendilerini korumak için sahaya adeta seyirci çağırı
yorlar. 

Arkadaşlar, türban ile okullara girme karan Tür
kiye'nin en yetkili bilimsel kurulundan çıkmıştır, 
çarşaf ise hiçbirimizin tasvip ve teşvik edeceğimiz bir 
giyecek değildir. Meydanlardan Türk aydınlarının 
isminin silinmesi ise külliyen yalandır. Çünkü şu an
da belediye meclislerinden çıkmış hiçbir kesin karar 
yoktur; tamamen bir polemik mahsulüdür. (HP ve 
MDP sıralarından «Allah, Allah» sesleri) Allah, Al
lah; tabiî Allah, Allah. 

Talihsiz paralı ilanda, Atatürkçülüğü getirip bi
raya bağlamak kadar yanlış ve sakil yol tutulmamalı 
idi. Atatürk'ün Büyük Nutkunu okuduğu senede 
dünyaya gelen ben, bugüne kadar onun düsturların
dan hiçbir zaman ayrılmadım, Atatürk ve Atatürk
çülüğü de en az bu paralı ilanı verenler kadar bilen 
ve savunan kişiyim. Bu Mecliste de, Atatürkçülük 
konusunda biracılardan daha az bilgili ve inanca sa
hip milletvekili olduğuna da inanmıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

İlanın talihsiz ve isabetsiz olduğunun bir delili de, 
ilanı yayınlayan gazetelerin ertesi gün olayı tavzih 
etmek ihtiyacını duymalarıdır. 'Okuyucudan gelen tep
ki, gazeteleri ıbu yola itmiş ve «ilandaki fikirler, ila
nı verenlere aittir, gazetelerimizin fikri değildir» den
miştir. 

Şu (bilinmelidir ki, Türkiye Büyük (Millet Meclisi 
iktidar ve muhalefeti ile itibarım korumaya azimli
dir. Doğru ve isaibetli kararlarımızdan, paralı gazete 
ilanları dahil, bizi hiçbir güç vazgeçiremez. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar), 
3. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 

nun, Başbakan Turgut Özal'ın, televizyon ve gazete
lerde neşir edilen, «Ekonomik yönden bir yıllık sı
kıntılı bir devre bulunmakta ve bundan sonra da fe
rahlama olacağı-» şeklinde beyanatları üzerine gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Başbakan Sayın Turgut Özal'ın te
levizyonda ve gazetelerde neşredilen son beyanatla
rında «Ekonomik yönden bir yıllık sıkıntılı bir devre 
mevcut olduğu bundan sonra ferahlama olacağı» 'hu
susundaki beyanatları üzerine gündem dışı konuş
mak isteyen Balıkesir Milletvekili Sayın Mustafa 
Çorapçıoğlu; buyurun efendim. (MDP sıralarından 
alkışlar). 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; bugün 
huzurunuzda arza cesaret ettiğim konu, hepimizin 
evinde, sokakta, caddede, dükkânda, çarşıda, pazar
da, Büyük Millet Meclisinin kulislerinde, grup oda
larında her gün konuşulan ve zaman zaman da ba
zı arkadaşlarımız tarafından muhtelif yönleriyle 
Yüce Meclis'imize aksettirilen bir konudur, iki keli-
mecik bir başlığı var; «Hayat Pahalılığı.» 

Ancak hemen ifade etmek isterim ki, ben bu ko
nuşmamla Sayın Hükümetimizin, prensip olarak be
nimsediği ve uyguladığı ekonomik icraatının ve fel
sefesinin tenkidini yapacak değilim. Benim meslekî 
müfctesebatım da - naçizane ifade etmek isterim ki -
buna müsait değil. Ama her birimiz gibi, Türkiye'nin 
bir vilayetinden gelmiş, Türk Halkının arasından 
çıkmış, ve Türk Halkının buıgün hayat pahalılığından 
çektiği ıstırabı onlarla beraber çeken bir naçiz arka
daşınız olarak, meseleyi bir başka yönüyle, acaba 
bir ferahlatıcı, ümit kapısı şimdiden açılabilir mi 
fikriyle arza çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiyemizde yaşadığı
mız demokratik hayatın süreci içerisinde halkımızın 
dilinde tekrar edile edile kaideleşmiş bir tekerleme 
vardır. Bu tekerleme «Milletin beş beyazına dokun
mayınız» şeklindedir. Yani una, tuza, gaza, beze ve 
şekere dokunmayınız anlamına gelir. Türk Milletinin 
genellikle zarurî ihtiyaçlarını teşkil eden ve bu madde
lerin bulunmaması veyahut da şimdi bulunup da 
para azlığı yüzünden, kazanç darlığı yüzünden temin 
edilememesi karşısında, Türk Milletini en mübrem 
ihtiyaçlarından mahrum etmiş olursunuz. 

Sayın Başbakanımızın TRT vasıtasıyla ve gazete
ler yoluyla milletimize aksaden beyanatlarında ikti-
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sâdî durumun düzeltilmesi için altı ay ile (bir yıl ara
sında bir süreye daha ihtiyaçları olduğu ifade buyu-
rulmuştur. Bu beyanlarının samimî olduğuna ve ger
çekleşmesi ümidinin 'bulunduğuna gerçekten inanmak 
isteriz. 'Bizler hepimiz ıburaya Milletimizin refah ve 
saadetine ve bunu temine yemin ederek gelmiş kişi
leriz. Sayın Hükümetimizin 'bu yoldaki müspet ic
raatları ve verecekleri sonuç hiçbir ön fikir taşımak
sızın bizleri ancak memnun eder. Ancak, beyanatın 
muhtevasından da anlaşılacağı üzere hayat pahalı
lığının, bilhassa zarurî gıda maddelerinin teminin
deki zorluğu bazılarımızın «ortadirek» bazılarımı
zın da «dar ve sabit gelirli vatandaşlar kesimi» dedi
ğimiz Milletimizin büyük çoğunluğunu teşkil eden 
kesim çekmektedir. Bu kesimin, Sayın 'Başbakanca 
vaat buyurulan bir senelik sürenin atlatabilmesi için, 
mutlaka - biraz evvel arz etmeye çalıştığım - bu za
rurî, mübrem, eskilerin tabiriyle havayici zaruriye 
denilen maddelerde fiyat artışlarını önlemek için ida
rî tasarruflarla olsun, hükümet tasarruflarıyla olsun 
derhal tedbir alınma yoluna gidilmelidir. 

Anadolumuzda yaşayanlar bilirler; herhangi bir 
yerde sebze veya et kıtlaşmaya başladı mı, evdeki un 
sarfiyatı artar, bir ekmek giriyorsa iki ekmek girer, 
bir kilo unla idare ediliyorsa iki kilo unla idare edil
meye başlanır. 

Gazetelerde gördüğümüz havadislere nazaran; 
İskenderun bölgesinde Toprak 'Mahsulleri Ofisi, plan
lanan satın alma işlemlerinin ancak 2/3'ünü icra 
edebikn'iştir ve orada da üreticiye iki ve dört aylık 
bonolar verilmek suretiyle ancak yarı parası peşin 
ödenebilmiştir. 

Yine gazete havadislerine istinat ediyorum; Hü
kümet bu şekilde yarı yarıya ödeme yaptığı için, üre
ticimiz daha az fiyatla tüccara satmak cihetini ihti
yar etmiştir. 

Meşhur bir laıf vardır; Ağustosun yarısı yazdan, 
yarısı kıştandır. Bu mahsul idrak edildiğinde, eğer 
Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde yeteri kadar hu
bubat bulunmaz ise, eğer önümüzdeki kış için Hü
kümet makul ve sabit fiyatlarla eski gazyağı yerine 
kaim olan mahrukatı, kömürü ve odunu mahalline 
temin edemez ise, Milletimizin, bir sene sonra gele
ceğini ümit ve temenni ettiği mutlu*günlere erişmeye 
maddî ve manevî gücü kalmayacaktır arkadaşlar. 

Biz, burada bir vakıayı tespit ile iktifa ediyoruz 
ve bunun çaresini de yine iktidarda bulunan partinin 
genel iktisadî prensiplerinden dönüş manasında ol
mamak üzere, nasılki dere yatağı bazı yerde kıvrıla
rak akıyorsa, kısmen ve bilhassa bu zarurî konularda 

şimdiden, esas sistemi bozmaksızın sübvansiyona gi
dilmesinin bir zaruret olduğu kanaatindeyiz. Bunu 
açıkça arz ve ifade etmeye bir milletvekili olarak, bir 
vatandaş olarak manen kendimi mecbur hissettiğim 
için sizleri sözlerimle işgal ettim. 

Hepinize teşekkür eder, derin saygılarımı suna
rım. ı(AlkışlarX 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

7., — Van Milletvekili Feyzi Necdet Erdinç'in, 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu ile Sayıştay 
Komisyonundan çekildiğine dair önergesi (4/20) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Komisyondan istifa tezkereleri vardır, okutup ay

rı ayrı bilgilerinize sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu ile Sa
yıştay Komisyonu • üyeliklerinden istifa ediyorum. 
Kabulünü saygıyla arz ederim. 

Fevzi Neodet Erdinç 
Van 

BAŞKAN — (Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonundan çekildiğine dair önergesi (4/21) 

'BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

'Bir parlamenter rejimin demokratik olması için 
o parlamentoda muhalefet partilerinin vücudunun 
şart olduğu malumlarıdır. 

Demokrat bir parlamentoda bazı yönetim birim
lerinin ölgunlaştırılmasında da demokratik öğenin 
gözden uzak tutulmaması gereği demokrasinin doğa
sında olduğu gibi, hükmeden mevkinde olan hükü
metlerin demokratik niyet ve kararlılıklarının bir vas
fı - barizi olarak simgelenmek, hiç kimsede kuşku 
uyandırmayacak şekilde uygulanmak gerekir. 

örneğin Meclis Başkanlık Yönetim Birimi kadro
muz bu demokratik oluşumu; bazı oran hatlarına ve 
temsilde sayısal bozukluğuna rağmen; sergiler du
rumdadır. 

Ama ne yazık ki, Meclis içinde yasalar ve Ana
yasa gereği oluşturduğumuz gerekli komisyonların 
yönetim kadrolarının seçiminde bu olgunlaşmayı 
yapamadık ve bir iki kere ikaz edilmesine rağmen 
bugüne kadar da bu komisyonların yönetim kadro
larının demokratikleştirilmesi için iktidar partisi ta
rafından bir niyet ve çaba örneği görememiş bu
lunmaktayım.! 
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Halbuki, geçmişteki iktidarlar bu komisyon yö
netimlerinin demokratik oluşmasında çok yansız kal
mışlar ve bu nedenle de parlamenter rejimimizin hiç 
olmazsa, Meclis içi çalışmalarında demokratik doğa
sına bağlı ve saygılı olduklarını, demokratik niyet ve 
kararlılıklarının devamı olarak sergilemişlerdir. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, bugünkü iktidar par
tisinden, Meclis içi oluşturduğumuz komisyonların 
yönetimlerinin demokratik oluşuna ve olgunlaşmaya 
kavuşturmak için şimdiye kadar da herhangi bir ni

yet ve çaba sezinlemediğim için ve yönetimi demok
ratik öıgeden yoksun teşekkül etmiş bir komisyonda 
çalışmanın sakıncalı olacağını düşündüğümden, se
çilmiş olduğum Bayındırdık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Gereğini saygı ile arz ve rica ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — izmir Milletvekili Rüştü Sardağ'ın, Türk 

Hava Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/87). 

BAŞKAN — Gündemin «'Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyorum. 

Birinci sırada yer alan sözlü soru önergesi, öner
ge sahibi Sayın Rüştü Sardağ'ın izinli oluşu nede
niyle ertelenmiştir. 

2. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

BAŞKAN — İkinci sırada yer alan sözlü soru 
önergesinin görüşülmesi, ilgili bakanlığa mehil veril
miş olması nedeniyle ertelenmiştir. 

3. — Ur fa Milletvekili Osman Doğan'in, Atatürk 
Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) 

BAŞKAN — Üçüncü sırada yer alan, Urfa Mil
letvekili Sayın Osman Doğan'm, Atatürk Barajı ve 
Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesine 
geçiyoruz, . 

Sayın Osman Doğan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu sebeple, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 
4. — Manisa Milletvekili İsmet TurhangiVin, 

vergi iadesi ve hayalî ihracat iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/99) 

BAŞKAN — Dördüncü sırada yer alan, Manisa 
Milletvekili Sayın İsmet Turhangil'in, vergi iadesi ve 
hayalî ihracat iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesine geçiyoruz., 

Sayın İsmet Turhangil?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok, 

Bu nedenle, görüşme ertelenmiştir. 
5. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, pro

tokol mevzuatına ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Ba
kanı Ali Tanrıyar'ın cevabı .(6/101) 

BAŞKAN — Beşinci sırada, yer alan, İstanbul 
Milletvekili Sayın Orhan Ergüder'in, Protokol mev
zuatına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesine geçiyoruz. 

Sayın Orhan Ergüder?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanınca 

sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim. 

Orhan Ergüder 
İstanbul Milletvekili 

Mahallî kurtuluş günlerinde, Atatürk günleri ve 
tarihî günlerin kutlamalarında törenlere katılmaya 
hak kazanmış olan Devlet büyüklerinin, parlamenter
lerin mülkî ve idarî amirlerin protokoldeki yerlerine. 
ilişkin bazı tereddütler oluşmakta, bu yüzden bazı 
tatsız olaylar da meydana gelmekte ve üzüntülere 
sebep olmaktadır. 

Bu nedenle: 
1. önemli günlerde düzenlenen törenlere iştirak 

eden protokole mensup kişilerin protokol sırasını be
lirleyecek bir mevzuat var mıdır? 

2. Bu konuda bir mevzuat yok ise protokolü dü
zenleyici çalışma yapılacak mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR istan

bul) — iSayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul 
Milletvekili Sayın Orhan Ergüder'in tarafımdan ce-
vaplandırnknasını istediği sözlü sorulan sırasıyla ce
vaplandırıyorum, 
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önemli günlerde düzenlenen törenlere iştirak 
eden protofcola ımensup kişilerin, bu arada değerli 
milletvekillerinin protokol sırasını Başkent dışında 
belirleyecek 2 yönetmelik (Bakanlığımızca hazırlanmış 
ve Bakaralar Kurulunca yürürlüğe konmuştur. 

(Yönetmeliklerden birincisi: Ulusal ve Resmî 'Bay
ramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği; diğeri ise, 
Mahallî Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tari
hî Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliğidir. 

Birinci yönetmelik 14.8.1981 gün ve 8/3456 sayı
lı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilmiş ve 1 
Ekim 1981 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 
Diğer yönetmelik ise, 3.3.1982 gün ve '8/4400 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve 5 Ni
san 1982 günü Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Her 
ilki yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır ve yö
netmeliklere ekli tebrikata girişlerde protokol sıra
sını belirleyen cetvel birleştirilmiştir. 

Tebrikata giriş sırası Başkent dışındaki illerde; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, mahallin en 
büyük komutanı; general ve amiraller, garnizon ko
mutanı, belediye başkanı, üniversite rektörleri, Cum
huriyet Savcısı vesaire, 

30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri Genelkur
may Başkanlığınca düzenlenmektedir. Diğer ulusal 
ve resmî bayramlar, mahallî kurtuluş günleri, Ata
türk günleri ve tarihî günlerde mülkî idare amirinin 
tebrikleri kabulünde ilk sıra milletvekillerine ait bu
lunmaktadır. Ancak, ilde orgeneral veya orauıû-a'l 
rütbesinde bir komutanın bulunması halinde, öncelik 
komutana verilmektedir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanının bir ilde bulunması halinde öncel;k 
kendilerine ait bulunmaktadır. Tören geçişlerini mül
kî idare amiri, garnizon komutanı ve 'temsilcisi ile 
belediye başkanı şeref tribününde ayakta kabul ede
rek selamlamaktadırlar. Şeref tribününde tören geçi
şini kabul edenler dışında, milletvekillerine tribünün 
durumuna göre ilk yer verilmektedir. 

Tereddütleri ortadan kaldırmak için, Başkent dı
şında devlet büyüklerini karşılama, uğurlama, r?smî 
yemek ve diğer törenlerde uygulanacak protokol 
esasları üzerinde çalışmalara başlanmıştır. Mülkî pro
tokol, deVlet protokolü ile yakından illgiîî bulundu
ğundan Dışişleri Bakanlığınca devlet protokol esas
larının kesin bir şekilde belirlenmesinden sonra başla
tılan çalışmalar son şeklini alacak ve halen uygulan
makta olan protokol sırası buna göre yeniden dü
zenlenecektir, 

Şunu da arz edeyim: Stadlarımızda rnıilletvekü'Je-
rimiz futbol maçlarına ayakta değil, şeref tribünün
den kendilerine ayrılmış olan yerlerinde oturmuş ola
rak seyredeceklerdir. 

[Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Engüder, verilen cevabın bil

ginize uygun olup olmadığı hakkında konuşmak is
ter misiniz? 

ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Teşekkür ede
rim efendim, hayır. 

BAŞKAN — Soru cevapdandırılmiştır. 
6. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, ta

rım ürünleri taban fiyat politikasına ilişkin Başba
kandan sözlü sorusu ve Tarım, Orman ve Köy İsleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/103) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada yer alan, İzmir Mil
letvekili Sayın Hüseyin Aydemir'in, tarım ürünleri 
taban fiyat politikasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Hüseyin Aydemir?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. İlgili Bakanlık cevap verecek. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygı
larımla arz ederim. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir Milletvekili 

Üretimi özendirmede taban fiyatı yanında bu fi
yatın ilan zamanı da önemli bir işleve sahiptir. Çift
çinin hangi ürünü yetiştireceğine karar vermesinde 
ve üretimi artırmaya yönelmesinde ekimden önce 
saptanacak taban fiyatları daha etkili olacaktır. Dev
let tarafından saptanan tarım ürünleri taban fiyat
larının ekimden önce belirlenerek «asgari garanti fi
yat» şeklinde ilan edilmesi ve ayrıca, üretim periyo
du süresince maliyette ortaya çıkan artışlar, enflas
yon oranı ve diğer alıcıların devamına bağlı olan 
ürün piyasası dikkate alınarak, asgarî garanti fiyat
tan üretici lehine farklı olacak ikinci bir fiyat «kesin 
fiyat»ın, en geç hasattan bir ay önce belirlenerek ilan 
edilmesi, 

İlmî verilere, çiftçimizin beklentilerine uygun dü
şecek, aynı zamanda üreticimizin içinde bulunduğu 
çeşitli sorunların çözümüne imkân sağlayacaktır. 

Bu düşünce ve zorunluluk karşısında; 
1. Pamuk, tütün, incir, fındık, zeytinyağı, kuru 

üzüm ürünlerine; bugüne kadar ürünün elde edilme-
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sinden sonra ve piyasanın açılmasından sonra ilan 
edilen fiyat uygulamasının terk edilerek piyasa açıl
madan önce ürünün çeşidine göre, «ikimden önce, 
«asgari garanti fiyatı» ve en geç, hasattan bir ay ön
ce, «kesin fiyat»ın tespit edilerek ilan edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediği? 

2. Taban fiyatı verilen ürünlerin, alım esnasın
da belirlenen randıman ve kalite derecelerine, bu
güne kadar yapılan şikâyetleri önlemek amacıyla; tü
tün için, ürünün daha önce tarlada tespiti sırasında, 
diğer ürünlerde ise alım sırasında, asgarî iki esksper 
tarafından randıman ve kalite derecelerinin belirle
nerek ilgiliye önceden duyurulması ve itiraz imkânı 
sağlanması; ürünlerin randıman ve kalite dereceleri
ne yapılacak itirazların, çiftçi temsilcisinin de katı
lacağı bir komisyonda incelenerek kesin neticeye 
bağlanması için; şimdiden gerekli düzenleme ve ön
lemlerin alınması düşünülmekte midir? 

3. Destekleme alımlarında taban fiyatı tespit 
edilen ürünlerin, pamuk ve tütünde olduğu gibi, ürü
nün elde edilmesinden önce, değerinin altında bir fi
yatla elden çıkarılmasını önlemek; ürünlerin ihraç 
normlarına uygun kalitede ve miktarda üretilmesine 
imkân sağlamak ve maliyet masraflarının asgariye 
indirilmesini mümkün kılmak üzere; daha şimdiden, 
üreticilere; zamanında ve elverişli şartlarda, tarımsal 

. araç ve gereç ile yeterli gübre, yeterli ve kaliteli ilaç, 
avans ve ziraî kredi gibi donatım yardımları yapıl
ması hangi ölçülerde planlanmaktadır? 

Bu konuda; daha önceki alanlarda karşılaşılan 
şikâyetleri önlemek için ne gibi tedbirler alınması 
düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; izmir Milletvekili Sayın Hüseyin Ayde- ,. 
mir'in, Sayın Başbakanımıza yöneltmiş oldukları so
rulan cevaplandırmak üzere huzurunuzda söz almış 
bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, soru önergesinde üç 
madde halinde ele alınan konular; genelde tarımsal 
destekleme politikası, özelde ise tarımsal fiyat poli
tikası ile ilgili bulunmaktadır. 

'Fiyat dışı destekleme araçlarıyla ilgili bölüm ise, 
konunun diğer bir yönünü teşkil etmektedir. 

Çeşitli vesilelerle belirtmeye çalıştığım veçhile ta
rım politikası, Hükümetimizce uygulamaya konul
muş .bulunan genel ekonomi politikasının bir parça
sı; tarımsal destekleme politikası da tarım politika

mızın önemli bir unsurudur. Sayın Aydemir'in soru
larını bu yaklaşım ve perspektife göre cevaplandır
maya gayret edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşımızın da 
önergelerinde belirttikleri gibi, konu son derece tek
nik ve önemlidir. Diğer bir ifadeyle çok yönlü bir 
konudur. Bu sebepledir ki, meseleyi sadece önerge
de bahsedilen ürünler yönünden ele almanın doğru 
bir yaklaşım olmadığı kanaatini taşıyorum. 

Malumlarınız olduğu üzere pek çok ülkede olduğu 
gibi memleketimizde de Devletin tarım ürünleri pi
yasasına müdahale etmesi yeni bir olay değildir. Ni
tekim, yarım yüzyıla yaklaşan bir zamandan beri 
memleketimizde bazı tarımsal ürünlere fiyat destek
leme politikası uygulanmaktadır. Ancak, hemen ifa
de etmeliyim ki, uzun dönemde yapılan uygulama
ların arzu edilen neticeyi hasıl ettiğini söylemek müm
kün değildir. Tersine zaman zaman bazı ciddi mese
leleri de beraberinde getirmiştir. Bazı ürünlerde kro
nik stokların meydana gelmesini, bazı ürünlerde ise 
arz açığının meydana gelmesini bu konuda çarpıcı 
örnekler olarak ortaya koymak mümkündür. 

Muhterem milletvekilleri, tarım ürünleri destek
leme ve fiyat politikası konusu Hükümet Progra
mımızda açıkça yer almış bulunmaktadır. Bu itibar
la, bazı tarımsal ürünlerimize uygulanan fiyat des
teğine devam edilecektir. Ancak hemen ifade etme
liyim ki, yapacağımız gerçekçi değerlendirmeler so
nucunda desteklemeye tabi tarım ürünleri listesinde 
zaman içerisinde değişiklikler, şüphesizki olabilecek
tir. Hükümet olarak bugüne kadar, başta hububat 
olmak üzere tütün, çay, soya, ayçiçeği, tiftik ve ya
pağı alımlarında uyguladığımız fiyat politikası hepi
nizin yüksek malumlarıdır. Bugüne kadar yaptığımız 
uygulama sonuçlarına bakıldığında, geçmiş yıllara 
göre ürün fiyatları ilan tarihlerinin oldukça öne alın
dığı görülmektedir. Nitekim, soya ve ayçiçeği fiyat
ları ekimlerinden önce, hububat fiyatları da geçmiş 
yıllarda olduğu gibi haziran ayında değil mart ayın
da tespit ve ilan edilmiştir; avans fiyatı olarak. 

Sayın milletvekilinin önergesinde de belirtildiği 
gibi, geçmiş yıllarda ürün fiyatlarının ilanı değişik 
tarih ve ' dönemlerde olmuştur. Bazen hasattan kısa 
bir süre önce, bazen de hasattan sonra olmuştur. Bu 
konuda değişik metotlar, değişik uygulamalar vardır. 
Bu görüşe göre, ki bu görüş yaygıncadır, tek yıllık 
ürünlerde fiyatların ekimden önce, çok yıllıklarda 
ise hasattan belirli bir süre önce ilan edilmesi uy
gundur. Diğer bir görüşe göre ise, destekleme fiyat
ları üreticilerin üretim planlaması yapabilmeleri için 
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her kampanya devresi ile ilgili bir yıl öncesinden he
def fiyatlar şeklinde belirlenmelidir. Başka bir uy
gulamaya göre de garanti fiyatlar hasat döneminden 
önce ilan edilmektedir. Bunların hangisinin daha ger-. 
çekçi ve memleketimizin şartlarına uygun olduğu 
konusunda ilmi araştrrmalar yapılmadan bir kanaate 
varmanın güç olduğunu ifade etmek istiyorum. Bi
lindiği gibi özellikle tek yıllık ürünlerde destekleme 
fiyatlarının ekimden önce ilanı bazı değişkenlerle 
ilgilidir. Bu değişkenlere sağlıklı bir şekilde sahip 
olunmaması halinde ortaya birçok olumsuz sonuçların 
çıkması kaçınılmaz olur. Bu konudaki görüşümüzü 
kısaca şöyle özetlemek istiyorum. 

Mesele, konunun genel ekonomik dengeler ve 
Hükümetin tarım politikası çerçevesinde ele alınarak 
üretimi yönlendirecek, çiftçileri ve aynı zamanda 
tüketicileri tatmin edecek, iç ve dış pazarları dikkate 
alacak, dünya fiyatlarını hesaba katacak, çiftçi ma
liyetlerini göz önünde bulunduracak ve ürünler ara
sındaki nispî gelir ilişkilerini ihmal etmeyen bir bü
tünlük içerisinde ele almak ve diğer ülkelerin tecrü
belerinden de istifade ederek sağlıklı bir modelin 
uygulamaya konulmasını sağlamaktır. 

Bu konuda Bakanlığımın uzmanlarına, 'Devlet 
Planlama Teşkilatı ve diğer kamu kuruluşlarıyla iş
birliği içerisinde ekonomik gerçeklere uygun alter
natif modelleri geliştirmeleri için gerekli talimat ve
rilmiş olup, çalışmalara başlanılmış bulunmaktadır. 
Diğer ülkelerdeki uygulamalar da dikkate alınmak 
suretiyle ortaya çıkacak modelin tatbikata konulması 
sonucunda, tarımsal fiyat politikası bir esasa bağlan
mış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, desfekleme politikası kapsa
mında olup, taban fiyatı verilen ürünlerin; özellikle 
ihraç ürünlerimizin dış pazarlardaki rekabet gücünü 
korumak ve artırmak gayesiyle farklı barem fiyatlar 
uygulamasını Hükümet olarak önemli bulduğumuzu 
ifade etmek istiyorum. Ayrıca tarımsal üretimin teş
vikinde fiyat politikası yanında ucuz ve yeterli girdi, 
eğitim, kredi, sulama gibi dsetekleme araçlarına ağır
lık verileceğini ifade etmek isterim. Bu belirttiğim iki 
hususa da 1984 yılı Programının 57 ve 58 nolu ted
birlerinde yer verilmiş bulunmaktadır. 

Önergede söz konusu edilen bir konu da, alım
lar esnasında tespit olunan randıman ve kalite sı
nıflarında yapılan şikâyetlerin çözüme kavuşturul
masıyla ilgilidir. Bu konuda zaman zaman yapılan 
haklı şikâyetlerin giderilmesi hususunda gerekli ve 
mümkün olan tedbirlerin alınması Hükümetimizin 

görevidir. Hükümet olarak bu hususta da gerekli ça
lışmalar yapılmaktadır. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Aydemir, verilen cevabın bil

ginize uygun olup olmadığı hakkında konuşmak is
ter imisiniz? 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Evet Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, Yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; ta
rımsal ürünlerin taban fiyat politikası konusunda 
sormuş olduğum sözlü soru önergeme cevap veren 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanımız Sayın Hüsnü 
Doğan'a yaptığı açıklamadan ve verdiği cevaptan do
layı teşekkürlerimi arz ederim. 

ıBeş Yıllık Kalkınırla Planlarıyla, yıllık plan di
limleri olan kalkınma programlarında Devletin tarım 
ürünlerin fiyat oluşumuna müdahale politikasının tek 
elden yürütülmesi ve tarımsal üretimi yönlendirmede 
eikin bir araç olarak kullanılması öngörülmüştür. 

Beşer yıllık kalkınma planlarında ve yıllık prog
ramlarda planlı ekonomi dönemine münhasır olarak 
konulan 'bu ilkeler ve öngörülen önlemler, 1980 yılın
dan bu yana uygulamada beklenilen neticeyi vereme
miş, özellikle tespit edilen maliyetler gerçek maliyetin 
çok altında kaldığı için, dört yıldan beri çiftçimiz, 
üreticimiz çok ıbüyük bunalımlara itilmiştir. Bugünkü 
enflasyonun önlenememesinde de bu politikanın çok 
büyük rolü olmuştur. 

Üretimi özendirmede, fiyat yanında, bu fiyatın -
ilan zamanı da önemli bir işleve sahiptir. Çiftçimizin 
hangi ürünü hangi kalitede ve ne miktarda üreteceği, 
bu üretimin kalite ve miktarının artırılması; yani 
toplum olarak, ekonomi olarak özlemini duyduğumuz 
tarımsal üretimin artırılması, son bir tahlil ile ta
rımsal ürünlerin talban fiyat politikasının zamanında 
ilan edilmesine ve sadece zamanında ilan edilmekle 
kalınmayıp, özellikle maliyetin üstünde bir miktar 
olarak talban fiyatlarının tespit edilmesine geniş ölçüde 
bağlıdır. 

Çiftçimiz istikrar ve güvenli bir maliyet unsurunun 
ve talban fiyat politikasının uygulanmasını beklemek
tedir. Tarımsal kesimde üreticinin desteklenememesi,. 
gerçek maliyete uygun fiyatların tespit edilememesi 
neticesi olarak 1980 yılından bu yana üretim artışı 
maalesef kısıtlanmıştır, azalmıştır. Yıllık nüfus artış 
hızımız yüzde 3 "tür. 1980 yılından evvel tarımsal 
üretim artış hızı, yıllık nüfus artış hızımızın çok 
üstünde olmasına rağmen, 1980 yılından bu yana 
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tatbik edilen tarım ürünleri fiyat politikası neticesinde 
bu hız, nüfus artış hızımızın çok altına düşmüştür. 
Bunun yanında, 1980 yılından önce topraklarımızda 
kullanabildiğimiz gübre miktarı 7,5 milyon ton iken, 
1980 yılından sonra 6,5 milyon tona düşmüştür. 

Düşünelim ki, ekonomik ve fennî şekilde kullanılan 
gübre, üretimi en aşağı yüzde 60 - 65 nispetinde artır-' 
maktadır. -Bunun yanında kaliteli ilaç kullanımı, 
-üretimi aynı şekilde bir misli artırmaktadır. Teknik 
şartlar içinde yapılmış Ibir sulama aynı şekilde ta
rımsal üretimi artırmaktadır. 

Bütün bu teknik şartların yerine getirilmesi tah
tında tarımsal üretimin birkaç misli artması müm
künken, maalesef 1980 yılından bu yana tarımsal 
üretimde artış sağlanamamış, geriye gidilmiştir. Bunun 
sebebi nedir? 

1981 - 1982 yılında yıllık millî hâsıla artış hızı 
yüzde 4 iken 1983 yılında yıllık artış hızı yüzde 3'e 
düşmüştür. Şimdi, en bakir büyük potansiyel vaat 
eden tarımsal ürünlerin, bilhassa gıda maddelerinin 
üretimde artış sağlanmış olsaydı, şüphesiz ki, bugünkü 
fiyat artışlarım ve enflasyonu bu üretim artışı frenle
yecek; bir noktada sanayi üretiminde hammadde ola
rak kullanılan nebati ürünler daha ucuza maledileceği 
için sanayide verim artacak, gelir artacak ve bugünkü 
enflasyonun doludizgin gitmesi bir noktada durduru
lacak, çok daha rahat imkânlar elde edilecekti. 

Simidi burada bir konuya dikkatinizi çekmeyi görev 
(biliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz dolmak 
üzeredir efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
bakan Yardımcımız Kaya Erdem birkaç yerde ko
nuştu. Ekonomide enflasyonla mücadelede sadece para 
politikasını uygulamak, enflasyonu baskı altına almak 
için kâfi değildir. Bu politikanın yanında vergi po
litikasını, gelir politikasını ve özellikle tarımsal ürün
lerin taban fiyat politikasını, para politikasıyla 
hemahenk ve uyumlu alarak uygulamak zorunludur. 
Eğer hu politikalardan herhanıgi birinde aksama olursa, 
başarısızlık olursa, hiç düşünülmemelidir ki, uygulan
makta olan para politikası da iflas edecektir, netice 
almak mümkün olmayacaktır, işte ben burada ana-
hatlanyla tabloyu çiziyorum. 1980'den bu yana tarımsal 
üretimde uygulanan bu politikanın yanlış esaslara 
istinat etmesi, gerçek maliyetleri değerlendirmemesi, 
çiftçinin ihmal edilmesi neticesinde üretim açığı doğ
muştur, tarımsal üretim fiyat politikası iflas etmiştir, 
başarılı olamamıştır. Bu başarılı olamadığı içindir ki, 

Sayın 'Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem'in ifade et
tiği gibi, para politikasının bugün başarılı olması 
beklenemez. 

Halen son bir yıllık enflasyon artış hızı yüzde 58 
olduğuna göre, geriye taban politikasını ve üreticinin 
sorunlarını halledecek geniş tedbirler daha bu andan 
itibaren uygulanmaya konudmazsa, bu beklenen para 
politikasından altı ay sonra netice almak da müm
kün olmayacaktır. Bunu huzurunuzda rahatlıkla; ilmin, 
bize verdiği, memleket gerçeklerinin hepimize işaret 
ettiği bir realite olarak huzurunuzda ifade ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, her sene taban fiyat politika
ları ilan edilir; çiftçi, o piyasa açıldıktan sonra çeşitli 
itirazlarını ve şikâyetlerini dile getirir, şikâyetler ve 
itirazlar ayyuka yükselir, o zaman hepimiz çırpınırız, 
seçim bölgelerine gideriz, çif tçinin sorunlarıyla beraber 
olalım deriz; fakat piyasa 3 - 4 gün içinde kapanır, 
hiçbir tedbir alınamaz... Bu, yıllar yılı devam eder 
gider. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, tamamlayınız efen
dim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Toparlamaya 
çalışıyo*um. 

Biz burada, geçen yıllardaki şikâyetleri nazara 
alarak tek elden yönlendirilecek bir tarım politikasını, 
tarımı koruyacak bir fiyat politikasını, piyasa zamanı 
gelmeden, hasat vakti gelmeden geniş ölçüde koordine 
etmeli; 3 - 4 bakanlıkta değil, tek bir mercide bilim 
heyetleri, çiftçi teşekkülleri ve ziraat lodalarının da 
iştirak edeceği bir geniş formda bunu enine boyuna 
inceleyip, olumlu tedbirleri daha şimdiden ilmin mu
talarına uygun olarak tespit etmeli ve uygulamaya 
koymalıyız. 

Eğer geçen piyasa mevsimi açıldığı zaman dile 
gelen şikâyetleri daha şimdiden halledecek önlemlerin 
üzerinde düşünmezsek, aradan çok daha uzun yıllar 
geçer, enflasyonu durduramayız ve hayat pahalılığını 
önleyemeyiz. 

Sayın Bakanımız Hüsnü Doğan, Devlet Planlama 
Teşkilatının koordinatörlüğünde çalışmalara başlandı
ğını ifade ettiler. Konular ve Çiftçinin şikâyetleri 
bellidir. Sanayiciye olduğu gibi, çiftçiye de koruma 
tedbirlerini süratle ve büyük bir ciddiyetle ulaştıralım, 
onu darboğazdan kurtaralım. 

Kaliteye itiraz ediliyor. Daha şimdiden kalitelerin 
dereceleri tespit edilsin, köylüye düyurulsun ve 
itirazları şimdiden karara bağlansın ki, hasat zama-
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nında köylü sahipsiz ve perişan bırakılmasın. Hâlâ 
tütün çiftçisi seçim 'bölgemizde yakınıyor. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, tamamlayın efen
dim; süreniz hayli geçti. 

HÜSEYİN AYDEMıtR (Devamla) — Geçen sene 
Devletin alımına karar verdiği tütünleri hâlâ köylü
den alınmamıştır. Köylünün tütünü alınmazsa, köylü 
onun parasını alamazsa, 'bugün yeni yatırım için, yeni 
çalışma için nereden para bulacak? Dalha mahsulünü 
elde etmeden, değeri pahasının çok altında bir mik
tarda, maliyetinin çok altında fiyatlarla tefeciye, tücca
ra köylü en kıymetli ürününü vermek durumunda 
ıkaduyor. 

Onun için diyoruz ki, Hükümet olarak büyük bir 
ciddiyetle konunun üzerinde duralım, tek elden yön
lendirelim, daha şimdiden şikâyetleri önleyici tedbir
ler alalım. Geçen yıllardaki uygulamaları değerlendi
relim ve çiftçimize bugün maruz kaldığı büyük bu
nalımda, buhranda deste* olacak, donatımını sağlaya
cak en geniş yardımları ciddiyetle uygulayalım, çiftçi
mize hizmeti götürelim. Bunun sonunda 6 ay sonra çok 
mutlu neticeler' alacağız; sadece tarımsal üretimi de-
ğerlendirelbilirsek ve o potansiyele en güçlü şekilde 
katkımızı dökebilirsek. 

En derin hürmetlerimi arz ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 2.1.1961 Tarihli ve 195 sayılı Basın - İlan 
Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu 
Maddeleriyle Geçici 3 üncü Maddesinin Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ye İçişle
ri Komisyonu Raporu (1/446) (S. Sayısı : 71) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diığer işler» 
kısmına geçiyoruz. 

Birinci sıradaki 71 sıra saydı, 2.1.1961 Tarihli ve 
195 Sayılı Basın - İlan Kurumu Teşkiline Dair Ka
nunun 5, 9 ve 10 uncu Maddeleriyle Geçici 3 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair 23 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kalbulü Hak
kında Kanun Tasarısının görüşmelerine 'kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
1 inci maddeye Ibağlı 5, 9 ve 10 uncu maddeler 

kalbul edilmiş, 42 nci maddenin değiştirilmesine dair 
önerge Komisyona verilmişti. 

Şimdi Komisyonun düzenlediği 42 nci madde ile 
ilgili raporu okutuyorum: 

Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Süha Tanık ve beş arkadaşı tarafından Genel Ku

rulun 13.6.1984 tarih ve 78 inci Birleşiminde verilen 
ve 2,1.1961 Tarihlli ve 195 Sayılı Basın - ilan Kurumu 
Teşkiline Dair Kanunun 42 nci maddesinin de değişti
rilmesi hakkındaki önergeyi (görüşmek üzere 'Komisyo
numuz 14.6.1984 ıgünü saat 14.00'te toplanarak ko
nuyu incelemiştir. 

Yalbancı memleketlerdeki özel ve tüzelkişilerin 
Basın - ilan Kurumu aracılığı ile ilan vermelerinin 
mümkün olmaması veya çok mahdut ölçüde kalması 
karşısında Iböyle bir düzenleme yapmanın faydaları 
açıktır. Bu düzenleme ile dış ülkelerin basınımızla 
yaptıracakları ilan ve reklamlarla ülkemize döviz gir
mesi de mümkün olacaktır. Bu nedenlerle önerge Ko
misyonumuzca olumlu bulunarak benimsenmiş ve Ka
rarnamenin çerçeve 1 inci maddesi içinde yer alması 
uygun görülmüştür. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak 
üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 
Üye 

Metin Üstüne! 
Adana 
Üye 

Ahmet Ata Aksu 
Gaziantep 

Üye 
Ziya Ercan 

•Konya 

Başkanvekili 
Nihat A'kpak 

Sakarya 
Üye 

Kadri Altay 
Antalya 
Üye 

Fazıl Osman Yöney 
İstanbul 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

(1) 71 S. Sayılı Basmayazı 13.6.1984 tarihti 78 inci 
Birleşim Tutanağına eklidir. 

içişleri Komisyonunun kabul ettiği metin. 
istisna 

MADDE 42. — 29 uncu maddenin (b) bendinde 
anılan daire ve teşekküllerle kanunla kurulan sair 
müesseselerin veya bunların iştiraklerinin Kurumun 
şubesi bulunan yerlerde yayınlanan gazete ve dergi
lere verecekleri ilan ve reklamlar, ancak Basın - ilan 
Kurumu aracılığı ile yayınlatılabilir. 
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Kurum tarafından verilmeyen yukarıdaki fıkra
da anılan ilan ve reklamlar yayınlanmaz ve prodük
törler ne suretle olursa olsun bu ilan ve reklamlar 
hususun da gizli veya açık herhangi bir muamele ve
ya iş yapamazlar. 

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

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

1 inci maddeyi kabul edilen 5, 9, 10 ve 42 nci 
maddelerle birlikte okutuyorum : 

MADDE İT — 2.1.1961 Tarihli ve 195 Sayılı 
Basın - ilan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9, 
10 ve 42 nci maddeleri aşağıdaki biçimde değiştiril
miştir. 

BAŞKAN — Çerçeve 1 inci maddeyi, bağlı olan 
ve kabul edilen maddelerle birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

rürlüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste

yen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylamadan evvel başlığım oku

tuyorum : 
«2.1.1961 Tarih ve 195 Sayılı Basın - İlan Kuru

mu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9, 10 ve 42 nci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair 23 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun Tasarısı» 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylamadan ev
vel, oyunun rengini belirtmek üzere konuşmak iste
yen sayın milletvekili var mı? Yok. 

Tasarının tümünü başlikda yapılan değişiklikle 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir ve böylece kanunlaşmış
tır, 

Hayırlı olsun. 

1 4 . 6 . 1 9 8 4 O: 1 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar' 
in, 8.6.1942 Tarih ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarı Kanununun 19 ve 31 inci Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ba
lıkesir Milletvekili İsmail Dayı ve Ankara Milletve
kili Hazım Kutay'ın Biranın Alkollü İçkilerden Sa
yılması, Her Türlü Alkollü ve İspirtolu İçki Rek
lamlarının TRT Kurumunca Yasaklanması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (2/71, 2/88) (S.,Sayısı : 74) (1) 

BAŞKAN — ikinci sıradaki 74 Sıra Sayılı, Di
yarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar'ın, 8.6.1942 
Tarih ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İn
hisarı Kanununun 19 ve 31 inci Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Balıkesir Mil
letvekili ismail Dayı ve Ankara Milletvekili Hazım 
Kutay'ın, Biranın Alkollü içkilerden Sayılması, Her 
Türlü Alkollü ve ispirtolu İçki Reklamlarının TRT 
Kurumunca Yasaklanması Hakkında Kanun Teklifi
nin göfüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul eden
ler.;. Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz almak isteyenler : 
Grupları adına; Anavatan Partisinden Mehmst 

Budak. 
Şahısları adına; Arif Şevket Bilgin, Mahmud Al

tunakar, Fethi Çelikbaş, Mehmet Bağçeci, Selahattin 
Taflıoğlu, Hakkı Artukarslan, Rıfat Bayazıt. 

Sayın Mehmet Budak, Anavatan Partisi Grubu adı
na; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET BUDAK 
(Kırşehir) — Sayın Başkan, aziz .milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, biz, Anavatan Partisi Grubu 
olarak bira olayını, Türkiye'de mahiyeti ve sonuçları 
itibariyle bir sosyal olay, bir sosyal vakıa olarak gör
mekteyiz. Bu sebepledir ki, konu yüce parlamentomu
zun gündemindedir. Yine bu sebepledir ki, bu sosyal 
olayın yüce parlamentomuzda objektif, olarak, müs
pet ilim gözüyle incelenmesi, müspet ilim yoluyla çö
zümlenmesi ve müspet sonuçlara ulaştırılmasını dili
yoruz. Bu olayın sosyal, kültürel, iktisadî ve siyasî bo
yutlarını müspet ilim gözüyle incelemenin lüzumuna 
inanmaktayız. 

(1) 74 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Olaya ilim zihniyetiyle bakmamız halinde, varaca
ğımız sonuçlar, tecrübelere, açık, net tespitlere, gerçek 
ve doğru sonuçlara ulaşılacaktır. Delil ve belgelere 
dayandığı için her zaman başkaları tarafından aynı 
sonuçlara ulaşılabilecek, aynı şeyler tekrarlanabilecek, 
aynı şekilde başkaları tarafından her zaman kontrolü 
mümkün olabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, 'bira meselesinin Türkiye'de
ki sosyal temellerini şöyle ortaya koyabiliriz : Bira 
öncelikle nedir, hayatımıza nasıl girmiştir? 

Gıda Maddesi Tüzüğümüzün 512 nci maddesi bi
rayı şöyle tarif etmektedir : 

«Mutat usullerle yapılan hublonlu malt mayişesi-
nin salt maya ile fermantasyonundan elde edilen ve 
hacmen yüzde 2 ila 8 oranında alkol ihtiva eden kar
bondioksit gazlı bir içkidir.» 

Bu îçki türü 1866 yılından beri M illetim izin ha
yatında var olmakla birlikte, bir sosyal olay niteliğini; 
1955 yılında bira sektörüne yabancı sermayenin gir
mesiyle, bira tüketimine bağlı zabıta olaylarının mey
dana gelmesiyle, 1965 yılında Danıştay Onikinci Dai
resinin biranın öteki alkollü içkilerle birlikte ruhsata 
tabi yerlerde satılmasını kararlaştırmasıyla kazanmış- | 
tır. 1 

Bira sektörüne 1969 yılında özel ve yabancı ser
maye gruplarının girmesi, bira tüketimini artırmış; 
Devlet 1974 yılında biranın alkol alışkanlığını geliştir
diğini görerek, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet 
Kanununu uygulamaya koymak zorunda kalmıştır. 
Ancak, Danıştay Onikinci Dairesi 1974 yılında bu de
fa 1965'te aldığı kararın tam tersini alarak, biranın 
ruhsata bağlı olmaksızın serbestçe satılmasına karar 
vermiştir. Böylece, 2559 sayılı Kanunun biraya uy
gulanması imkânı ortadan kalkmış, bira meselesi Tür
kiye için çözümlenmesi gereken tam bir sosyal me
sele niteliğini kazanmıştır. 

'Bira niçin sosyal bir mesele olmuştur? Bira al
kollü içki olduğu halde, öteki alkollü içkilere uygu
lanan mevzuatın dışında kalmıştır; aynı evsafdaki al
kollü içkilere ayrı hukukî hükümler uygulanır ol
muştur. Bira dünyanın hiçbir yerinde madensuyu, ga-. 
zoz ve sütle bir tutulmadığı halde, Türkiye'de bir tu
tulur olmuştur. Yoğun gazete, radyo ve televizyon 
reklamları yoluyla bira satışı Türkiye'de son 10 yılda 
yüzde 350'lik bir artışla Avrupa'nın en hızlı biracısı 
Hollanda'nın 20 yıldaki yüzde 276'lık artış hızına 
çok büyük fark yapmıştır. J 
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öğrencinin bira içerek sınıfa girdiği, memurun bi
ra içerek işinin başına oturduğu, işçinin bira içerek 
tezgâhının başına geçtiği her zaman tespit edilir hale 
gelmiştir. 

tnsan sağlığından sorumlu kuruluşlar ve otorite
ler topyekûtt Türk insanının ve özellikle Türk genç
lerinin bira yoluyla alkol alışkanlığı kazanması karşı
sında Devletin bira meselesine el atmasını istemişler
dir. Devlet ve Hükümet sorumlularına başvuran Gül-
hane Askerî Tıp Akademisi, Ankara ve Htcettepe 
Tıp Fakültelerine mensup 106 öğretim üyesi; «Gençleri 
alkolizme götüren yolun önemli bir başlangıç nokta
sı serbest bira satışı ve reklamlarıdır. Henüz lise ça
ğında birçok genç, birayı alkollü içki görmeye ka
nunî uygulama ortamında okul çevrelerine yakın bi
rahaneleri doldurmaktadırlar» diyerek, gençlere alkol 
kapısını açan, birçoklarını alkole alıştıran, sosyal yön
den ülkemizde alkolizmin artmasında önemli katkısı 
olan ve ilmî yönden alkollü bir içki olduğundan şüp
he edilmeyen biranın, kanunî olarak alkollü içki sa
yılması, pazarlama ve satış şartlarının diğer alkollü 
içkilerle bir tutulması, içkili lokantalarda 18 yaşın
dan küçüklere verilmemesi, Devlet radyo ve televiz
yonunda reklamının yasaklanması, gerekli görülebile
cek başka idarî tedbirlerin acele ele alınarak acil uy
gulamaya geçirilmesi talebinde bulunmuşlardır. 

Bu 106 öğretim üyesi yanında çeşitli üniversitele
re mensup 11 psikiyatri profesörü de birayla ilgili bir 
rapor neşretmişlerdir. Bu 11 ruh hekimi raporlarında : 

«5 -10 yıl içinde bira servisi yapılan meyhanelerin 
sayısı katlanarak artmıştır. Bira servisi meyhaneler
den, birahanelerden, bulvar kahvelerine, köftecilere, 
sandviçcilere, kaldırımlara, sokak aralarına yayılmış
tır. 16-17 yaşındaki çocuklarımız bakkal dükkanları 
önünde gruplar halinde bira şişelerini boşaltıp, kır
mızı yüzleriyle itişip, kakışır hale gelmişlerdir. 

Bira alkollü içki olduğu için alışkanlık mevdana 
getirir. «'Bira hafif içkidir, alkolü azdır» demek vahim 
bir yanılgıyı pekiştirmekten öteye gitmez. Gerçekten 
alkollü içki olan bira, öteki içkiler için geçerli olan 
kanunî kayıtlara yeniden bağlanmalıdır. Devlet yayın 
organlarında bira dahil her türlü alkollü içki rekla
mına son verilmelidir» demişlerdir. 

Bira kültürde de yozlaşmaya yol açmaktadır. 
Aziz milletvekilleri, bira bir sosyal meselemiz ol

makla birlikte, kültürümüzde de bir yozlaşmava vol 
açmaktadır. Bira, Türk kültürüne karşı lümpen bir 
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kültür oluşturmaya başlamıştır. Dünyanın tadına do-
yamadığı, dünyanın hayranlıkla bahsettiği, hâlâ kırk 
yıllık hatırından vazgeçemediğimiz «Türk Kahvesi»nin 
yerine bira ikame edilmeye başlanmıştır. Okullarımız 
çay günlerinin yerine bu yıl (Boğaziçi Üniversitesi 
öğrencilerimizin düzenlediği gibi) geleneksel bira gün
leri düzenlemektedir. Köy muhtarlarımızı ziyaretimiz
de biz milletvekillerine artık, ayran yerine bira ikram 
edilmektedir. Büyük şehirlerde, belli yerlerde ayran 
ile dönerimiz sandviçle biraya karşı bir kültür kavgası 
vermektedir. Türk hanımları kabul günlerinde tep
silerinde çay yerine bira ikramına başlamışlardır. Cari 
mevzuat devam ederse yakın gelecekte suyun yerini 
bircinin almasına şaşmamak gerekecektir. 

Sayın milletvekilleri, şüphesiz bira olayının bir de 
iktisadî cephesi vardır. Bira şirketleri birer iktisadî iş
letmedir; yatırımları, istihdamları, üretimleri, kârları, 
yan sanayileri vardır; Devlete vergi ödemektedirler. 
Ancak, iktisat ilminin ana amacı insandır. İktisadî 
faaliyetin millet çapında amacı, milletin bütününe fay
da sağlamaktır. Millet bütününe ait fayda ile bir iki 
şirkete ait fayda karşısında şüphesiz tercih, millet bü
tününün lehine kullanılır. Dünya yüzünde hiçbir hu
kuk, hiçbir iktisat, hiçbir mantık bir başkasının ha
yatına kastederek para kazanmayı, özel fayda teırfiö 
etmevi meşru ve ahlakî sayamaz. Bira üretim ve tü
ketiminden elde edilecek özel iktisadî fayda ve değer 
uğruna 'bir milletin geleceği feda edilemez. 

"Muhterem milletvekilleri, bira konusundaki sivasî 
gelişmeler de hepimizin malumudur. 1968 yılından be
ri bira meselesi birkaç yılda bir yüce parlamentomu
za gölge düşürecek spekülasyonlara sebep olmakta
dır. Geçmiş dönemlerde kararlı davranılmadığı için 
parlamentomuz bu spekülasyonlardan zarar görmüş
tür. 

Bira meselesi üzerinde parlamentomuz çatısı altın
da söz edilmeye başlandığından bu yana, geçtiğimiz 
dönemlerde olduğu gibi, partiler olarak, milletvekille
ri olarak yakışıksız isnatlara hedef olmaktayız. Hele 
bu yabancı patentli bira şirketlerinin gazetelerdeki pa
ralı ilanlarıyla parlamentomuza ve parlamenterlerimi
ze vaptıktarı saldırı son derece çirkindir, esef verici
dir, edep dışıdır, bira olayını başka zeminlere çekme 
gayretidir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Aslında 'biz bu zihniyeti bir yerlerden de hatırlıyo
ruz; 12 Eylül öncesinden de değil, ta Ortaçağdan ha-
tırhvoruz. Bu şirketler bu ilanlarıyla hâlâ Aristo'va çö
mezlikle meşgul görünüyorlar. Objektif, ciddî sorumlu 

ve vicdanî olarak müspet yolda vereceğimiz oylar bu 
bira şirketlerinin suratlarında ve sermayelerinde Ga-
lile'nin asil tokalı olacaktır. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aziz milletvekilleri, bira olayının gündemimizdeki 
durumu şudur : 

Bir sayın muhalefet milletvekili, iki sayın İktidar 
Partisi milletvekili biranın alkollü içki sayılması ve öte
ki alkollü içkilerin tabi bulunduğu mevzuat çerçeve
sine alınmasını, Devlet yayın organlarından yapılan 
reklamların kaldırılmasını istemişlerdir. Konu Ada
let ve Plan ve Bütçe Komisyonlarımızda görüşülmüş, 
kanun tekliflerinin gerekçeleri anılan komisyonlarda 
uygun bulunarak müspet sonuçlarla huzurunuza gel
miştir. Kanun teklifleriyle biranın yasaklanması, söz 
konusu değildir. Söz konusu olan; bir alkollü içki 
olan biranın öteki içki türlerini kapsayan mevzuat 
konusu değildir. Söz konusu olan; bir alkollü içki 
ler gibi ruhsata tabi olarak satılmasıdır, reklam esas
larının öteki alkollü içkiler standardına kavuşturul
masıdır. 

Görüldüğü gibi, yine isteyen istediği kadar bira 
içebilecektir, isteyen yine bira ile sarhoş olabilecektir. 
Ancak, her yerde sarhoş olunamayacak, sarhoşluk 
teminlerinde sarhoş olunabilecektir. 

Savın milletvekilleri, demokrasi demek bir sistem
ler rejimi demektir; ölçüler, takdirler, düzenler koy
mak demektir. Düzenin çifte standardı olamaz. Yeni 
düzenlemede amaç, alkollü içkilerde uygulanan çifte 
standardın kaldırılmasıdır ve doğrudur. Müspet kara
rımız demokrasimize de faydalı hizmetler görecektir. 

Aziz Atatürk'ün, «Sağlam kafa sağlam vücutta bu
lunur» ilkesine aykırı nitelik taşıyan, Türk ihsanının 
ve Türk gençliğinin sağlıklı gelişmesini engelleyen, 
alkol alışkanlığının kazanılmasında son derece etkili 
olan biranın, öteki içkiler mevzuatına alınmasıyla il
gili kanun değişikliği konusunda grubumuzda bağla-
-yıcı bir karar alınmamıştır. Mesele, grubumuza men
sup arkadaşlarımızın halis vicdanlarına ve takdirleri
ne bırakılmıştır. 

İktidar ve muhalefet kanadıyla yüce parlamento
muzun bu sosyal mesele karşısında ülkemize ve in
sanlarımıza olan sorumluluklarını bihakkın yerine 
getireceğine inanıyoruz. 

Alacağımız kararın Milletimize, insanlarımıza ve 
özellikle gençlerimize hayırlı olmasını diler, Anavatan 
Partisi Grubu adına Yüce Meclisinize saygılarımı arz 
ederim, (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Arif Şevket Bil
gin; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ARİF ŞEVKET BİLGİN (Rize) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; günlerdir kamuo
yunu meşgul eden ve basınımızda güncelliğini koru
yan bira konusunun kesin bir sonuca bağlanması za
manının geldiği kanısıyla huzurlarınızda düşünceleri
mi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Basınımızda, bizleri derinden yaralayan ve töh
met altında bırakan, bu işler için 1 milyar lira rüşvet 
ayrılmış olduğu haberleri çıkmıştır. Yüce heyetinizi 
tenzih ediyorum; biranın alkollü içki kapsamına alın
maması için sayın rrMetvekillerine direkt ve endirekt 
yollardan baskı yapılmıştır. Her milletvekilinin dola
bına «Bira ve Sağlık», «Türkiye'de Alkol Tüketiminin 
Azaltılmasında Biranın Yararlan» isimli kitaplar bı
rakılmıştır. 12 Haziran tarihli gazetelerde tam sayfa 
halinde verdikleri ilanlarda açıkça siyaset yapmışlar
dır. Büyük önderimiz Atatürkümüzü kendi emelleri
ne kalkan yapabilmek cüretini de gösterebilmişlerdir. 
O büyük insan ki, Cumhuriyetimizi emanet etmiş ol
duğu gençlerimizin beden ve ruh sağlığına en hassas 
bir şekilde ilgi göstermişlerdir. 

Sayın milletvekillerine gönderilmiş olan «Bira ve 
Sağlık» isimli kitabın önsözünün dördüncü paragra
fından (Aynen alıyorum); «Bira insanların 5 bin sene
den fazla bir süreden beri iyi tanıdıkları bir alkollü 
içki olup....» diye devam etmektedir. Biz de bunu söy
lüyoruz; bira alkollü bir içkidir, alkollü içkiler kap
samına alınsın, diyoruz. Yoksa, biranın yasak edil
mesine dair hiçbir düşüncemiz yoktur., 

Bu kitapları tetkik etme külfetinde bujunmuşsa-
nız dikkatinizi çekiriiş olan bir husustan bahsedeceğim. 
Kaynak olarak gösterilen yazar ve eserlerin tarihle
rine baktım, 1968 ve bu tarihten eski oluşları dik
katimi çekti. Acaba diyorum, yabancı ilim adamları 
da gerçeği 1'968 yılından sonra mı görmeye başlamış
lardır ki, bu tarihten sonra hiçbir kaynak bu kitap
ta yer almamıştır? 

Şayanı şükran olan bir husus, kaynaklararasmda 
hiçbir Türk ilim adamının bulunmamasıdır. Bu, ifti
har vesilesidir ve iftihar vericidir. 

Daha önceleri gezetelerde biranın faydaları hak
kında sütunlar dolusu yazılar yazılmış, bu yazılarda, 
«Alkolizmin önlenmesi için bira tüketiminin teşviki 
şafttır» görüşü işlenmiştir. Tamamen ilmî gerçeklere 
aykırı olan bu hususun, kâr ve ticarî reklam ama
cına yönelik olduğu aşikârdır. 

Memleketiimizde Yeşilay Derneğinin dışında bun
larla mücadele eden başka bir kuruluşun olmayışı, Ye-
şilayın sınırlı imkânlarıyla karşı mücadelede tam ba
şarıya ulaşamaması malumlarınızdır. Yeşilay Derne
ğinin bu örnek mücadelesini huzurlarınızda şükranla 
yadetmeyi bir vazife telakki ediyorum. 

Türkiyemizi uçurumun kenarından döndüren 12 
Eylül Harekâtı ve Konsey döneminde halkın tasvibi
ne sunulan ve yüzde 90'ların üzerinde tasvip gören 
Anayasamızın 58 inci maddesinde aynen; Devlet, genç
leri alkolizm, her çeşit keyif verici ve uyuşturucu 
maddelerden, «kumar ve cehaletten korumak için ge
rekli önlemleri alır, hükmüyle lüzumlu kanunî dü
zenleme gerçekleştirilmiştir. Milletçe şükran borcumuz 
vardır. 

Benden önceki arkadaşım huzurlarınızda, Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinin öncülüğünde üç tıp fakülte
sine mensup 106 tıp ilim adamının Millî Güvenlik 
Konseyi ve yetkililere gönderdikleri raporları okun
muştur; tekrar etmeye lüzum görmüyorum. 

Bir hekim olarak alkollü içkilerin yalnız içenlerde 
değil, nesiller üzerinde de büyük tahribat yaptığı ger
çeğine ait 'birkaç tıbbî araştırmadan bahsetmeden ge
çemeyeceğim. 

Paris Tıp Fakültesinde dejenere, aptal, saralı ve 
akıl hastası olan bin kişinin geçmişleri araştırılmış ve 
bunların ana - babalarının alkolik oldukları saptan
mıştır. 

Yine aynı fakültede 1740 yılından itibaren alkolik 
bir annenin neslinden gelen 834 kişiden 709'unun in
celenmesi neticesinde bunlardan 106'sını gayri meşru 
doğum, 181Mnin f%frişe, 142'sin'in dilenci, 61'inin tı
marhane hastası; 72'sinin katil ve suçlu, 247'sinin nor
mal ve bazılarının da tespit edilememiş olduğu görül
müştür. 

Bu ve buna benzer misalleri artırmak mümkün
dür ve hepinizin malumlarıdır. 

1970 - 1980 arasındaki ılO yıllık dönemde Türkiye' 
de içki sarfiyatında yüzde 350 oranında artış meyda
na gelmiştir. Bu sonuçla AET ülkeleri arasında birin
ci sıraya geçmişiz. 

İçki yoluyla yapılan israf tek kelimeyle korkunç
tur. tçfci endüstride, işte zaman kaybına, başarısızlık
lara, verimlilik kaybına neden olmaktadır. Trafik ka
zalarının nedenlerinin başında alkol gelmektedir. Za
manımızda alkolizmin soğuk harbin tesirli bir silahı 
olarak kullanıldığı da malumlarınızdır. 

Tüm suçluların üçte ikiye yakın bölümünün alkol
lü iken suç işledikleri görülmüştür, gözlenmiştir. O 
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halde gençleri alkolizme götüren yolun önemli baş
langıç noktasının serbest bira satışları ve reklamları 
olduğu gerçeği ortadadır. 

(Konunun hazin tarafı da, entelektüellerin alkolizm 
mücadelesini bira - gazoz mücadelesi şeklinde göre
cek kadar gaflet içinde olmalarıdır. 

Spor kulüpleri maskesi altında spor yerlerinde ku
mar ve içkinin spordan daha yaygın bir meşgale ha
line getirilmiş olduğu hepinizin malumudur. 

İstikbalimizin teminatı olan gençlerimizin bedenî 
ve ruhî sağlıklarını düşünmek ve korumak görevini 
bize sarih bir hükmüyle vazife kılan Anayasamızın 
ve ilmin gerçeklerini de göz önünde tutacak olan yüce 
heyetinizin, Milletimizin de tasvibine mazhar olacak 
hayırlı kararı vereceğine emin olarak, bu teklifi gün
deme getiren arkadaşa da şükran borcumu eda ede
rek, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. (ANAP şi
falarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Mahmut Altuna-
kar. (MDP sıralarından alkışlar) 

MAHMUT ALTUNAKAR (Diyarbakır) — 
Muhterem Reis Beyelfendi, Yüce Meclisin kıymetli 
azaları; arzı hürmetler öderim. 

Değerli milletvekilleri, tekliflerden birini yapan 
kişi olarak şahsım adına kanun layihasının heyeti 
umumiyesi üzerinde görüş ve düşüncelerimi arz-ı ifa
de ile heyeti âlinizi hürmetle selamlarım. 

'Bazı meseleler vardır, halli, cebirle veya tedbir 
almakla mümkün olmaz; ister hukukî ister siyasî 
yoldan takip edilsin... Çünkü ahiyeti, şümulü ve ebadı 
beşerî takatin fevkinde kalır. Dolayısıyla.bu gibi hal
lerde ikna, iman ve ilahi hidayetle hefsjaınî de olsa kesb-i 
kifayet edildiği mevcut vakalar arasında görülmekte
dir. 

»Bu sebeple biranın alkollü bir içki olarak ruhsa
ta bağlanması ve bir Anayasa müessesesi olan tele
vizyondan reklamlarının meneditoıeslini mutazammın 
Sayın Başvekilimize tevcih ettiğim sual takririmin, 
bilahara inkişaf eden hadisat muvacehesinde, bugün 
müzakereıslilni yapmakta olduğumuz bir kanun teklifi 
haline ifrağ edilmesinden mesut ve bahtiyarım. 

M, TURAN BAYEZUT '(Kahramanmaraş) — Sa
yın Altunakar, anlayamıyoruz, biraz ışöyle Türkçe 
konuşur musunuz? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim; hatibe 
lütfen müdahale etmeyin. 

MAHMUT ALTUNAKAR (Devamla) — Teklif 
edilen lâyihanın metni ve mealinden anlaşıldığı gibi, bir 
içki yasağı takip edilmemiştir. Haddizatında men'i müs-
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kirat talebinin kudretimizin dışında bir keyfiyet ol
duğunu bilhassa ifade etmek isterim. Böyle bir hare
kete tevessül etmekten keza içtinap edilmiştir. 

Aziz milletvekilleri, «Gençleri alkol iptilasından, 
uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve buna 
mümasil fena itiyatlardan, cehaletten vikaye için dev
let, icap eden tedbirleri alır» mana ve ifadesi Ana
yasamızın 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü
dür. Bu hükmün herhangi bir taviz Vermez ve cevaz 
kabul etmez sarahatte olduğu cümlenizin malumu 
âlileridir. Devletin temsili ye icrai unsur ve gücünü 
teşkil eden sayın Hükümetin vaziilfe ve mesuliyetine 
müteallik bu mükellefiyeti müdrik olarak gençleri 
himaye maksadıyla talim ve terbiyesi istikametinde 
programına «Gençliğimizin ruh, fikir ve beden yö
nünden mükemmel gelişmesini sağlamak hedefimiz
dir» ve ayrıca «Aile yapımızın tabiî ve tarihî vasıf
ları olan örf ve ananelerimiz ile ahlakın, millî ve ma
nevî değerlerin korunmasında 'önemli bir rol oyna
dığıma inanıyoruz» ibareleriyle Hükümetin Türk umu
mî efkârına tercüman 'olarak taahhüt ettiği bu he
defe vasıl olmak sadedinde yapılacak gayret ve ham
leleri teshil ve yardımcı olmak iktidar kadar muha
lefetin vicdan ve şuurunda millî ve içtimaî müşterek 
bir vecîbe olduğu izahtan varestedir. Cemiyetin var
lığı ve 'istikbalin teminatı olduğuna inandığımız ve üze
rinde ittifak etmekte olduğumuz gençliğin himaye ve 
selameti için inandırıcı fiilî tedbirlerin alınması baş
ta Hükümet olmak üzere millî iradenin tecelli ve 
temerküz ettiği bu kutsal çatı altında, milletin ser
best rıza ve hür iradesiyle toplanmış olan siz hakikî 
vekillerinin vazgeçilmez umdesi olduğu şüpheden âri-
dir. ' , 

Yüce Meclisin değerli azaları.;. (HP sıralarından 
«Üyeleri, üyeleri» sesleri) 

BAŞKAN —- Hatibe müdahale etmeyiniz efendim; 
lütfen sayın milletvekilleri... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İfadeleri anlamıyo
ruz Sayın 'Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. 

MAHMUT ALTUNAKAR (Devamla) — Sarî 
veya bulaşıcı hastalıklar için nasıl ki, hastalıklara 
müsait vasatın teşekkülü gerekli ilse, fena itiyatların 
taammümü, yayılması için de bu kaynak teşkil eden 
kültürün tahaddüs etmiş olmasının şart olduğu hu
susunu objektif bir ifade olarak telâkki etmek gere
kir. 
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Bu itibarla, yapılacak ilk iş, fena itiyat ve faali
yetlerle amil kültüre hizmet ile membaın tekevvününe 
fırsat vermemek, aksine millî kültürü güçlendirmek 
istikametinde IÎDOL (Çirkin misallerin) yerine İDEAL 
(Üstün misalleri) ile cemiyetin bünyesini tahrip e'den 
ve nifak saçan ideolojilerin yerine millî mefkureyi 
ikame etmek olmalıdır, 

Ancak entelektüellerin meseleler karşısında müs
tağni ve ıgaflet içinde olmaları halinde, yakın geçmişte 
görüldüğü gibi, emsallerine benzer şekilde gençlerin 
millî ve tarihî hedeflerinden inhiraf ederek cemiyet 
içinde içtimaî bir dert olacakları kabili (inkâr olmaz. 

Muhterem milletvekilleri, Avrupa'nın en genç ve 
dünyanın ise sayılı genç milletleri arasında yer alan 
Türk Milletinin gençliği alkolizm, uyuşturucu madde, 
fuhuş, kumar ve müstehcen neşriyat gibi daha bir
çok vasıtalarla dahilde ve hariçte fırsat kollayan 
düşmanlarımız tarafından felaket bataklığı içinde 
imha edilmek istendiği hususunda pek çok misal var
dır. 

(Maalesef garp memleketlerinde olduğu gibi genç
liği bu afet ve felaketlerden muhafaza , edecek, hi
maye edecek 'bir devlet teşkilatı olmadığı bilinen bir 
gerçektir., Bu mücadeleyi ise, şükranla kaydetmek 
lazımdır ki, teessüsünün 64 üncü yılını kutlayan Ye
şilay Cemiyetinin yurt sathında emsali az rastlanan 
bir azim ve feragatla tekabül ettiği hizmetler artık 
imkânlarını aşmış ve hu faaliyetlerin Devletin millî 
meselesi haline gelmiş olduğu yüksek malumunuz ol
malıdır. 

Son 10 yıldan beri biranın alkolsüz içki sayılma
sı, kahvehane, büfe, kantin ve her yerde ruhsatsız 
serbestçe satılması keyfiyeti, hatta okulların ananevi 
igünlerin'de dahi biranın hasta gelen ikram haline gir
mesiyle gençliğin hızla alkolizme doğru âdeta sevk 
ve teşvik edildiği bilinen hir hakikattir. 

Sadece 1981 senesinde 325 milyon litre bira içil
diği kayıtlarla şahittir. Her sene dünya standartla
rının üstünde yüzde 6 gibi !bir hızla sarfiyat art
maktadır. 15 yıl evveline kadar tıp literatüründe 
«Alkole karşı muafiyeti olan memleket» olarak zik
redilen Türkiye'nin, icap eden tedbirler alınmadığı 
takdirde 15 seneyi müteakip dünyanın .en alkolik ül
kesi olacağını ifade etmek Ibir kehanet addedilmeme-
lidir. AET ülkeleri arasında 20 sene içinde (1960 ila 
1980) yüzde 26 artışla Hollanda alkollü içki sarfiya
tında ıbirinci sırayı alırken, Türkiye 10 sene içinde 
(1970 - 19(80) yüzde 350 artışla bütün memleketleri 
geride bırakmıştır. 

Şu halde, gençleri alkolizme sevk eden ve iten 
yolun mühim bir 'başlangıç noktası bira satışı ve rek
lamlarıdır. Birayı alkollü 'bir içki görmeyen zihni
yetin amil olduğu kanunî bir tatbikat vasatında he
nüz ortaöğretim devresinde pek çok genç, mektep
lerinin civarına ağ örmüş «birahaneleri doldurmak
tadırlar. 

Başta Tıp Akademisi Komutanı olmak üzere, 
Ankara Tıp Fakültelerinde vazifeli 106 ilim, adamı
nın vaktiyle Millî Güvenlik Konseyi dahil muhtelif 
salahiyetli mercilere gönderdiği raporda belirtilen 
talep ve temenniler hizim de halisane dileğimiz ol-
rnalMı^ Ayrıca ümî ve tıbbî raporlar işin vahame
tini bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. Dünya 
Sağlık Teşkilatı yüzde 2 alkol ihtiva eden meşrubatı 
alkollü içki sınıfından sayıp, bunu kullananların al
kolik olacağı kıstasını ortaya koyarken, biranın, al
kol derecesi yurdumuzda yüzde 4'ten başlamak üze
re 'yüzde 8 ve 12'ye kadar çıktığı, yapılan, tahliller 
sonucunda meydana çıkmıştır. 

'250 hini istanbul'da olmak üzere Türkiye'mizde 
1,5 milyon beyanname vermek suretiyle bira satıcısı 
ve 72 hin bira satan kahvehane mevcuttur. Son 10 
yılda alkollü içki sarfiyatı yüzde 350 artarken, uyuş
turucu kullananların da aynı nispette yüzde 350 artışı 
asla basit bir tesadüf değildir. O halde bira satan 
kahvehaneler uyuşturucu alışkanlığının başlangıç ma
hallidir. Evet, yurdumuzda ve dünyada uyuşturucu 
iptilasının üreme vasatı, birahaneler ile bira satışına 
onlar kadar imkân veren ve tehlike arz eden kahve
hanelerdir. 

Değerli milletvekilleri, daha fazla vaktinizi işgal 
etmek istemem. Mesele ıbütün ehemmiyet ve ciddiye
tiyle yüksek bilgilerinize arz edilmiştir. Kanun layi
hasını ihtiva eden maddelerinin heyeti umumiyesiyle 
itimadınıza mazhar olacağı arz ve ümidiyle sözleri
me son vermeden evvel âli heyetinizi rencide eden 
ve aynı nispette Türk umumî efkârında ve ona ter
cüman değerli matbuatımızda derin akisler uyandı
ran ve hak ettiği aksüfâmel ve infiale sebep mah
dut ilanların, safsata ve hezeyanların birkaçına te
mas etmek isterim: 

1. Malum çevrelerce koparılan fırtınaya ve ya
pılan feryat ve figanlara rağmen kanun teklifimiz 
'bira istihsalini men ve içimini yasaklamaya matuf 
değildir. 

2. Yüce Atatürk'ün reform ve prensiplerine atıf 
yaparak ticarî menfaatlerine alet edilmesi çirkin bir 
istismar ve saygısızlıktır. Çünkü Atatürk zamanında 
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bira alkollü bir içki sayılıyordu; ruhsata bağlı ve 
satışı inhisarlar idaresine tevdi edilmiştir. 

3. Bendeniz çiftçi olarak arpa istihsal eden bir 
kişiyim. Yüce heyetinizin içinde (bu vasıfla beni ve 
ailemi tanıyan dostlarım mevcuttur. 1930'lardan bu
güne kadar arpa satışında herhangi bir müşkülatla 
karşılaşmadık. 

(Diğer taraftan Bilecik'te istihsal edilen şerbetçi 
otu hammadde olarak Türkiye'nin ihtiyaçlarım kar
şılamadığından ithal edildiği Plan - Bütçe Komis
yonunda, zannedersem eski Gümrük ve Tekel Ba
kanlarımızdan Sayın Haydar Özalp Beyefendi tarafın
dan ifade edildi., 

BAŞKAN — Sayın Altunalkar, süreniz dolmuş
tur efendim, tamamlayınız. 

MAHMUT AfLTUNAKAR ^Devamla) — Bitiri
yorum efendim? 

öyle ise arpa ve şerbetçi otu müstahsili için hiç
bir endişeyi mucip hal tasavvur edilemez. 

4. Bira satışının ruhsatiyeye tabi olması teklifi, 
Avrupa İktisadî Topluluğu ve NATO ülkelerindeki 
tatbikata aykırı imiş... 

Norveç, İsveç, İsviçre, Almanya, Fransa ve in
giltere'de buna benzer tedbirler vardır. Bira içme 
yer ve zaanları tahdit edilmiştir. Şu halde iddia mes
netsiz ve mugalatadır. Ayrıca tebliğ sahiplerine ka
lırsa, bu tedbirleri alan memleketler çağdışı ve gay
ri medeni olmalıdır. Ne garip... 

5. Müzakeresi yapılan bu teklifin çağdışı bir 
azınlığın hareketi olduğu şeklindeki pervasızca ser-
dedilen görüşlerle âdeta Yüce Meclisin yüksek irade
sini baskı altına almaya çalışmışlardır. 

6. Millî iradenin aziz temsilcileri ne yazılkki zan 
ve şaibe altında bırakılmak istenmiştin. 

Takdir heyeti aliyenizindir. Hürmetlerimle Yüce 
Meclisi selamlarım. >(1MDP ve ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALATTCN FIRAT (IMuş) — Komisyon adına söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAAT3MN FIRAT ı(Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Diyarbakır Milletvekili Sayın Mah-
mud Altunakar'ın, 8.6.1942 tarih ve 4250 sayılı is
pirto ve İspirtolu içkiler inhisarı Kanununun 19 ve 
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31 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ile Balıkesir 'Milletvekili İsmail Dayı ve An
kara (Milletvekili Hazım Kutay'ın, Biranın Alkollü 
içkilerden Sayılması, Her Türlü Alkollü ve ispirtolu 
içki Reklamlarının TRT Kurumunca Yasaklanma
sı Hakkında Kanun Teklifi ile ön havalesi uyarınca 
hazırlanan Adalet Komisyonu metni, Komisyonu
muzun 6.6.1984 tarihli 31 inci Birleşiminde teklif 
sahiplerinin ve Hükümet temsilcilerinin katılmala
rıyla görüşülmüştür^ 

Söz konusu kanun teklifi ile : 
1. Biranın alkollü içki olduğu kabul edilmekte

dir. 
2. 'Bu vesileyle biranın satışı belli esaslara bağ

lanmaktadır. 
3. Bu tasarı ile bira satışı ve içimi yasaklan-

mamaktadır; fakat biranın nerelerde satılamayacağı 
ve hangi şartlarda satılacğı Ikesin kurallara bağlan
maktadır. 

4. Alkol oranı yüksek içkilerde, örneğin rakıda 
olduğu gibi, biranın satışı ruhsata tabi tutulmakta
dır. 

5. Gençliğin korunması ve 'halkın sağlıiklı yaşa
mı gibi sebeplerden dolayı, alkollü içki olarak kabul 
edilen biranın öğrenci yurtlarında, spor kulüplerin
de, her türlü eğitim ve öğretim kurumlarında, kah
vehanelerde, kıraathanelerde, pastanelerde, bezik ve 
biriç salonlarında satışına ruhsat verilmemekte, satışı 
yasaklanmalktadır. 

6i Teklifin kanunlaşıp yürürlüğe girmesiyle bir
likte, ruhsat alımları için asgarî 8 aylık gibi bir süre 
tanınmaktadır. 

7. Teklife göre ruhsat almayarak bira satışı ya
panlara 3 aydan 6 aya kadar hapis, 50 bin liradan 250 
bin liraya kadar para cezası önggörülmektedir. 

Böylece söz konusu teklif ile sağlıklı bir toplu
mun oluşması, gençliğin korunmasının hedef alınma
sı bu nispî kısıntıyla sağlanmaya çalışılmıştır. 

Teklif sağlık açısından önem arz etmektedir; ço
cuklarımızın, gençlerimizin, öğrencilerimizin korun
masına yönelik işin disipline edilmesini amaçlamak
ta, böylece Anayasamızın 58 inci maddesinin amir 
hükümleri doğrultusunda tedbirler getirmektedir. 
Plan ve Bütçe Komisyonu bu doğrultuda söz konu
su teklifi kabul ederek, yüce huzurunuza getirmiş ve 
takdirlerinize arz etmiştir. 

Plan ve (Bütçe Komisyonu adına hepinize en 
derin saygılarımı sunarım. '(Alkışlar) 
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BAŞKAN — «!Son söz miUetvekilinindir» kaide- I 
sine istinaden; şahısları adına söz almak isteyenler
den üçüncü sırada bulunan Sayın Mehmet Bağçeci; 
buyurun efendim. (Alkışlar) 

'MEHMET IBAĞÇEOt (Yozgat) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; gerek günümüz 
dünya ülkelerinin, gerekse Türkiye'nin bugün başta 
gelen en önemli meselelerinden birisi de alkolizmdir. 
Yüzde 2 nispetinde alkollü mayi, alkollü içki sayı
lır, Buna göre, içerisinde yüzde 5 nispetinde alkol 
bulunan biranın, yüzde 15 nispetinde alkol bulunan 
şarabın alkollü içkilerden sayılması ilmî bir ger- I 
çektir.; I 

Bu gibi içkileri, miktarı ne olursa olsun, devamlı I 
surette içmeyi itiyat haline getirenler, alkolik ka- I 
bul edilir. Keza ansiklopediler bu nispeti daha da I 
düşürmüşler, içerisinde yüzde yarımdan fazla alkol I 
bulunan içkileri, alkollü içkiler içerisine sokmuşlar- I 
dır. 

Tıp dilinde alkolizm alkollü içki alanlarda baş- I 
gösteren marazî bozukluklara verilen isimdir. Bunun I 
da iki şekli vardır; birincisi had alkolizm veya sar- I 
hoşluk, ikincisi de kronik alkolizm dediğimiz küçük I 
dozlarda da olsa alkol almayı alışkanlık haline I 
getiren kişilerin içerisinde bulunduğu durumdur. I 

Muhterem arkadaşlar, alkoliktik, sindirim bozuk- I 
hıkları,, iştahsızlık, bulantı, sabahlan balgam çıkar-. I 
ma, midede yanma ve sinir bozuklukları, parmakla- [ 
rın titremesi, baldırlarda Ikramp, kâbus görme, mi- I 
dede gastrit, ülser ve kanser ihtimali, karaciğerde I 
astropik tipte bir siroz şeklinde çeşitli hastalıkları I 
meydana getirir.; I 

Yüzde 5 oranında içerisinde alkol bulunan bira, I 
tabiri caizse, alkolikliğe başlamanın ilk basamağıdır. I 
içerisinde çok düşük oranda alkol bulunduğundan i 
dolayı kana geçmesi çok kolaydır ve yine tıp adam- I 
larının belirttiğine göre, 1,5 şişe bira kişiyi sarhoş I 
etmeye yetmektedir. Bu bakımdan tabiri caizse, bira I 
ve şarap alkolikliğe başlamanın birinci basamağım I 
teşkil eder. I 

Tüıikiye^de 1950 ve 1970 yılları arasında alko- I 
liklik bir marazî durum değildi. Zira, Türkiye'nin I 
böyle bir derdi, sıkıntısı yoktu^ Damştayın 1974 yı
lında vermiş bulunduğu bir kararla biranın ve şa- | 
rabın alkollü içkiler sınıfından çıkarılmasından son
ra kontrola tabi olmayan bu içkilerin tüketimi sü- I 
ratle gelişmiş, yayılmış ve bugün bira tüketimi dört I 
misli artarak fert başına yılda <6 litreye çıkmıştır, ts- | 
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tatistikî rakamlara göre, on yıl içerisinde yüzde 33 
oranındaki nüfus artışımıza 'karşı, aynı süre içerisin
de alkollü içkilerde artış hızı ise yüzde 350 oranında
dır. 

Keza bu süratli artış gençlerimiz üzerinde kendi
sini göstermiş ve bugün 22,5 milyon gencimizin ek
seriyetinin büyük şehirlerde olduğu göz önüne alı
nırsa keza bu alkolün ekseriyetle büyük şehirlerde 
alındığı düşünülürse, (Zira Türkiye'mizde kırsal ke
simlerde alkol alma alışkanlığı, elan azdır) bu du
rum karşısında tehlike çanlarının kulağımızın dibine 
kadar geldiğini görmemiz mümkün olmaktadır. 

Keza, 1982 Anayasamız da gençlerimizi alkol ve 
uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri 
kötü alışkanlıklardan Ikorumak görevini Devlete ver
miştir. 

Bu bakımdan, bu kanun teklifinin, Anayasamıza 
uygun olduğu, Devletin yerine getirmesi gereken ve
cibelerden birisini de yerine getirdiği kanaati, ben
de vardır. Dolayısıyla kanun teklifini canı gönülden 
destekliyor ve bu kadar maddî zarar, verimsizlik, za
man kaybı, işe devamsızlık, karar vermede başarısız
lık» bozulan sıhhat, cinayet, ırza tecavüz ve nesillere 
intikal eden arızalar, sakat ve geri zekâlı doğumlar, 
millî savunma gücünü zaafa uğratmak, millî servetin 
yok olması, iş ve trafik kazaları gibi saymakla bit
meyen zararları meydana getiren alkolizmin ilk ba
samağını teşkil eden bira ve şarabın kontrol altına 
alınmasının memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını 
temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.,5 Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum!: 
8.6.1942 Tarihli ve 4250 Sayıh tspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarı Kanunumun 19 ve 31 inci Maddele

rinin Değiştirilmesi Hakkında Kamın Teklifi 
MADDE 1. — 4250 Sayılı tspirto ve İspirtolu 

İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu Maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«İMadde 19. — İspirto ile bira ve şarap dahil her 
çeşit ispirtolu içki satmak isteyenler İnhisarlar İda
resinden ruhsat almaya mecburdurlar. 

Açık olarak satanlar 2559 Sayılı Polis Vazife ye 
Salahiyet Kanununun 7 nci Maddesine göre en bü
yük mülkî amirden, içki yerleri için aranan ruhsatı 
almaya mecburdurlar, 
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Öğrenci yurtları, spor kulüpleri, her türlü öğretim 
Ve eğitim kurumları, kahvehane, kıraathane, pasta
ne bezik ve briç salonlarında ispirto ile bira ve şarap 
dahil her çeşit ispirtolu içkinin satışına ruhsat veril
mez. 
"' İspirto ile bira ve şarap dahil her çeşit ispirtolu 
içkinin radyo, televizyon ve Devlete ait her türlü ku
rum ve kuruluşlardan reklamının yapılması yasaktır. 

• BAŞKAN — 1 ineri, ımiadlde üzeriınldls SÖK aflmiak m-
teyenıîerii sırasıyla okuyıoırumı : Şahısları adına Salyın 
flsmıaiil Şsngüln ve Saıyıın Baıuş Oaın., 

Sayım IstoüaiiS Şenıgüın; toyunun efendilim. 
ÎSMAIL ŞBNOÜİN (DenM) — Saym Başkan, 

[Ylüöe Meclistin değteıllii üy'eleıü; göriügrnek'tîe aHdıiğu-
ırtuız kanun tekİ fM, M D P l i arkadaşım Sayan Aİtura-
alkar ıjilie ANAP'lı nlffidbvdldilleırli Slaıyın Daıyı ve Sayın 
Klultaıy huzuırlarumi'za gdüklnişplerdlilr. -Değeriti arkadaş
larımızın tdkditfleırU kiotaÛsıyonflaaldla .dkisferüjytâble kabul 
görmüş ve şllmidli de hluızaırlaanılrmzıdtatdiır. Bu nıdkltayı, 
Şaıyın BasJblakaniMi geçenSemde bıilr gazeteye verdUHi be-
y;aınıaıttalk)i JfaddJeırfae ek olkrlalk huzurfaırınızlcla telktar-
Jlalmıak 'iisiteırüm, 

Değer i mlEetveklferaı, AnaftrtaGjalmıtran 58 ilndi mlaıd-
â&â gayet- açık .olllaırialk, «DdvIM, gençleri afikiol düş-
kMüğüoden korumak içlin gerekli tefdbîiıflarii1 a ta» 'db-
ntdkitediır. 

Hükümetiilmizliin önlüne, üç mffildtivteikiffi arkadaşımız 
tarafından getirilmiş bir tdkif ile çıkarılmıştır. 

Anayasamızın 58 inci maddesinde; alkolizm dışın-
d!a Devîdtiln uyuştalulcu m|aldWer\dlen, suçfuMk, ku
mlar ve ıbanızarii kötü laîjıışlkiaınlliılklaırıdiaın ve cehiaMten 
de gençlarii'ımliızli korulmialsıınıiin görevleri idinde oDdüğm 
Iflaidb edirriişjtljr., 

-.. Değerfi üyeler, büraıda şunu b|eMmlefc Mlyorutm : 
ıHiSktümsetSiırruiz, AmayalsıainMî 'bu almlir hükmü fetarşinoda 
önıüinıe ımülsaıit bllr valslatt, zemfa geröröilld)iğî hailde, sa
dece ve siaJdece Anayasamın laknifr hükmünde sözlü edi
len lajlkoliam konusurtda getâtfflen tedbirle iktifa, etime 
durumunda kaim iş ve fakat diğer konularda, örneğin 
'biir sÖgaHa alllışklaınlllııği) fcjoinıulsiuınjda, öımeğin Uyuşturucu 
amalddbter korauisuında • herlhaingi 'bir tedfbM bu sırada 
kullanmak lüzumumu bliksletmemSştltlr. 
• ibağerli üydler, Ibu meyfataida Ham ve Bültiçe Komis
yonunun değerlli ülyösii Sayım AMdan'ım görüşllerini 
'buaialda tekrarflalmiaıyı ve blu gÖrüşMe yüzde 100 rnıu-
ÜalbJk loüdiuğumuau üifaidb etmeyi de gerdkİ görüiyo-
ruim. Sayın Arıkan bu görüşünde, «iTek Maşına bu 
yaisaıyia gençlimin kforüimaöağı görüşünde değ|i!lim. Genç
liğin yönîendmıllmesi ve korunm'afsı konusunun çok | 

gerjiş Iklapslalmlîı loClartak ele alimımlalsı geırdktlgi görü-
şülnıdayJm» ifaidlasiri'de toıiunııriuşfflaMır. KenıdÜibıiM bu 
kaplslalmfllı dülşüince ve görüşllleırfi dlolayıısııyla mıülsaadte-
nJMe kutlamak ClsUterlltn ve şunu da uımmiak ffls'fceri|rn< 
kE, Hülldüimölllmliz yakım blir gjeOacdkiae, Sayın Ank'aın'ın 
görüşılenii ve Anayasamızın 58 iınıdij maddbsiniin almîr, 
hiJklü'ttüsri muvacçtosCinıde toı Mlectoe paöyaif değ'il, 
İ5İİ3>,eelelk, çialliışiacıak ve Tüırlk •geruçliiığÜınliı An'ayiaısianm 
arzuilaidığj şdldil'de birtlakıto >tield!bliıflede kbrtuyiacak bir 
tasarıyı huzurHarılmııza gefjtiireoekltliır. 

BERATİ ERDOĞAN (]Saımsıun) — Onu dia siz 
gd^ırön beyefenıdli.; 

ÎSMAÎL ŞE'NGÜN ^(Devalmla) — Saıyıın .Başkan, 
'değerli üyeler; bu tip kiapsalmh kanunlar teklif oilaraik 
da g£t)iıül)elhlir; fialkat arzu eldlien odur k'i, Aniaiylasia-
nın ttir alnir Hulklmfünü, her şeyden önce Hükümet 
öle.afeıın, görev bliMn. 

Değerli arlklaldaşüaralm, mdseibnliln bir ekonomik 
yönü vaır, kıısaca oma d!a dleğinımtek 'Mtê ilm1. 

Türkljyeldie /yaltııırılmlllarıın, yîatorım temlayüMnüln bir 
ıSüreden /barü düştüğünü hlepilmÜiz 'bSililyoruz. BSr Devlet 
Mantomla Teşlklillialtılmıız var- Ve »bu Devlet Pknlalmıa 
Te§lk!i!l!atıimiız, bazı fliırlm.iallaına, 'ürotecelkle^i konuillarda 
teşvilk tödblirderö kalbul' eder, önerir. Maalesef, bun-
daın birkaç yâ önce, 'bu teşlkialtjitoızın onitiaıya. kbıydüğu 
Hir teşlvük tddbirli ısionuouında, foiugüjn Kbn)yla'ının biir 
liınlole, aşağı yukarı yfafttoıimınıın yüzdb 90-951 tialmiain'-
Janlnuş, Uîsr dkbnoimıik flalaliiyat devam etoek'tlödlir. B'iz 
arzu ddtörfdllk İldi, TürMyelde dktoniomük ûistükr^r, Dev
let PJlanlllamia Tlö^kiatılmıız taınaifından, üzerfiınldte hlaSlsıa-
ellyejllle 'durull'an bir konu olsun ve bu ekbnıo!rnİc isltlik-
rarıın litelalbı olanak, eğer yeni biritlakını tedibisrler gejMll-
ımlösıi ılaizılmsa, teşVJk belgesii veriümüş firmialan, esniaf 
ıdediğJrdilz (buna slaltanlan k'asjtedlfcyortum) ve ssayuüarı 
fevikafflaıale çök olan klikleri dle teyliirgin etmeyecek öl
çtüler ilçüridle bu tödSbiırîieriin alîıdmaJsmda bur rdlü bu-
İummuş odsun. Devlet PlaırJalmfa Teşkîllaitıimız •bunu 
'yapırrialmı^tır. ıBulgüln ıslaidleec tzmfnr ifllraiızde altı blin ki-
ş(i mıalişe-tlidi 'bu 'konu Üe temıin dmektediir. 

Bu laraıda şunu ifade ettnek İsİyiorUlm 'değerli ar-
kadaşlarum, buraidk bina kbnusıunu şu tankla tarttışimı-
ylaruim, bu, Yüüe Mecl'islin talkldlkfne klafÜmKştır, bura
da üzeriwdb dlurduğum, dkowdmıik biir oillaiydlır ve miaıi-
şetinli 'tierdiin öümelkte ollan sadece îzmiir'de alltiı bin 
esniaf (bu kanun teklffi sonucunda gücükle klarşiaşa-
(bliiecdkjtür ve umarım ki, ıSaıym Komlsıyonumuz ve Sa
yın Hülkümetilrnliz bu esnafın gücüğünü asgarî hiad-
kte in-diıHsfiııı, bu esn'afa ümkân versliln. Blu eisınfafın en ıaz 
aarariîa bu ,îşten kuır;tuıllmia)sı içiin teklife gerekil miad-
delerin iftihaline irdkân ver&in. 
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BA§JKAN — Sayım Şemgün, süremliz dolmak üze
redir, talrriaimlllaiyıjinıiz efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Teşekkür öde
vim Salym Başkam, IJalmıamılalmlaya çamşjacağıim1 efen
dim. 

Değerli arkadaştanım, şu anıdıa göriişimlekte oldu1-
ğulmuz birimci ımiaıdldldie, İmbiısaıta" tdarösöme, «üspfiihtSo-
lü içki saıttaalk ilfctfeyenJlfore rulhlsiat vertnesfi hakkı fca-
nıınımiaJklfiaıdır. 

Değerli atlkalda§Öari!m, Milsarlar İbaresi de 'bugün 
bira üreten bir kuruluşitur. Eğer inhisarlar İdaresine 
bira üreten bir kuruluş olarak diğer bira üreten kuru
luşlara riuihlsialt verime hakkı tanındığı takdirde, sanıyo-
ruim Bir haksız rekabetle. yol açılacaktır. Bu nedenle 
'bir önerge foaaırlıaldık; uknuyoruımi, ta'hmı'im ed'iyorum 
Komisyonumuz da bu önergeye gerekli olumlu müta-
'laiaiyı vereceklerdir. Bu ruhsat verime mlesetesinün ob
jektif kitlelere bağlanması hususunu takdirlerinize 
arz etlmek ijsIİyorüm.. 

Değeılli arkadaşlarımı, vakit çok kıistaSdığı içlin bir 
noktaya dalhla temas ederek hu^rîarınızdajn ayrılmak 

. islilerdim. 
1 inci mialddenün sön fıkrası, «llspfirtb ile (bina ve 

şjairap dabil hler çesjit ilspliröolu iiıçk'inüm radlyo, tefeviiz-
yon ve -Idtkkatömfai çeketfilm- Devlete aöt her türlü 
»kurum ve IkuruluşHarıdaın refkllajmıınıın yiapılîmaısi ya
sakta» demektedir. ^ *• 

Değerli arkadaşlarım, benim anladığıım şudur : 
Bumdan böyle Tekel tdarefsli herhianigli bir şekiüjde -bu 
miaddenliin hlütkimünıe bağllı olarak- rlekfam yapamaya
cak anlamı çıkmiaktadlıır; umarım bü anJayışıım doğru 
değildir, bu anlayışlımın doğru dllmadığını hlelm Sayın 
Mülkümet, hem de Sayın Komisyondan burada açıkfla-
mıalîarmı özellikle 'İsHrirbam ekler; benii d&nleyen değer
lli üyelere en detfiın (saygılarıma sunaınımı. 

Teşekkür etilerılm. (MDP ve OP saraîanmdiam «aikuş-
lar:) 

BALKAN — Sayın Barış Oam: buyurun efendÜlm. 
H, BARIŞ ÖAN (Slimop) — Sayın Başkam, sayın 

rdillîlötiVekiailleri; kbmuşirıiairna başkmadam önce şu hu
susu laçılk oflarak (belirtmekte yanar görmekteyim : 

4250 ıslaiyıllı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnihSsan 
(Kanunumun 19 ve 31 indi MaiddJeMmlim DeğişMme-
si Hakkındaki Kanun Teklifi; yani son günlerde ka-
mutoyuma yansıyan ve tanarnıİanian şekîliıyle bira fcamur 
mumun 'bu kiadar önlemli ülke sorunları dururken iiva-
di olarak güradetae geflmıas'i, »gündeme gelme şekilli' bi-
zii bir Ifaayfl1! düşiümdürtmlüştür. Aslında kanun bu ıçe-

— 359 

14 . 6 , 1984 0 : 1 

iliği ile bizîeili çok uzîakltian IflgMmdliıttdktedİır. Ancak, 
dünkü Plan ve Bütçe Komisyonıınıdalki komuşınamız-
da da belirttiğimiz gibi, bazı konulan Sayın Genel 
Kurula açMalm'adan konuya gülmemiz uygum oillmla-
yacaktır. 

Plan ve Bütçe Komisyonuna bugünkü tarlilhli iti
bariyle 23 kamın Haisaırısı, 38 kamum teklifi, 58 (kamum 
hlükmümde fkiarlarmaime sevk ddljjm'iştfiır. Toplamı 32 biır-
laşliintde 23 iadet kamun tasarısı ille 2 aldelt kamum hük-
mıümde kararnıame ve 1 adet de kanun teklifi görüşül-
rniüş ve GeneOl Kurula seMk ediıllrriişItlİT. Yulkıarıdla be-
IMilltem, 'Kotalisyoma 'geÜen 38 laıdet kanun teklifimiin 
28 aideidi Hallkçı Parti ımülîlletvek'Üeri tarafından hla-
2!iırlanımııştır. HaH böyleyken; yan4 ayl'aridam Iberi gö-
rfülgüllm'eislj Uçun sıra 'bdkfeyen 28 'adelt kanun tdkıt'fümte 
ıdurur'ken, bulgun görüşülmekte olan teklifin ömeelik ve 
üveküililkle ele alınan ilk kanun tdkfifi olmualsı husu
sunu dİkkaHterMize summiaıyı gerdkBi bir görev sayı* 
yorumı. 

G'ıerçii dün (Sayım Kblmıİsyon ©aşklanıimızıım ısorulia-
ramJzla cevapları küsmen bizli İatimlin etlmdkle birflkte, 
yine bazı end'işeılleııiiırriiizı gMeıimömliış bulunmakltıafdır. 
Saiyın Kotmiisiyon Baştoamı ve Başklamlik Divanımun bu-
güme IklaidarkÜ tiaıiafsız ve dlefmıokratSk çaûşmalannif 
bJep övigü lifle kajrşıfliadbk ve Hükıüknet pofllitikasıdır dii-
ye tasarilaırtn ivedilikle görüşütaesii buisusuradaki eğ'i-
OÜlmllê ine bep anlayış gösterdik. Bulgun içim de bu dü-
şumceîerJmtodb öndmilli slapmaiar ve fcaygilariimız ol
duğu SanıilimlalrnaMır. 

Dürikü Kbimilsiyon ıtopllantısmida Skyın Başkama 
sumu ısorkfuk : Slaıyın Başlklam, şu iandia dlmaoı ve rnıü-
ez2İiınleılin borçlammialarıma ilişkin Bmekİ Sandığı 
Kanunumda değişlilklilk yapılmasını öngören bir tekİfi 
gündömie geDirdlinüz. Gaı^ip bir tesadüf olarak bundan 
bir önce de bina kamumu ilk tekliff olarak gümdeme 
geldi iBu ıtekliilflim rnııabiyd^ ^tımida MM ESÜtfikn Bla-
kîantnidam Ikaynialklanam, bir Hükümet tavrı olarak ka-
mnüoyuna yamsatmaışkem ve 2 ANAPlit üyenfin de tek-
lUfJerinin vaırhğı bir gerçek filken kaımuoyunda komu 
ylalmız M D P * Sayım AfDtturaakar'ım teklüfa' gibi görüntü 
kazanmıştır; yarii 'M'ilî Eğüftülm Blakamımım çdk önce
den bu kbnıuda ortayla koyduğu tavır MıDP'I bir üye-
riim tdklifi -ille kamufle edfflmfiş gibidir. 

Kalmuiöyuıöda bazı ylorulmlar yapıânakifia/dır. Yo-
ruırrtlar şöyledir : «19 Mayıs, maiyo, sutyen, Meclis 
daimdi, tlüıtban ve bira ile Lozan Mteydam ve Malaz
girt, Hitüt Oüneşü» gibi bazı imajlar topluma yayıla
rak ANAP içimdeki değdik görüşler kuvvet gösterisi 
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yapmakltladır şeMlindaki 'bu yıomimılara 'bağlı olarak 
'buzlum !bu tonıuda demokrasimüz adıma oildldi endişeleri-
ımliz olduğunu ıs'öyllödilm. Kendileri dunuimun 'böyle ol
madığını 'belirttiler ve Korn'isyon gündemline gelecek 
tdklllijfılerde de bazı krsba'slar ortayla (koyacaklarını ifa
de öttüler. 

Sayın miifdbvdkİleri, yukarıdla da 'bel'irîfctiğilm #)İ , 
ülkede yaşam 'sorumlarınım 'büyük (boyutlarda tdhlke 
lişjaretleri verdiği bir dönemde kaimuoyu dikkatlerini 
'başlka yönlere çdkmdk gaiyretllerii 'taşıylan faı Vdkfif içe
riği lütilbaröyJlte b'izli 'hiç ügilendirmıerrMcItediir. Bu fca-
kıimidan 'konuyu tartışmak gereğini bile diuytmla/dık, 
bütün artoadaşlkrıimıız da (oylarını serlbdst olarak açık
layacaklardır. Yayınlanan "blilMrlere, tartışmalara da 
değinmek aiatdmiiyorulm. Çünlklü, konıu almacımdan sap
tırılır fclir duruma gelirmiş, adeta 'sıulanıdnrılllmışltır. Afklo-
lliamle ırnüclaıdete hakkımdaki dıüşlüncelerilrrife de çok 
açılktır. Sosyal demokrat görüşlere satı'ip olan bütün 
partliler alkolizmle mücadeleyi ilke olllarak beriümser-
ler ve (gerekli tddbtirler'i alırlar. Bu diğer ülkelerde de 
'böyle olduğu gibi', 'biız'lm görüşlülmlite de Ibü iısltika-
ımtöCfedlir. Ancak, 'bu teddl/lf gerek tearflamışı, gerek 
yapılan tarttşlmialar, ıger'eiks'e gündeme geliş şekffli ile 
ıslanlk'i allkolizlm'le değil de bira ile ve burnlarım üretici
leri ile triüdaideffle gö^ürtümü vermiştir. Yalnız allko-
lizimlle değil, 'başjka almaçlara da hüzimet eder nlilteliktte 
oritiaya çıkmıştır. Yoksa Mkofeıme karşı alımacak cid
di, samimi, geniş 'boyutlu ve gemüş dünya 'görüşü ile 
'birilikte sunulan tdklMere itfiz de foatıflmakltayız, <HP 
sıralarından alkışlar.) 

Bu tdk'liif 'bu şekli tile isaim/iımü değildir. ©aşka sa
yasal almaçların arkaisımia gMenırriişjtir, taımaımen polî-
'tülktk. Gerdkçede de Amayaslalmııran 58 indi mafdldesi-
riim ikinci fıikra'sı dayanak . gölsterlillirken, aynı mad
denin 1 inci fıkrası hakkında neler yapmamız gerek
tiği bugüne kadar ciddi olarak kimse tarafından ele 
alınmamı şjtır. Bu fıkra, «Devldtiin, istiklal ve Cum-
muriyetimlMın dmıamdt edlildliği 'gençlerin, mülsipet İmlin 
ışığınlda, Ataitiürik ülke ve inlkıHaplan. doğrultusunda ve 
Dövletin ülkdsi ve rriîlllet'iyle bölünlmez bütünlüğünü 
ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı ye-
Ijiişme ve gelişlmelerini sağlayıcı tedbirleri alır» hîülk-
imünü gdtirindktedir. 

Sayın. mlitovdklilîeri, şiiımdi 'kanun telkffinii bir 
. 'başka açıdan değerlendirmeye çalışacağım. «Biira al

kollü ımlüdür, değil mıiıdür» tartışması bile yersizdir. 
Bira talbiî ki alkollü bir içlkild'ir. Afofamlte mücadele 
idinde talbiî ki ibira da vardır; alma alkolizimle müca-
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dele yalnız bira ile mücadele ıdemdk değldir. Genciler
de alkolizm yalnız bira demek değiilidlir. Nikotin, kat
ran ve başka alkollü içkliılerle 'ilgili tedbirler alın
mazken, haltta son günlerde 'bunların Mandarı gazete
lerde 'boy boy yer alırken yalnız bira (ile uğraşmak 
çarpılk 'bir zıhniyetli 'ifade eder. (SHP sıralarından «dBra-
vo» şasileri, alkışlar.) 

IBERATÎ ERDOĞAN (Salmsun) — Sentim zihnlir 
yetin çarpık. 

SUIRURJÎ BAYKAiL (Ankaria) — Hatilbe müdaha
le dtimeyelfcn, 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibe 
mıüfdahale 'âtmeyamiz., 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sözü
nü geri alsın. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Madde ile il
gili konuşsun. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyiniz. 
Buyurun, devam edin Sayın Can. 
H. BARIŞ CAN '(Devamla) —' Sayın milletvekil

leri, bu Hükümet iktidar olmadan ve iktidar olduk
tan sonra özel sektöre «Uygulamamdaki her şey se
nin kaderindir» mesajını göndermiş ve onlardan des
tek almıştır, özel sektörden olduğu gibi, hiçbir kesim 
ve kuruluştan da tepki görmemiş ve rahat çalışmıştır; 
oysa demokrasilerde birtakım tepkilerin varlığını da 
inkâr etmemesi gerekir. Bu tepkiler ekonomik çatı
sının istememeye başladığının görüldüğü şu günlerde 
gelmeye başladı ise bunun üzerinde de düşünmesi ge
rekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, konuya ekonomik açıdan bak
tığımızda şu gerçekleri görüyoruz : Bira üretimi plan
larda sürekli olarak teşvik edilmiş ve büyük kapasite 
yaratmak amaçlanmıştır. Hafif alkollü içkilere geçil
mek ilkesi hep desteklenmiştir. Bunun sonucu kapa
siteler yüzde 100 artırılmıştır. Arpa ve şerbetçiotu üre
ticisine birtakım ufuklar açılmıştır. Üretime bağlı ola
rak birtakım değişik yatırımlar yapılmış, dağıtım şir
ketleri ve organizasyonları Türkiye'ye yayılmıştır. 

Durum böyle olduğuna göre, dünyanın her ya
nında strüktür değişikliği yapılırken, ilgili kişilere belli 
sürelerin tanınması esas olmuştur. 

Bu teklifin yasalaşması halinde bu sanayi dalın- -
da belli bir ölçüde çöküntü olacaktır. Belki bunu baş
kaları da takip edecektir. 

Sayın milletvekilleri, alkolle mücadeleyi geniş kap
samlı ve daha tutarlı yasalarla yapmaktan yanayız. 
Alelacele, kapsamsız ve amaçlı bir teklifle, alkolizm-
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le mücadelede amaca ulaşılmamış, ancak gereken 
mesajlar yerine gitmiş olacaktır. Genç demokrasimiz 
için teklifi endişe ile karşılıyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (HP sıralarından 
alkışlar) 

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

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergeleri var
dır, okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının madde 19'la başla

yan birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Bu ruhsatın esasları Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca objektif kurallarla belirlenerek düzenlenecek 
bir yönetmelikle tespit edilir.» 

Ayrıca, aynı maddenin son fıkrasının, «Devlete 
ait her türlü kurum ve kuruluşlar aracılığıyla rekla
mının yapılması yasaktır» şekline dönüştürülmesi arz 
olunur. 

İsmail Şengün Faik Tarımcıoğlu 
Denizli BMis 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

Kadri Altay 
Antalya 

Ali Maahar Haznedar 
Ordu 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad

desiyle 4250 sayılı Kanunun 19 uncu madde 2 nci 
fıkrasının, gerekçesi şifahen arz edilmek üzere, aşa
ğıdaki şekle dönüştürülmesi hususunu arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 19. — 2 nci fıkra : öğrenci yurtları, spor 
tesisleri, (Sosyal tesisler hariç) her türlü öğretim ve^ 
eğitim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, ta
lih ve baht oynanan salonlarında ispirto ile bira ve 
şarap dahil, her çeşit ispirtolu içkinin satışına ruhsat 
verilmez. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Nihat Harmancı 
Konya 

Nihat Akpak 
Sakarya 

Halil Orhan Brgüder 
İstanbul 

özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Süha Tanık 
İzmir 

Mehmet Timur Çınar 
Manisa 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 74 S. Sayılı Yasa Teklifinin 1 
inci maddesinin 4 üncü paragrafının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«öğrenci yurtları, her türlü öğretim ve eğitim ku
rumları, kahvehane, kıraathane, her türlü oyun sa
lonu ve pastanelerde ispirto ile bira ve şarap dahil, 
her çeşit ispirtolu içkinin satışına ruhsat verilmez.» 

Saygılarımızla. 

Mustafa Tınaz Titiz 
İstanbul 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Behiç Sadi Abbasoğlu 
İstanbul 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Münir F. Yazıcı 
Manisa 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sıralarına göre 
okutup, işleme alıyorum : 

«MADDE 19. — 2 nci fıkra : Öğrenci yurtları, 
spor tesisleri, (Sosyal tesisler hariç) her türlü öğretim 
ve eğitim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, 
talih ve baht oynanan salonlarında ispirto ile bira ve 
şarap dahil, her çeşit ispirtolu içkinin-satışına ruhsat 
verilmez. 

İstanbul Milletvekili B. Doğancan Akyürek ve ar
kadaşları 

BAŞKAN — Sayın Doğancan Akyürek ve arkadaş
larının vermiş olduğu değişiklik önergesini tamamla
yabilmek için okuyorum : 

«Görüşülmekte olan Kanun tasarısının 1 inci mad
desiyle 4250 sayıü Kanunun 19 uncu madde 2 nci 
fıkrasının, gerekçesi şifahen arz edilmek üzere, aşa
ğıdaki şekle dönüştürülmesi hususunu arz ve teklif 
ederiz. _ 

Madde 19. — 2 nci fıkra : 
Bu zannediyoruz ki, 3 üncü fıkra olacak. 
«Öğrenci yurtları, spor tesisleri, (sosyal tesisler ha

riç)» 

Burada bir çıkma yapmışsınız, «spor kulüplerinde» 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Spor 

tesisleri. 
BAŞKAN — «Spor tesisleri, (sosyal tesisler hariç) 

her türlü öğretim ve eğitim kurumları, kahvehane, 
kıraathane, pastane, talih ve baht oynanan salonla
rında ispirto ile bira ve şarap dahil, her çeşit ispir
tolu içkinin satışına ruhsat verilmez.» 
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Her halde önerge anlaşılmıştır. 
Okunan önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Efendim tam anlaya
madım, bir daah okunsun. 

BAŞKAN — önergeyi bir daha okutuyorum : 
Madde 19. — 2 nci fıkra : Öğrenci yurtları, spor 

tesisleri, (Sosyal tesisler hariç) her türlü öğretim ve 
eğitim kuramları, kahvehane, pastane, talih ve baht 
oynanan salonlarında ispirto ile bira ve şarap dahil, 
her çeşit ispirtolu içkinin satışına ruhsat verilmez. 

İstanbul Milletvekili B. Doğancan Akyürek ve ar
kadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon okunan önergeye katılı
yor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, öner
ge sahibi bir izahat versin, çünkü tam olarak anlaşıl
madı. (HP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bu konudaki hüküm açık; Komis
yon katılmazsa Tüzüğümüz gereği zaten önerge sa-
hiperi Genel Kurula bir açıklamada bulunacaklar. 

IPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Onu istiyoruz. 

BAŞKAN -*- Hayır, sizin beyanınızdan sonra öner
ge sahiplerine söz vereceğim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. («'Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN- — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI A, MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Hayır. (Alkışlar) . 
BAŞKAN — önerge sahibi açıklamada bulun

mak istiyor mu? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Evet 

efendim, lütfen. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — önerge sa

hibi değil efendim. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim; bir ihtilaf var. 
Birinci imza sahibine söz vereceğim. Burada ilk sıra
da yazının sağında Orhan Ergüder Bey ile solda da 
aynı hizada Sayın Doğancan Akyürek'in isimleri var. 
Biz soldakini birinci olarak kabul ediyor ve Sayın Or
han Ergüder'e söz veriyoruz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; berveohi peşin 
arz edeyim, gençliğin sağlığı için hangi kanun gelirse 
gelsin oyum daima müspet olacaktır. Ancak, kanun

ları ısdar ederken bizim hukuk fakültesinde öğrendi
ğimiz, taknîn dediğimiz ilim, tedvin dediğimiz ilim 
yapılırken başkasına da zarar verilmemesi gerekir. 

Bendenizi Yüce Komisyon affetsin, ben şimdiye 
kadar evimde rahat, tasarılar geldiği zaman okuyor-
rum, fakat bundan sonra komisyonlara gireceğim, ka
rar verdim. Çünkü büyük hatalar başladı, bakıp da 

- söylüyorum. (HP sıralarından alkışlar) 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ye

ni mi anladın? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Şimdi 

Avusturya sisteminde kanun yapılırken hiçbir zaman 
müesseseler kullanılmaz, (kazuist metot dediğimiz) her 
şey teker teker yazılır, fakat bu sistem terk edilmiş
tir. Kanunlar objektif ve genelliklerden bahseder, gü
zel cümlelerle anlaşılacak şekilde. Kanunun içerisinde 
bezik salonu, kokareç salonu, at yarışları salonu diye 
koyduğumuz zaman, hemen akıllı esnaf tabelayı in
dirir, «hokey salonu» der veya «taş salonu» der. 

Bir spor adamı olduğum için Sayın Komisyona arz 
etmek üzere söz aldım. Bendenize söz verdiği için Sa
yın Başkana ve dinlediğiniz için size teşekkür ederim. 

Muhterem beyefendiler, spor tesislerinde ben ta
savvur edemiyorum ki, bir deli idareci kendi antren
manlarını yapan bir sporcusuna içki ikram etsin. 
(ANAP ve HP sıralarından «Fenerbahçe hariç» ses
leri. 

MEHMET BAĞÇECt (Yozgat) — Niye o zaman 
bu önergeyi verdin? 

BAŞKAN — Sayın milletvekileri, lütfen hatibe 
müdahale etmeyin. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Hiç 
merak etmeyin, cevabınıza cevap veririm. Halen şam
piyon olmuş değerli Trabzonspor Kulübünün yöneti
cileri burada. Hangi yönetici kalecisine,. «gel içki iç» 
der, hangi asbaşkan veya antrenör «iç» der? Hiçbir 
zaman bu olamaz. (ANAP sıralarından «Fenerbahçe» 
sesleri) 

Bu benim görkemli kulübümde de olmaz. Ben ken
di oyuncum llyas'a, Selçuk'a veya Kaleci Yavuz'a bira 
değil, gazoz bile içirmem maça çıkarken. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müda
hale etmeyiniz. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Fener
bahçe Kulübünün reklamını yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Dik

kat ederseniz evvela Trabzonspor Kulübünün rekla
mını yaptım. 
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Sayın milletvekilleri, spor kulüpleri dediğiniz za
man, 3-4 büyük şehirde 1907 tarihinden beri tesis et
tiğimiz sosyal tesislerimiz var. Mesela Galatasaray 
Kulübünün (MDP sıralarından alkışlar) Kuruçeşme' 
de adası var, Fenerbahçe Kulübünün çok büyük bk 
tesisi var. Hatta Sayın Genel Başkanım bir defa teş
rif etmişlerdi; orada restoran var, orada içki içiliyor, 
doğru. Şimdi siz kanunu «spor kulüpleri» diye çıkar
dığınız zaman, tatbikat Kuşdilindeki komisere ka
lacak. Diyecek ki, «"Ben tefsir anlamam, spor kulü
büdür, bu çevrede ne kadar kulüp varsa yasaktır» di
yecek. Hatta size güzel bir misal vereyim. Hepinizin 
aza bulunduğunuz Anadolu Kulübünde oyun salon
ları var, orada da içki içiliyor, onu da kapatabilir. 
Onun için benim istirhamım bu spor kulüplerine bir 
istisna rica ediyorum ben Fenerbahçeli bir vatandaş 
olarak, kanun uygulamasında bir yanlışlık olacak, 
spor kulüpleri mağdur olacak diye. Parantez içinde 
«sosyal tesisler» derseniz mesele hallolur. 

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza snuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. Al
kışlar) 

İkinci önergeyi okutuyorum : 
öğrenci yurtları, her türlü öğretim ve eğitim ku

rumları, kahvehane, kıraathane, her türlü oyun sa
lonu ve pastanelerde, ispirto ile bira ve şarap dahil, 
her çeşit ispirtolu içkinin satışına ruhsat verilmez. 

İstanbul Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz ve ar
kadaşları. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi açıklamada bulun
mak ister mi? 

MUSTAFÂ TINAZ TtTÎZ (İstanbul) — Hayır 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

3 üncü önergeyi okutuyorum : 
Görüşülmekte olan tasarının madde 191a başla

yan birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bu ruhsatın esasları Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca objektif kurallar belirlenerek düzenlenecek bir 
yönetmelikle tespit edilir. 

Ayrıca, aynı maddenin son fıkrasının «Devlete ait 
her türlü kurum ve kuruluşlar aracılığıyla reklamı
nın yapılması yasaktır.» şekline dönüştürülmesi arz 
olunur. 

Denizli Milletvekili İsmail Şengün ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı

lıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Katılıyor efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi kabul edilen bu önerge doğrultusunda oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu 

İçkiler İnhisarı Kanununun 31 inci Maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 31. — Ondokuzuncu maddeye göre ruh
sat almadan satış yapanlar üç aydan altı aya kadar 
hapis ve eUibin liradan ikiyüzellibin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — 4250 sayılı İspirto ve is

pirtolu içkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu madde
sine göre şarap ve bira satanlar bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren sekiz ay içinde ruhsat al
maya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ {'Burdur) — Sayın Başkan, 
şahsım adına söz istiyorum, 

BAŞKAN — Şahsı adma Sayın Fethi Çelikbaş; bu
yurun efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; evvela Plan-Bütçe Komisyonu
na, bir ekonomi politikasının değiştirilmesi sırasında 
intikal devri tanımış olmasından dolayı teşekkürleri
mi arz etmek istiyorum. 
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Türkiye ekonomi politikasında iş âlemini rahatsız 
eden en mühim faktör, ani ve süratli değişmelerdir. 
Bunu yakinen sorumluluk taşıdığımız devirlerde gör
düğümüz için daha 1961 yılında Anayasanın Temsil
ciler Meclisinde müzakeresi sırasında şu anda oku
yacağım maddeyi ithal ettik ve yeni Anayasamızda 
da bu madde aynen yer almış bulunuyor. 

«Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti : 
MADDE 48. — (ikinci fıkra) Devlet, özel teşeb

büslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaç
lara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde 
çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.» 

Türkiye'de özel sektörün güvenlik ve kararlılık içe
risinde çalışmasını sağlamak, pek çok sorunumuzun 
hallinde anahtar vazifesini görecektir. İstihdam me
selesini, yıllarca çalıştık, resmî sektörle halletmek im
kânını bulamadık, özel sektörü teşvik ettik kâfi gel
medi, yabancı sermayeyi teşvik ediyoruz, kâfi gelmi
yor. 

Bu itibarla bu mevzua, demin bir arkadaşımın ifa
de ettiği veçhile, Devletin teşviki ile girmiş plan te
şebbüs erbabı vardır. Kasabalarda bir dükkân kira
lamış, maişetini temin etmeye çalışıyor. Belki borç 
almış, nakliyat için bir vasıta almış ve saire. Bütün 
bunları bir çırpıda, kısa bir zamanda işinden tedirgin 
etmek memlekete bir huzursuzluk getirebilir endişe
sini taşıyorum. Kaldı ki, bugün Türk ekonomisi, eko
nomistlerin stagflasyon dedikleri, enflasyon içerisinde 
durgunluk devrini yaşıyor. İnşallah konut fonu ümit 
edilen neticeyi verir, altı ay sonunda inşaat sektörün
de hareket başlar ve ekonomi bir hareketlilik içeri
sine girer. 

Böyle bir devirde yeni işsizlerin ortaya çıkması 
mühim değildir; onlar iş bulabilir. Ama durgunluk 
içerisinde bir işsizlik zümresi, işsizliği daha da artı
racağı için birtakım sosyal huzursuzlukların meydana 
gelmesi mukadder olur. 

Bulunduğumuz yerlerde, kasabalarda, şehirlerde bu 
işle uğraşan, maişetini bu mevzuda kazanmaya çalı
şan vatandaşlar var; bunlar muhterem insanlar, bun
lar eli öpülecek insanlar. Devlete yük olmadan, Dev
lete -kazandığı takdirde- vergi veren, ailesinin maişe
tini temin etmeye çalışan insanlar çok muhterem in
sanlardır. Bunlara daha şevkatli davranmak ve bun
lara bir yıllık bir müddet tanımakta büyük fayda gö
rüyorum. Bu sebeple, bu sekiz aylık süreyi kâfi gör
müyorum; sekiz ayın kaldırılarak maddenin tayyedil-
mesini ve yürütme maddesinin de 1985 yılı Haziran 
ayının başı şeklinde olmasını teklif eden bir takrir 

sunuyorum. Eğer Komisyon ve Hükümet kabul eder
se, memlekette bir huzursuzluğun meydana gelme
sini temin edeceği için memnun olurum. 

Maruzatım bu kadar, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Madde hakkında verilmiş değişiklik önergeleri var. 

önce veriliş sırasına, sonra aykırılık sırasına göre oku
tup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 74 Sıra Sayılı Yasa Tasarısı

nın geçici maddesinin dördüncü satırında yer alan 
(sekiz ayın) değiştirilerek, (altı ay) olarak düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
R. Ercüment Konukman Mehmet Bağçeci 

İstanbul Yozgat 
İsmail Dayı H. Fecri Alpaslan 

Balıkesir Ağrı 
Nuh Mehmet Kaşıkçı Ahmet Ilhami Kösem 

Kayseri Malatya 
Mustafa Rıfkı Yaylalı Hayrettin Elmas 

Erzurum İstanbul 
Mustafa Kemal Togay 

İsparta 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

önerge üzerinde konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Diğer bir önerge var efendim, onu 

bekliyoruz. 
VEOİHİ ATAKLI (Urfa) — Önerge saatlerce 

beklenir mi? 
BAŞKAN — imza tamamlanıyor efendim. 
VECİHİ ATAKLI (Urfa) — İmza eksikse işle

me koymazsınız efendim. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmamda izahına çalıştığım sebepler dolayı

sıyla metinden geçici maddenin çıkarılarak, yürür
lük maddesi olan 3 üncü maddenin : 

«Madde 3. — Bu Kanun 1 Haziran 1985 tarihin
de yürürlüğe girer» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz, 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Sezgin Fırat 
Bolu 

Fuat öztekin 
Bolu 

Ali Kemal Erdem 
Burdur 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 
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BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre 
okutuyorum : 

Madde 3. — Bu Kanun 1 Haziran 1985 tarihin
de yürürlüğe girer şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Burdur Milletvekili 
Fethi Çelikbaş ve 

Arkadaşları 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALÂATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi bir açıklamada bu
lunmak ister mi? 

Biraz evvel açıklama yapmışlardı, bu nedenle ge
rek görmüyorlar, 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul eitmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Görüşülmekte olan 74 Sıra Sayılı Yasa Tasarısı

nın geçici maddesinin dördüncü satırında yer alan 
«sekiz ay» in değiştirilerek «altı ay» olarak düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Milletvekili 
Recep Ercüment Konukman 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
A L A A T T İ N FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Geçici maddeyi kabul edilen değişik şekliyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme-
Venler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almalk iste

yen?... Yok, 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste

yen?.. Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Teklifin kesin olarak oylanmasından evvel, oyunun 

rengini belirtmek üzere Sayın Behiç Sadi Albbasoğlu; 
buyurun efendim. 

BEHİÇ SADİ ABBASOGLU (İstanbul) — Sar
fınazar ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyenin konuşmadan vazgeç
mesi nedeniyle kendisine söz verilmemiştir. 

Başka söz almak isteyen?.. 
Buyurun Sayın Artukarslan. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 

Başkan, Meclisin muhterem üyeleri; gerçekten fev
kalade bir oturumla 'kanunun müzakeresini tamamla
mış bulunuyoruz. Ben, memlekete hayırlı olması ba
kımından söz aldım, oyum beyaz olacaktır, saygıları
mı sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Oylamanın açık oylama şekliyle ve 
ad okunmak suretiyle yapılmasını isteyen bir önerge 
var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Diyarbakır Milletvekili Mah

mut Altunakar'ın 8.6.1942 Tarih ve 4250 Sayılı İs
pirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 ve 
31 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun TSklifi ile Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı ve 
Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın, Biranın Alkol
lü İçkilerden Sayılması, Her Türlü Alkollü ve İspir
tolu İçki Reklamlarının TRT Kurumunca Yasaklan
ması Hakkında Kanun Teklifi ile ilgili olarak Genel 
Kurulda ad okunmak suretiyle açık oylama yapılma
sını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Eyüp Aşık İlhan Aküzüm 

Trabzon Kars 

Ziya Ercan 
Konya 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 

R. Ercüment Konukman 
İstanbul 

Hazım Kutay 
Ankara 

Fahri Şahin 
Malatya 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 
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Beraiti Erdoğan 
Samsun 

Mehmet Budak 
Kırşehir . 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Ahmet îlhami Kösem 
Malatya 

Abdurrahman Bozkır 
Konya 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Yeterli 15 imza sahibi burada oldu
ğu nedeniyle açık oylama teklifini ve bunun ad okun
mak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : 
Açık oylamanın ad okunmak suretiyle yapılmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İmza sahiplerinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandf). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan başka sayın 
üye var mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Oylama sonuçlarını ilan ediyorum : 

316 sayın milletvkili oy kullandı; 250 kabul, 41 red, 
25 çekimser. (ANAP ve MDP sıralarından alkışlar). 

Bu suretle teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Hayırlı olsun efendim. ; -

Gündemimizde görüşülecek başka bir konu kal
mamıştır. 

Dış polika konusundaki Genel Görüşme Önerge
si ile sözlü soruları ve 13.6.1984 tarihli Gelen Kâ
ğıtlarda yayımlanan ve basılıp, dağıtılmış bulunan 73 
ve 75 sıra sayılı kanun tasarı ve teikliflerini sırasıyla 
görüşmek için 19.6.1984 Salı günü saat 15.00'de top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca'nın, köy
lerimizin hızlı kalkınması için planlama yapılıp ya
pılmadığına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakan H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/94) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Orman ve 

Köy İşleri Bakanımızca yazılı olarak cevaplanması
na tavassutunuzu saygı ile arz ederim. 23 Mayıs 1984 

Hayrullah Olca 
İzmir Milletvekili 

Çağımız teknoloji çağıdır. Hızlı bir kalkınma için 
plan ve proje esastır. 

Yurdumuzun tarımsal, turistik ve endüstriyel yön
den kalkınma sürecine girmesi için bütün dünyada 
ve özellikle gelişmiş ülkelerde tatbik edilen çağdaş 
köy sistemine önem verilmesinde büyük faydaların 
olduğu malumlarınızdır. Bu durum bölgesel kalkın
mayı hızlandırabileceği gibi yurt düzeyinde de plan
lamada kolaylıklar sağlayacaktır. 

Bu nedenle; 
1. Köylerimizin hızlı kalkınması hususunda sa

nayileşme ve çağdaşlaşma çalışmaları bakımından ha
zırlanmış uygulamaya konulmuş bir plan var mıdır? 

Yoksa bu yolda kesin bir kararlılık ve planlaşma 
çalışmalarına hazırlığınız söz konusu mudur? 

2. İzmir İli Küçük Menderes yağış havzasının 
modern tarımsal altyapı projesi için düşünceleriniz 
nelerdir? 

T. C. 
Tarım Orman ve 

Köy İşleri Bakanlığı 14.6.1984 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-1068 ' • 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K. ve K. T. Da. Bşk. lığının 

25.5.1984 tarih ve 7/94-1276/04288 sayılı yazıları 
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İzmir. Milletvekili HayruMah Olca tarafından Ba
kanlığımıza yöneltilen «Köylerimizin hızlı kalkınma
sı için planlama yapılıp yapılmadığı» hakkındaki ya
zılı soru önergesinin cevabı ekte takdim edilmekte
dir. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım, Orman ve 
Köy işleri Bakanı 

tzmir Milletvekili Sayın Hayrullah Olca'nın Yazılı 
Soru Önergesinin Cevabı 

SORU : Çağımız teknoloji çağıdır. Hızlı bir kal
kınma için plan ve proje esastır. 

Yurdumuzun tarımsal, turistik ve endüstriyel yön
den kalkınma sürecine girmesi için bütün Dünyada 
ve özellikle gelişmiş ülkelerde tatbik edjlen çağdaş 
köy sistemine önem verilmesinde büyük faydaların 
olduğu malumlarınızdır. Bu durum bölgesel kalkın
mayı hızlandırabileceği gibi yurt düzeyinde de plan
lamada kolaylıklar sağlayacaktır. 

Bu nedenle; 
1. Köylerimizin hızlı kalkınması hususunda sa

nayileşme ve çağdaşlaşma çalışmaları bakımından ha
zırlanıp uygulamaya konulmuş bir plan varandır? 

Yoksa bu yolda kesin bir kararlılık ve planlaşma 
çalışmalarına hazırlığınız söz konusumudur? 

2. İzmir tli Küçük Menderes yağış havzasının 
modern tarımsal altyapı projesi için düşünceleriniz 
nelerdir? 

CEVAP 1. — Memleketimizin efendisi ve sosyal 
yapımızın ana istikrar unsuru olarak kabul ettiğimiz 
köylümüzün içinde yaşadığı köylerimizin, başta yol, 
su, elektrik olmak üzere, şehirlerimizle arasındaki 
altyapı ve medenî imkân farklılıklarının zaman içe
risinde giderilmesi hususu Hükümet programımızın 
temel politikalarından birisidir. 

Köylerimizin ekenomik, sosyal ve fiziki yönler
den hızlı, dengeli ve yeterli bir şekilde kalkındırılma
sının önceden hazırlanmış planlar sayesinde gerçek
leştirileceği şüphesizdir. 

Nitekim bu konularda Bakanlığımda çeşitli ça
lışmalar sürdürülmektedir. 

Bu cümleden olarak; 
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a) Köylerimizin yol, elektrik ve içmesuyu gibi 
altyapı tesisleri bir plan dahilinde ele alınmış bulun
maktadır. 

«Köy Yollan Ulaştırma Ana Planı», «Köy İç
mesuyu 10 yıl Planı» ve «Köy Elektrifikasyonu 10 
yıl Planı» bu konuda hazırlanmış ye uygulamaya 
konulmuş olan planlardır. 

b) Köylerimizin modernizasyonunu hedef alan 
ve kırsal alana yönelik iskân, nakil ve toplulaştırma 
gibi çalışmalar belli bir plan ve program içerisinde 
yürütülmektedir. 

c) Bakanlığımın hizmet alanına giren Topraksu, 
tarım, hayvancılık, ormancılık ve kooperatifçilik faa
liyetleri, kalkınma plan ve programları doğrultusun
da bir disiplin içerisinde köye ve köylümüze arze-
dilmektedir. 

d) 13.12.1983 tarih ve 174 sayılı Bakanlıkların 
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararname ve yine aynı tarih ve 183 sayılı 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Karar
name ile kurulan Bakanlığımızın bu yeni düzenleme 
ile köylerimize daha verimli ve ekonomik hizmet 
sunma imkânına kavuşmuş olduğu bir gerçektir. 

CEVAP 2. — Küçük Menderes Havzasında 1957 
yılından beri Topraksu Teşkilatımızca Toprak ve Şu 
Kaynaklan Geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Havza içindeki çalış/malar Devlet Yatırımı ve Top
raksu kredileri olmak üzere iki şekilde yürütülmek
tedir. 

a) 1957-1983 yılları arasında Havza'da 255 adet 
proje uygulanmış ve 55 000 ha. alana Topraksu hiz
meti götürülmüştür. 

Yine aynı tarihler itibariyle Topraksu kredileri ile 
3798 proje uygulamaya konulmuş ve 13 650 ha. alana 
hizmet götürülmüştür. 

b) Havza'da, 1984 yılında kamu ve kredi yatı
rım projesi olarak 525 adet projenin uygulanması 
planlanmış olup, bu sayede 2 750 ha. alana hizmet 
götürülecektir. 

c) 1985 yılında ise proje alanında 650 adet ka
mu ve kredi projesinin uygulanması suretiyle toplam 
4 770 ha. sahaya hizmet götürülmesi programlaştırıl-
mıştır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım, Orman ve Köy, 
İşleri Bakanı 
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2. — Adana Milletvekili Ledin Barlas'ın, Adana 
Karatas İlçesi Hacı Ali Köyünün kamulaştırılmasına 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/96) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köy İş

leri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ledin Barlas 

Adana 'Milletvekili 

Adana'nın Karatas İlçesine bağlı Hacı Ali Kö
yünde bulunan Devlet çiftliği arazisinin toplulaştırıl-
rnası amacıyla önce köylülerin arazileri kamulaştırıl
mış, 1982 yılında da köyün kamulaştırılması işlem
lerine başlanmış ancak bu işlem tamamlanmamıştır. 
Bu konu Hacı Ali ve Yunusoğlu köylüleri arasında 
ihtilafa da sebep olmuştur. Hatta, olay çıkması da 
muhtemeldir. Bu nedenlerle : 

1. Kamulaştırma işleminden vazgeçilerek, kadim 
bir yerleşim merkezinin muhafazası düşünülüyor mu, 
düşünülmüyor mu? 

2. Kamulaştırmaya devam edildiği takdirde, 
köylüler yeni yerleşim yeri gösterilip evleri yapılın
caya kadar, kamulaştırılan evlerinde oturmaya de
vam edecekler mi, yoksa sokağa mı atılacaklardır? 

3. Köyün toplam oturum sahası kaç dekardır? 
Kamulaştırılan evler yıkılacak mı, muhafaza mı edi
lecektir? Köy alanının kullanım amacı ne olacaktır? 
Vüsati ne kadardır? 

4. Kamulaştırma bedeli, bu iş için ayrılan 186 
dekar tarım arazisi, Toprak İskân Müdürlüğünün kö
yün yeniden yapımı için gereken katkı payı, yol, su 
ve elektrik için sarf edilecek kamu harcamaları top
lamı ile köylülerin harcayacağı yapı masrafları top
lamı ne olacaktır? 

T C . 
Tarım Orman ve 14.6.1984 

Köy İşleri Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü' 

Sayı : ÖKM-2-1Ö68 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : Gen. Sek. K. ve K. Dai. Bşk. lığının 

'25.5.1984 tarih ve 7/96-1281/04296 sayılı yazıları. 

14*6.1984 O: 1 

Adana Milletvekili Ledin Barlas tarafından Ba
kanlığımıza yöneltilen «Adana-Karataş İlçesi - Hacı 
Ali Köyünün kamulaştırılması» hakkındaki yazılı so» 
ru önergesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Ledin Barlas'ın Yazılı Soru 
Önergesinin Cevabı 

SORU : Adana'nın Karatas İlçesine bağlı Hacı 
Ali Köyünde bulunan Devlet Çiftliği arazisinin top-
lulaştırıknası amacıyla önce köylülerin arazileri ka
mulaştırılmış, 1982 yılında da köyün kamulaştırıl
ması işlemlerine başlanmış ancak bu işlem tamam
lanmamıştır. Bu konu Hacı Ali ve Yunusoğlu köylü
leri arasında ihtilafa da sebep olmuştur. Hatta, olay 
çıkması da muhtemeldir. Bu nedenlerle : 

1. Kamulaştırma işleminden vazgeçilerek, kadim-
bir yerleşim merkezinin muhafazası düşünülüyor mu? 
Düşünülmüyor mu? 

2. Kamulaştırmaya devam edildiği takdirde, 
köylüler yeni yerleşim yeri gösterilip evleri yapılın
caya kadar, kamulaştırılan evlerinde oturmaya de
vam edecekler mi? Yoksa sokağa mı atılacaklardır? 

3. Köyün toplam oturum sahası kaç dekardır? 
Kamulaştırılan evler yıkılacak mı? Muhafaza mı edi
lecektir? Köy alanının kullanım amacı ne olacaktır? 
Vüs'atı ne kadardır? 

4. Kamulaştırma bedeli, bu iş için ayrılan 186 
dekar tarım arazisi, Toprak İskân Müdürlüğünün kö
yün yeniden yapımı için gereken katkı payı, yol, su 
ve elektrik için sarf edilecek kamu harcamaları top
lamı ile köylülerin harcayacağı yapı masrafları top
lamı ne olacaktır? 

CEVAP : Adana İli Karatas İlçesine bağlı Hacı 
Ali Köyünün kamulaştırılmasından sarfınazar edilip 
edilmemesi hususunun incelenmesi için Adana Vali
liğine talimat verilmiştir. 

Kamulaştırmadan sarfınazar edilemediği takdir
de, köylülerin yeni evleri yapılıncaya kadar eski ev
lerinde ikâmet etmelerine müsaade edilecektir. 

Mütemmim bilginin ayrıca verileceğini arz ede
rim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Bakanı 
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8.6.1942 Tarüı ve 4250 Sayılı ispirto ve İspirtolu Içkilerlnhisan Kanununun 19 ve 31 inci Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifine verilen oyların sonucu : 

(K&nunlafmifttr.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Ahmet Remzi Çerçfi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş ArpacıoğJu 
İsmet Özarslan 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
.Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

Üye Sayısı : 400 
Oy verenler : 316 
Kabul edenler 250 
Reddedenler 
Çekimterler 
Geçersiz Oylar : 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler ; 

41 
25 
— 
83 
H 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 

Recep Kaya 

BİNGÖL 

Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 

Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 

Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekjin 

BURDUR 

Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
îlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunsiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
tlker Tuncay 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 
îhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Hayrettin Ozansoy 

EDÎRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş . 
Sabahattin, Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Bakılar 
Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Abdurrahman Demdrtaş 
ihsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Haınlt Melek 

369 — 



İSPARTA 
Metin Ataman 
Mustafa Kemal Toğay 
ibrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
îbraıhim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Mehmet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürdk 
Yaşar AJbayrak 
Umren Aykut 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Yılmaz îhısan Haatürk 
Ömer Ferruh tliter 
Altan Kavak 
R. Ercüment Kgnufcmıan 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgult özal 
ibrahim özdemir 
Günseli özkaya 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Vural Ankan 
ismet Kaya Erdem 
özdemir Pehlivanoğlu 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Halis Soylu 
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KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım. 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
ismet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet Ilhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur ÇiMtr 
ismail özdağiar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 
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MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdeni 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

'tdris Gürpınar 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Hasan Altay 
Muhlis Ankan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
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StlRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Rıza Tekıkı 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancı oğlu 
M. Mükerrem Taşçuoğhı 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Fahrettin Kurt 

URFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent öncel 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalaı 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoj 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Cüneyt Canver 
«Çetin Üstüne! 

ANTALYA 
iydın Güven Gürkan 

AYDIN 
îalil Nüzhet Goral 

BlLECfK 
/ılmaz Demir 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
îalil İbrahim Şahin 
smail Şengün 

DİYARBAKIR 
jeyhmus Bahçeci 
\hmet Sarp 

ADANA 
Coşkun Bayram 

AMASYA 
âzım ipek 

ANKARA 
Ahmet Kemal Ay dar 
Aâi Bozer 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

BALIKESİR 
•'enni Islimyeli 
Cahit Tutum 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
>Juri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu ' 
Ahmet Sırn Özbek 

AĞRI 
>aşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
îasan Adnan Tutkun 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İSTANBUL 
Hüseyin Avni Güler 
Doğan Kasaroftlu 
Feridun Şakir ögünç 
Tü&y öney 
Kemal özer 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ * 

KONYA 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdüek 

(Çekimserler) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DİYARBAKIR 
Kadir Narın 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

İSTANBUL 
Mustafa Tınaz Titiz 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 

KARS 
S. Hüsamettin Konuksever Ömer Kuşhan 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbrahimKaralCBşk.V.) 

ANTALYA 
Mustafa Çakaİoğlu 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
1 Cenap Ege (Bşk. V.) 
Osman Esgin Tipi (İz.) 

BALIKESİR 
Necat Tunçsiper 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu (İz.) 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
İsmet Tavgaç 

MANİSA 
İsmet Turoangil 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğhı 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

URFA 
Veoihi Ataklı 

ZONGULDAK 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

KONYA 
Salim Erel 

SİNOP 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuft 
Ruşan Işın 
Şevki Taştan 

TEKİRDAÖ 
Salih Akan 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Bşk. V.) 

ERZURUM 
ilhan Ara* 
Hilmi Naîlbantoğlu 
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GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman JCoyuncugil 

GÎRESUN 
Burhan Kara 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
M. Murat Söfemenoğlu 

İSPARTA 
Fotoa Mihritoaın Erden 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Edip özgenç 
Dunmuış Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Mucip Aftaiklı 
Sabit Batumlu 
Mehmet Kafkasliigil 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Fazıl Osman Yöney 
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İZMİR 
Burhan Cahit Gündüz 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ (İz.) 

KARS 
Musa Ogün 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan (tz.) 

KOCAELİ 
Abdumalim Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Vecihi Akın 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Mustafa İzci 

(Açtk Ü 

BİNGÖL 
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MUĞLA 
Muzaffer Hhan 

MUŞ 
Nazmi önder 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Haydar Özalp 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAMSUN 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoftu 

TEKÎRİDAĞ 
'Selçuk Akıncı 

>yeitk) 

(D 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 

Mehmet. Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya KazancıojÜu 

TTINPFT î 
I U l l K ^ M - J L ^ L 

Ali Rıdvan Yıldıran 

URFA 
Bahri Karakeçlili 

VAN 

Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

70NGUT D AK Z-(Vyi^(VjAJX^J-/iiiV 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

79 UNCU BİRLEŞİM 

14.6.1984 Perşembe 

Saat : 

1! I 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

'SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 / 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER ı 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

2. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

3. — Urfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Atatürk 
Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) 

15.00 

4. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 
vergi iadesi ve hayalî ihracat iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/99) 

5. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 
protokol mevzuatına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/101) 

6. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, ta
rım ürünleri taban fiyat politikasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 2.1.1961 Tarihli ve 195 sayılı Basın - İlan 

Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu 
Maddeleriyle Geçici 3 üncü Maddesinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/446) (S. Sayısı : 71) (Da
ğıtma tarihi : 11.6.1984) 

2. — Diyarbakır Milletvekili 'Mahmut Altuna'kar' 
in, 8.6.1942 Tarih ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarı Kanununun 19 ve 31 inci Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ba
lıkesir Milletvekili İsmail Dayı ve Ankara Milletve
kili Hazım Kutay'ın Biranın Alkollü İçkilerden Sa
yılması, Her Türlü Alkollü ve İspirtolu İçki Reklam
larının TRT Kurumunca Yasaklanması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet; Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/71, 2/88) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma 
tarihi : 12.6.1984) 

..*., 





»önem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 74 

Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar'ın, 8 . 6 . 1942 Tarih 
e 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 
9 ve 31 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek-
ifi ile Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı ve Ankara Milletvekili 
-lazım Kutay'm Biranın Alkollü İçkilerden Sayılması, Her Türlü 
Mkollü ve İspirtolu İçki Reklamlarının TRT Kurumunca Yasak-
anması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporları (2 /71 , 2 /88) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

8.6.1942 Tarih ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 ve 31 inci Maddelerinlin 
)eğiştitıifmeşj Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur, 

Gereğini arz ederim. 
Mahmut Altunakar 

Diyarbakır Milletvekili 

GEREKÇE 

Malumları olduğu üzere, ülkemizde senelerden beri biranın alkollü içki olup olmadığı tartışması yapıla-
; etmiştir. Oysa ki bugün bilimsel araştırmalar sonucunda biranın alkollü içkiler kategorisinde yer aldığı tar
tışmasız herkes tarafından kabul edilmektedir. 

Yürürlükte bulunan 4250 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında «Şarap ve bira satmak 
isteyenler bir beyanname ile satış yerlerini İnhisarlar idaresine bildirirler» hükmü yer almaktadır. Bu hüküm 
biranın kahvehane, büfe, kantin ve hemen hemen her yerde serbestçe satılması keyfiyetini doğurmuş hatta 
okulların ananevi günlerinde bira başta gelen ikram haline gelmiş ve böylece gençlik Devletin tekelindeki rad
yo ve televizyon reklamları yolu ile de maalesef alkolizme doğru adeta sevk ve teşvik edilmiştir. Böylece 
başlangıçta hjı yollardan alkol topluma alıştırılmaktadır. 

Teklifin birinci maddesi ile yeniden düzenlenen mezkûr kanunun 19 uncu maddesi ile bira.ve şarap için de 
bildirme rejimi yerine diğer içkilere uygulanan ruhsat rejimi getirilmiş ve bira dahil her türlü ispirto ve ispir
tolu içkilerin gençlik, birlik ve teşekküllerinde satılması yasaklanmıştır. Ayrıca mezkûr bu içkilerin radyo ve 
televizyonda reklamlarının yapılamayacağı açıkça vurgulanmıştır. 

Anayasamızın 58 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu 
maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbir
leri almak zorunluluğundadır. Toplumumuzda önemli bir yer işgal eden ve geleceğimizin teminatı olan genç
lerimizi alkolizm tehlikesinden vikaye edebilmek ve sağlıklı gençler yetiştirebilmek için Devlet olarak bazı 
tedbirler almamız Anayasamızın emri olduğuna göre bu teklif bira dahil her türlü- ispirto ve ispirtolu içki
lerin tüketimini artırıcı fiilleri önlemeye matufdur. 
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Teklifin ikinci maddesinle 4250 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek her türk= 

ispirto ve ispirtolu içkileri ruhsat almadan satanlara bugün için uygulanan 1 - 5 TL. arasındaki para cezası 
her ne kadar 21.1.1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile 60 misline çıkarılmışsa da bu ceza ruhsatsız satış ya
panları caydırmaya kâfi gelmemektedir. Bu madde ile de ceza miktarı artırılmıştır. 

Bira ve şarap satış şartları geçici madde ile yeniden düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Biranın Alkollü İçkilerden Sayılması, Her Türlü Alkollü ve İspirtolu İçki Reklamlarının TRT Kurumun
ca Yasaklanması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 14 . 5 . 1984 

İsmail Dayı Hazım Kutay 
* ı Balıkesir Milletvekili Ankara Milletvekili 

GEREKÇE . 

1. Anayasamızın 58 inci maddesinin 2 nci paragrafı : «Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu 
maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alır» demek
tedir, 

Yukarıda ifade edilen «kötü alışkanlıkların» ilk basamağının bira olduğu tıp otoriteleri ve ilim adamları
nın ifadeleri ile sabittir. 

2. TRT'de bira reklamı vatandaşların bilhassa gençlerin hatta çocukların bira kullanmasını teşvik edici 
rol oynamaktadır. 

Anayasanın hükmü doğrultusunda gençliği ve geniş manada vatandaşları koruma hususunda Devlet adına 
tedbir alması gereken müesseselerin başında TRT gelmektedir. 

TRT Kurumu Kanununun 5 inci maddesi (e), (f) ve (h) fıkraları yayınların millî eğitim temel ilke ve 
amaçlarına uygun olacağını j/e toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer verilmemesi
ni amirdir, 

Bu itibarla TRT'de bira reklamı Anayasanın 58 inci maddesine ve TRT'nin hizmet, görev ve esasına ters 
düşmektedir, 

3. Gülhane Askerî Tıp Akademisi, Ankara ve Hacettepe Tıp fakültelerinden 1Q6 öğretim üyesinin imza
larıyla Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine, Başbakanlığa, İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal 
Yardım bakanlıkrarı ile TRT Genel Müdürlüğüne gönderilen raporda : 

«Alkolizm bütün dünyada en önemli sağlık sorunlarından biridir. 1982 Mayıs ayında Cenevre'de top
lanacak olan Dünya Sağlık Assaınblesinde «Teknik tartışma» konusu olarak seçilen alkolizm sorununa karşı 
yalnız gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de etkin önlemler alınması zorunludur. Alkolizm, 
bireyi bedensel ve ruhsal yönden çökerten ağır bir hastalık olduğu gibi, aileleri yıkan, mutsuzluklara ve büyük 
işgücü kaybına yol açan, trafik kazalarının en başta gelen nedenleri arasında bulunan bir toplum ve sağlık 
sorunudur, 

«Gençleri alkolizme götüren yolun önemli bir başlangıç noktası serbest bira satışı ve reklamlarıdır. He
nüz lise çağında -birçok genç, birayı alkollü içki görmeyen bir yasal uygulama ortamında, okul çevrelerine 
yakın birahaneleri doldurmaktadırlar. Alkoliklerin tedavisinde de alkoliği aldatan ve tedaviyi aksatan içki bira
dır. Gençlere alkorkapısını ilk açan birçoklarını alkole alıştıran; toplumsal yönden ülkemizde alkolizmin art
masında önemli katkısı olan ve bilimsel yönden alkollü bir içki olduğu kuşkusu bulunmayan biranın : 

«(a) Yasal olarak da alkollü içki sayılması, 
(b) Pazarlama ve satış koşullarının diğer alkollü içkilerle bir tutulması, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 74) 
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(c) İçkili lokantalarda 18 yaşından küçüklere verilmemesi, 
(d) Devlet Radyo ve Televizyonunda reklamının yasaklanması, 
(e) Gerekli görülebilecek başka idarî önlemlerin ivedilikle ele alınarak etkin uygulamaya geçilmesi dile

mimizi saygılarımızla sunarız.» 
4. 31 Mart 1984 günü Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanının himayesinde yapılan bir bilimsel pa

nelden sonra 3,4.1984 tarihli ve (Onbir) profesörün imzası ile neşredilen ekli raporda biranın alkollü içki 
olduğu ve alkolizmin 'teşekkülünde mühim rol oynadığı ifade edilmektedir. 

5. 3.4.1984 tarihli mezkûr raporda : 
«Alkolizm bir toplumu tehdit eden en önemli sosyal afetlerden biridir. 
Alkolizm alkol bağımlılığının ileri aşamasıdır... 
Kesin bir bilimsel gerçektir ki, alkol bağımlılığı (iptila) vücuda giren alkolün miktarı ile değil, onun 

sürekli alınması ile az ya da çok sürekli olan alışkanlığı (itiyat) sonucu, teessüs eder... 

îçki pazarlama kampanyalarının amacı tüketicide alışkanlık (itiyat) meydana getirmektir. Aksini iddia 
etmek gerçeği hiçe saymaktır. Bir defa alışkanlık yerleştikten sonra sert içki - hafif içki ayırımının hiç
bir anlamı kalmaz, içicinin günlük alkol dozunu artırmasını önleyebilecek hiçbir engel mevcut değildir. 

Biz ruh hekimlerinin hiçbir zaman makul ve makbul sayamayacağımız bazı bilinmeyen nedenlerle, alkol
lü içki olan bira, mevzuatımızdaki (alkollü içki) tanımının kapsamı dışına çıkarılması ve bunu takip eden 
yıllarda toplumumuzun içki kültüründe vahim saydığımız değişmeler başlamıştır. 

Beş - on yıl içinde, bira servisi yapılan fıçılı - fıçısız meyhanelerin sayısı katlanarak artmıştır. Bira servisi 
meyhanelerden, birahanelerden bulvar kahvelerine, köftecilere, dönerci ve sandöviççilere yayılmış kaldırımlara, 
sokak aralarına yayılmıştır. Genç kuşağın toplandığı disko, pub, hatta pastanelerde bile bira servisi yanın
da damıtık içkili karışımlar içilir olmuştur. Onaltı - onyedi yaşında çocuklarımız bakkal dükkânları önünde 
grup halinde bira şişelerini gazoz içer gibi boşaltıp, kırmızı bir yüzle itişip - kakışır halde görülmeye başlan
mıştır. (Susadığı için); (serinlemek için) gibi nedenlerle, Türk toplumunda pek görülmeyen bir şey, gündüz 
alkol alma âdeti yaygınlaşmaya başlamıştır. Kısacası toplumumuz (alkolle yüz - göz olma) yoluna hızla 
girmiştir. 

'Bira tüketimindeki görülen artışın yanısıra, bakkal dükkânlarının raflarında cin şişeleri gittikçe daha 
çok göze çarpar olmuştur. En sert içkilerin adjuvanı olan (tonik) satışları katlanarak artmaya başlamıştır. 

Bira reklamları gittikçe daha saldırgan ve genç kesimi hedef tutar hale gelmiştir. 
Bu reklamlar stadyumların tribün önlerine, futbolcuların göğüslerine, spor salonlarından ekranlara ve 

spor bültenlerinden on milyonlarca Türk gencinin gözlerine, kulaklarına, beynine tırmanır olmuştur. 

Kitle iletişimi ortamında reklam kampanyalarının hedefi Türk sofrasından suyu kovarak onun yerine geç
mek, hatta Türk kadının kabul günlerinde çay tepsisinden çayı kovarak kadını da pençesine almaktır. 

Reklam kampanyalarının amacı pazar meydana getirmek, yani milyonlara varan bir alışkanlıklar kitlesi • 
oluşturmaktır; bunu en özendirici biçimde yapmaktadır. 

Bira içinde şerbetçiotu olduğundan değil, alkollü içki olduğu için alışkanlık meydana getirir, aksini söy
leyen doğru söylememiş olur. Bira hafif içkidir, alkolü azdır demek de vahim bir yanılgıyı pekiştirmekten 
öteye gitmez. Bira likör kadehi ile içilmez, bardakla, şişe ile hatta (Arjantin) denilen devasa bardaklarla içi
lir. Bir süre sor.ra (hamallık) etmemek için içine votka, ciıl gibi damıtık içkiler katılarak içilir. Alkolizme gi
den yolu engellemek kimsenin elinde değildir, asıl önlem alışkanlık meydana getirmemektedir. 

Biz ruh hekimlerinde en anlaşılmaz ve kaygı uyandırıcı olan gözlem : Varlığını reklam gelirlerinden ön
ce, Devletin bütçesine, bir başka deyişle vergi mükellefinin kısacası milletin maddî katkısına borçlu olan TRT' 
nin, bu doludizgin reklam kampanyalarına katılması aracı olmasıdır. TV reklamlarının etki gücü, başka hiç
bir araçla kıyaslanmayacak kadar büyüktür. Gençliğimizi ve Türk toplumunun geleceğini tehdit eden teh
like de Devlet Radyo ve Televizyon Kurumunun katkısı ile akıl almaz boyutlara varma yolundadır. Zira bu 
katkıların Türk Devletine onbeş yirmi yıl sonra çıkaracağı fatura, hiçbir reklam gelirinin kapatamayacağı öl
çüde korkunç olacaktır. 
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Biz, aşağıda İmzası olan ruh hekimleri gözlemlerinden kaynaklanan kanı ve kaygılarımızı dile getirirker 
aşağıdaki önerilerimizi de ilgililerin dikkatine sunmayı ödev bildik : 

a) Bira hakkındaki, hilafı hakikat «alkollü içki» tanımı kaldırılmalı ve gerçekten alkollü içki olan bir 
öteki içkiler için geçerli olan yasal kayıtlara yeniden bağlanmalıdır. 

b) Devlet yayın organları, en başta TRT olmak üzere, (bira ve tonik dahil) her türlü alkollü içki vey. 
içki adjuvanı reklamına (Ramazandan Ramazana değil, bir defada ve kesin olarak) son verilmelidir. 

c) Velev firma ve kulüp adı olarak, spor temasları vesilesiyle, stadyumlarda ve spor salonlarında, pisin 
lerde içki reklamına ve bunların TV, film ve fotoğrafla yayınlanmasına (kesin ve sürekli olarak son verilme 
İldir.) 

Esasen bu önlemleri almak, gençliği ve ulusu alkolizm belasından korumak Devletin Anayasal görevidi 
Alkolizm konusunda uzman kişiler olarak bilimsel ve meslekî kanılarımızı belirten ve toplumumuzun gele 

ceğiyle ilgili kaygımızı dile getiren bu açıklamayı yürütme ve yasama organlari ile Devletimizin dikkatin 
en derin saygılarla arz ederiz.» 

6. ilmî istatistiklere göre alkoliklerin % 80'ni alkollü içki alışkanlığına 15 yaşından küçük iken, evle 
rinde veya misafir bulundukları yerlerde bira ile başlamışlardır. 

7. Tarihin hiçbir döneminde tabiî ve patolojik afetler de dahil hiçbir felaket insanlığı günümüzdeki alkc 
ve uyuşturucu salgını kadar tehdit eden bir,sorun haline gelmemiştir. 

8. Bira alkolizmin masum gösterilen kanlı oltasıdır. 

9. Alkollü içkiler ve uyuşturucu maddeler, insanlığın ve ülkemizin en büyük israf konusudur. 
10. Dünya yüzünde hiçbir hukuk ve hiçbir mantık, bir başkasının hayatına zarar verecek, para kazan 

mayı meşru ve ahlakî sayamaz. 
11. Alkolizm âfetinin Türkiye açısından arz ettiği tehlike ise, diğer ülkelere nazaran daha korkunç bo

yutlara doğru hızla tırmanmasından ileri gelmektedir. Avrupa Ortak Pazar (AET) ülkeleri içinde (1955 - 1975; 
20 senelik devrede alkollü içki sarfiyatında % 276 artışla Hollanda birinci sırada yer alırken, Türkiye'de son 
10 yıl içinde (197Q - 1980) alkollü içki sarfiyatı i% 350 artmıştır, 

1. 15 sene öncesine kadar dünya tıp liretatüründe «Alkollü içkiye karşı bağışıklığı olan ülke» ismi ile 
anılan Türkiye: biranın alkollü içki sayılması ile alkollü içki sarfiyatı dünya standartlarının üstünde, hatt' 
misli ile artarak bir çığ gibi büyümektedir. 

Alkollü içki Sarfiyatına bağlı olarak uyuşturucu madde sarfiyatının da % 350 artışı basit bir tesadül 
değildir. 

13. Her sosyal meselede olduğu gibi, alkolizm de aslî ve talî bazı sebeplere istinat eder. Her sosyal me
selede olduğu gibi alkolizmde gözle görülen bir temel sebep vardır ve bu afetin olağanüstü artışındaki seber, 
de biradır. 

14. 1969 senesinde bira imalinin özel sektöre de tanınması ve bilhassa Danıştayın 1974 senesinde verdiği 
bir kararla birayı alkolsüz içki statüsüne tabi tutulması, radyo, basın ve televizyonda bira reklamlarının ala
bildiğine yapılmış olması, alkolizmin tehlikeli boyutlara ulaşmasında en büyük etken olmuştur. 

15. Gençliğin ve gelecek nesillerin beden ve ruh sağlığını, millî, ahlakî, aileyi ve toplumu, iktisadî ve 
millî savunma gücümüzü büyük ölçüde tehdit eden, aynı zamanda dış düşmanların soğuk savaş silahı ola
rak kullandıkları alkolizm karşısında ilgisiz kalmak alkolizm afetinden daha korkunç bir felakettir. 

Neticei Talep 

Alkolizmin itici gücü olan «bira» ile ilgili mevzuat değiştirilmediği ve gereken tedbirler alınmadığı takdir
de, bu artış hızı ile yakın bir gelecekte Türkiye dünyanın en kalabalık alkolik, narkotik, sakat, geri zekâlı 
ve fahişeler ülkesi haline geleceği ilim adamlarının görüşleridir. 

Bu netice ise Türk milletinin mevcudiyetine düşman emperyalist kuvvetlerin emelidir. Zaten meselenin te
melinde de nesillerimizi çürütmek isteyen ince, sinsi ve son derece planlı düşman tehditleri bulunmaktadır. 
Yükse'k malumlarınız olduğu üzere bugün savaşlar sadece cephede olmamakta; milletler türlü yollarla içten 
çökertilmektedir. Bira da bu yollardan biridir. Mesele son derece vahimdir. Bu bakımdan alkolizmde ilk ba-
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samak bira reklamlarının ışıklı reklam, pano reklamı, gazete reklam ve ilanı, slayt göstericisi, bez afiş, video, 
sinema televizyon filmi, radyo veya televizyon spotu veya herhangi bir surette yapılmasının yasaklanmasında 
mutlak zaruret vardır. 

Herkese ve bilhassa Türk milletinin temsilcileri olarak Türkiye 'Büyük Millet Meclisi üyelerine büyük gö
revler düştüğü inancı ile yukarıdaki gerekçelere ve ekli raporlara dayanarak verdiğim kanun teklifinin gere
ğini saygılarımla arz ederini. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 28 . 5 . 1984 

Esas No. : 2/71, 2/88 
Karar No. : 22 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

«Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar'ın, 18.6.1942 Tarih ve 4250 Sayılı ispirto ve ispirtolu içki
ler inhisarı Kanununun 19 ve 31 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» bakanlık temsilci
lerinin ve teklif sahibinin de katılmasıyla Komisyonumuzun 9.5.1984 tarihli 18 inci birleşiminde incelenip 
görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelere geçilmesi kabul edilmiş ve maddelerin düzenlenmesi için üç 
kişilik bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 

Kurulan alt komisyon teklifi, aynı konuyla ilgili olarak Komisyonumuza 17.5.1984 -tarihinde havale edi
len «Balıkesir Milletvekili tsmail Dayı ve Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın, Biranın Alkollü IçkMerden 
Sayılması, Her Türlü Alkollü ve ispirtolu içki Reklamlarının TRT Kurumunca Yasaklanması Hakkında Ka
nun Teklifi» ile birleştirerek ve Mahmut Altunakar'ın teklifini esas alarak görüşmüş ve raporunu Komisyon 
Başkanlığına sunmuştur. 

Sözü edilen her iki teklif ve alt komisyonun raporu ilgili bakanlık, özel teşebbüs temsilcileri ve Yeşilay-
dan (bir temsilci ile teklif sahiplerinin de katılmasıyla Komisyonumuzun 23.5.1984 tarihli 20 nci birleşiminde 
incelenip görüşülmüştür. 

1. Teklifin 1 inci maddesiyle değiştirilen 4250 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi Tekel idaresinden alı
nacak bayilik ruhsatını düzenlemektedir. Tekel idaresinin kendi üretmediği konuda ruhsat veremeyeceği, ve-
rebilse bile Kanunla amaçlanan sonuca varılamayacağı düşünülmüş ve maddenin birinci fıkrası Kanundaki 
şekliyle muhafaza edilerek düzenleme ikinci fıkrada yapılmıştır. Ayrıca 2559 sayılı Kanuna atıfta bulunu
larak maddeye açıklık getirilmiş, ruhsat verilemeyecek yerlerin kapsami da genişletilmiştir. 

2. Teklifin 2 nci maddesindeki ceza, konunun önemi göz önüne alınarak artırılmıştır. 
3. Teklifin geçici maddesi 1 inci maddede yapılan düzenlemeye paralel olarak değiştirilmiştir. 
4. Teklifin 3 ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir, 
Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı Me arz olunur, * 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Ali Dizdar oğlu Ahmet İlhami Kösem Mustafa. Uğur Ener 

Antalya Malatya - - Kütahya 
(Muhalifim.) 

Üye Üye Üye 
Coşkun Bayram İbrahim Taşdemir Alpaslan Pehlivanlı 

Adana Ağrı Ankara 
(Çekimserim) (Çekimserim) 
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Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çoırum 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhao» 

Üy< 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

Siirt 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Özgür Barutçu 
Diyaırbakır 
(Muhalifim.) 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 
(Muhalifim.) 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Salih Alcan 

Tekirdağ 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Mehmieft Onur 

Kahramanmaraş 
(İmzada bulunamad.) 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 
(İmzada bulunamadı) 

MUHALEFET ŞERHİ 

1. Sunulan Tekliflerde Yasa ile düzenlenmesi istenilen yasaklama ve yeni düzenlemelerin, Reklamla il
gili bölümü TRT Yönetim Kurulunca diğer yasaklama ve düzenlemelerde İçişleri Bakanlığı tarafından hazır
lanan Yönetmelikte sağlanmış bulunduğundan, 

2. Teklifin yasallaşması halinde arpa ve şerbesçi otu üretiminde bozulacak denge sonucunda büyük bir 
çiftçi kesimi mağdur edileceğinden ve bira sanayinin iş gücü istihdamı da dahil olmak üzere, iktisadî yön
den ülkemize fayda yerine zarar getireceği muhakkak bulunduğundan, 

3. Teklifin yasallaşması halinde, Turizm İşletme belgesi bulunmayan binlerce Turistik Tesisler, plaj, 
bahçe ve benzeri yerlerde özellikle Ecnebi Turistlerin soğuk bira içmeleri önlenmiş bulunacağından ve bunun 
sonucu olarak da geçen yıllara göre bu yıl ulaşılan Turizmdeki müsbet gelişme, önümüzdeki yıl gerileme gös
tereceğinden, 

4. Bugünkü Liberal ekonomi düzenimizde her türlü yabancı sigara ve alkollü içkinin ithali mümkün bu
lunmakla, ülkemizde üretilen ve yüzde yüzüyle yerli malı bulunan bira konusundaki istenilen yeni düzenleme
ler bu günkü ekonomik sistemimizle bağdaşmadığından, 

5. Esasen bugünkü mevzuatımıza göre de 18 yaşından küçüklerin yanında velisi olmadan kahvehane ve 
benzerli yerlere girmeleri ve kendilerine içki satışı yasak bulunduğundan, okul ve spor salonları ve alanları 
gibi yerlerde de biranın satımı ve içimi mevcut mevzuata göre yasaklana bildiğinden, 

Reklam ve şaraba ilişkin yasaklama ve yeni düzenlemeler hariç olmak kaydıyla biraya ilişkin yasaklama 
ve yeni düzenlemeye karşıyım. 

23 . 5 . 1984 
Âli Dizdar oğlu 

Antalya Milletvekili 
Adalet Komisyonu Başkanı 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 7.6. 1984 

Esas No. : 2/71-2/88 
Karar No. : 25 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar'ın «8.6.1942 Tarih ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler 
İnhisarı Kanununun 19 ve 31 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» ile Balıkesir Millet
vekili İsmail Dayı ve Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın, «Biranın Alkollü İçkilerden Sayılması, Her türlü 
Alkollü ve İspirtolu İçki Reklamlarının TRT Kurumunca Yasaklanması Hakkında Kanun Teklifi» ile, ön 
havalesi uyarınca hazırlanan Adalet Komisyonu Metni Komisyonumuzun 6.6.1984 tarihli 31 inci birleşiminde 
teklif sahiplerinin ve Hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşüldü. 

Bilindiği gibi, yürürlükte bulunan 4250 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında «Şarap ve 
bira satmak isteyenler bir beyanname ile satış yerlerini bildirirler» hükmü yer almaktadır. Bu hüküm biranın 
kahvehane, büfe, kantin ve hemen hemen her yerde serbestçe satılması keyfiyetini doğurmuş, hatta okulla
rın ananevi günlerinde bira başta gelen ikram haline gelmiş ve böylece gençlik Devletin tekelindeki radyo 
ve televizyon yolu ile de maalesef alkolizme doğru âdeta sevk ve teşvik edilmiştir. 

Sağlık uzmanlarının raporlarına göre; Alkolizm bütün dünyada en önemli sağlık sorunlarından biridir. 
Alkolizm bireyi bedensel ve ruhsat yönden çökerten ağır bir hastalık olduğu gibi, aileleri yıkan, mutsuzluk
lara ve büyük iş gücü kaybına yol açan, trafik kazalarının en başta gelen nedenleri arasında bulunan bir 
toplum ve sağlık sorunudur. Son yıllarda bilhassa gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde büyük tehlike arz 
eden bu sorunun halli için Dünya Sağlık Kuruluşları çareler aramaktadırlar. 

Anayasamızın 58 inci maddesi ile gençlerin alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden ve her türlü 
kötü alışkanlıklardan korunması Devletin başta gelen vazifeleri arasında sayılmıştır. 

Adı geçen teklifler ile, 4250 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi yeniden düzenlenerek, bira ve şarap için 
de beyanname ile bildirme yerine diğer içkilere uygulanan ruhsat esası getirilmiş ve bira dahil her türlü is
pirto ve ispirtolu içkilerin öğrenci yurtları, spor kulüpleri, her türlü öğretim ve eğitim kurumları, kahveha
ne, kıraathane, pastahane, bezik ve briç salonlarında satışı yasaklanmıştır. Söz konusu içkilerin radyo ve 
televizyonda reklamlarının yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, kanuna aykırı hareket edenler için 
para cezalarını artırıcı yeni düzenlemeler getirilmiştir. 

Teklif üzerinde Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde ve teklif sahiplerinin yaptıkları açıklamalarda; 
biranın her yerde kolayca satılması ile gençliğin tehlikeli bir biçimde alkole alıştırıldığı, bu durumu önle
mek için hazırladıkları teklif ile, biranın alkollü içki sayılarak bira satışının ruhsatar bağlanması, satışının 
kontrol altına alınarak gençliğin alkolizm tehlikesi karşısında korunmasının amaçlandığını belirtmişlerdir. Gö
rüşmelerde bira reklamlarının çok küçük yaştaki çocukları bile etkilediği bu nedenle teklifin çok yerinde ol
duğu üzerindeki görüşler çoğunlukla benimsenmiştir. Ancak, bira satışının ruhsata bağlanması ile bira ve 
yan sanayii üzerinde olumsuz etkileri olacağı, buralarda çalışan işçilerin işsiz kalabileceği, arpa ve şerbetçi-
otu üreticilerinin ekonomik yönden güçsüz duruma düşürülecekleri gibi endişeleri de dile getirmişlerdir. Bu 
görüşmelerden sonra teklifin tümü benimsenmiş, Adalet Komisyonu metni esas alınarak maddelerinin görü
şülmesine geçilmiştir. 

Adalet Komisyonu metninin çerçeve 1 inci maddesine bağlı olarak değiştirilen 19 uncu maddenin birinci 
fıkrası «İspirto ile bira ve şarap dahil her çeşit ispirtolu içki satmak isteyenler inhisarlar idaresinden ruh
sat almaya mecburdurlar.» şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin 2 nci. fıkrasındaki «Şarap ve bira satmak is
teyenler bir beyanname ile satış yerlerinin inhisarlar idaresine bildirmeye ve ayrıca» ibaresinin yerine «Açık 
olarak satanlar» ibaresi konularak madde yeniden düzenlenmiştir. 

Adalet Komisyonu metninin çerçeve ikinci maddesi ile değiştirilen adıgeçen kanunun 31 inci maddesinin 
aslında taimaimen değiştirilmiş ve tek fıkra haline getirilmiş olmasına rağmen, maddenin il inci fıkrasının de-
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ğişiklliği şeklinde yazılmış olduğu 'tespit edildiğinden, çerçeve 2 nci madde metni yeniden düzenlenmiştir. 
Diğer yandan değiştirilen 31 inci maddede yer alan «veya beyanname vermeden» ibaresi 1 inci maddeye 
paralel alarak metinden çıkarılmış, ayrıca 500 ıbin liralık para cezası fazla görüldülğünden bu miktar 250 
•bin liraya indirilmiş, madde numaralandırılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Adalet Komisyonu metninin Geçici Maddesindeki «Kanunun 19 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına göre» 
ibaresi «Kanunun 19 uncu maddesine göre» şeklinde, «Kanunun yüriMüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde beyanname vermeye ve ruhsat almaya mecburdurlar» ibaresi «Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren sekiz ay içinde ruhsat almaya mecburdurlar» şeklinde değiştirilmiştir. 

Adalet Komisyonu metninin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına ısunuflmak üzere Yüksek başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Aydın Güven Gürkan 
Anltalya 

imzada bulunamadı 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
©olu 

Onural §eref iBozkurt 
Çanakkale 

îmzada bulunamadı 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Karşı oy yazım eklidir 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

îmzada bulunamadı 

Fikret Brtan 
îzmir 

îmzada bulunamadı 

Cengiz Tuncer 
Kayiseri 

'Başkanvekili 
; Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
(Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut ArıUan 
Edirne 

Görüşüm eklidir 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

ihsan Gürbüz 
Hatay 

fmzada bulunamadı 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğtu 
Adıyaman 

M. Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

îmzada bulunamadı 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

îmzada bulunamadı 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim Özbtyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 
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Haydar, Özalp 
Niğde 

Fehmi Afemfaoğtu 
Rize 

H. Barış dan 
Sinop 

imzada bulunamadı 

Enver Özcan 
Tokat 

Hmzada bulunamadı 

Ferit Melen 
Van 

Ümzada bulunamadı 

GÖRÜŞ 

Tek başına bu yasayla gençliğin korunacağı görüşünde değilim. «Gençliğin yönlendirikneisi ve korunma
sı» konusunun çok geniş kapsamlı olarak ele alınması gerektiği görüşündeyim. 

Türkân Arıkan 

MUHALEFET ŞERHİ 

— Kanun teklifi ile alkolle mücadele konusu ve Bira ile mücadele 'birbirine kanştırılmıştır. 
— İçki tekeli konusu tümü ile ele alınmalıdır. 
— Bira ürettimi bugün tekel olmaktan çıkmıştır. 
— Ekonomik açıdan; ülkedeki yatırım, üretim ve istihdam sorunlarına olumsuz etki yapacaktır. 
Bu sebeple teklifin tümüne muhalifim. 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale Milletvekili 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır Milletvekili 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ İSMAİL DAYI 
VE ANKARA MİLLETVEKİLİ HAZIM KUTAY' 

İN TEKLİFİ 

Biranın Alkollü İçkilerden Sayılması, Hertürlü Al
kollü ve İspirtolu İçki Reklamlarının TRT, Kuru

munca Yasaklanması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı Türk gençli
ğinin alkolizm afetinden korunması ile ilgili alınacak 
tedbirleri ve bunların uygulanması konusunda ge
rekli hükümleri düzenlemektedir-

MADDE 2. — İlmen alkollü olduğu tespit edil
miş olan Bira, kanunende alkollü içkilerden sayılır. 

MADDE 3. — Kahvehane, Yurt kantinleri ve 
Gazinoları ile okul, mabed, hastane ve askerî bina
ların yüz metre yakınında alkolü içki satılamaz. 

Biranın -Pazarlama ve satışları 4250 sayılı ispirtolu 
içkiler inhisar Kanunu hükümlerine tâbidir. 

MADDE 4. — Bira ve hertürlü alkollü içkinin 
reklamlının Radyo, Televizyon ve Devlete ait her 
çeşit tesis ve kurumlarda yapılması yasaktır. 

MADDE 5. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgi
li tüm esaslar İçişleri ve ilgili Bafcanlikların görü
şü alınarak Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Koordinatörlüğünden Kanun yayımını takip eden 
altı ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle tespit 
edilir. 

Yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanır. 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinden itiba
ren üç ay sonra yürüdüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür, 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ MAHMUT 
ALTUNAKARTN TEKLİFİ 

8.6.1942 Tarih ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarı Kanununun 19 ve 31 inci Maddeleri

nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4250 Saydı Kanunun 19 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İspirto ve ispirtolu içkilerle diğer maddelerin sa
tışı ve reklam yasağı« 

Madde 19. — (Bira dahil her türlü ispirto ve is
pirtolu içkiler satmak isteyenler İnhisarlar İdaresin
den ıruhsat almaya mecburdurlar. 

Öğrenci yurtaları, spor kulüpleri ile diğer genç
lik birlik ve teşekküllerinde birindi fıkradaki içkileri 
satmak isteyenlere ruhsat verilmez. 

Bu maddedeki içkilerin Radyo ve Televizyonda 
reklamları yapılamaz. 

MADDE 2. — 4250 Sayılı Kanunun 31 inci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Ondokuzuncu maddeye göre ruhsat almadan sa
tış yapanlardan onlbin liradan yirmibin liraya kadar 
hafif para cezası alınır. 

GEÇİCİ MADDE — 4250 Sayılı İspirto ve İs
pirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu mad
desinin ikinci fıkrasına göre şarap ve bira satanlar 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay 
içinde ruhsat almaya mecburdurlar. 

MADDE 3. — IBu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİÖÎ METİN 

8.6.1942 Tarih ve 4250 Sayılı İspirto ve İsportalu 
İçkiler İnhisarı Kanununun 19 ve 31 inci Maddele

rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

(MADDE 1. — 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu Maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Madde 19. — İspirto ve ispirtolu içkiler sat
mak isteyenler İnhisarlar İdaresiniden ruhsat almaya 
mecburdurlar. 

Şarap ve 'bira satmak İsteyenler bir (beyanname 
ile satış yerlerinin İnhisarlar İdaresine bildirmeye ve 
ayrıca 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanu
nunun 7 nci Maddesine göre en büyük mülkî amir
den, içki yerleri için aranan ruhsatı almaya mecbur
durlar. 

öğrenci yurtları, spor kulüpleri, hertürlü öğretim 
ve eğitim kurumlan, kahvehane, kıraathane, pasta-
hane, bezik ve briç salonlarında ispirto ile bira ve 
şarap dahil her çeşit ispirtolu içkinin satışına ruhsat 
verilmez. 

İspirto ile bira ve şarap dahil her çeşit ispirtolu 
içkinin radyo, televizyon ve Devlete ait 'hertürlü ku
rum ve kuruluşlardan reklamının yapılması yasaktır. 

MADDE 2. —, 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarı Kanununun 31 inci Madldesinin 
Birinci Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ondokuzuncu maddeye göre ruhsat almadan ve
ya beyanname vermeden satış yapanlar üç aydan altı 
aya kadar Hapis ve ellibin liradan beşyüzbin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

GEÇİCİ MADDE — 4250 Sayılı îspirto ve İs
pirtolu İçkiler İnhisarı Kanunun 19 uncu Maddesi
nin İkinci. Fıkrasına göre şarap ve bira satanlar bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde beyanname vermeye ve ruhsat almaya mec
burdurlar, 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETHGÎ METİN 

8.6.1942 Tarih ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarı Kanununun 19 ve 31 inci Maddele

rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarı Kanunun 19 uncu Maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«'Makide 19. — İspirto ile bira ve şarap dahil her 
çeşit ispirtolu içki satmak isteyenler ilnhisarlar İda
resinden ruhsat almaya mecburdurlar. 

Açık olarak satanlar 2559 Sayılı Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanununun 7 nci Maddesine göre en bü
yük mülki amirden, içki yerleri için aranan ruhsatı 
almaya mecburdurlar. 

löğrenci yurtları, spor kulüpleri, hertürlü öğretim 
ve eğitim kurumları, kahvehane, kıraathane, pasta-
hane, bezik ve briç salonlarında ispirto ile bira ve 
şarap dahil her çeşit ispirtolu içkinin satışına ruhsat 
verilmez. 

İspirto ile bira ve şarap dahil (her çeşit ispirtolu 
içkinin radyo, televizyon ve Devlete aiit hertürlü ku
rum ve kuruluşlardan reklamının yapılması yasaktır. 

MADDE 2. — 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarı Kanununun 31 inci Maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«'Madde 31. — Ondokuzuncu maddeye göre ruh
sat almadan satış yapanlar üç aydan altı aya kadar 
hapis ve ellibin liradan ikiyüzellibin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

ÖEÇİGt MADDE — 4250 Sayılı İspirto ve İs
pirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu madde
sine göre şarap ve bira satanlar bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren sekiz ay içinde ruhsat al
maya mecburdurlar. 

(MADDE 3. — Adalet Komisyonu metninin 3 ün
cü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 74) 




