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338 A) Gündem Dışı Konuşmalar 

1. — Konya Milletvekili Haydar Koyun-
cu'nun, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu
nun taUbik şekli ve karşılaşılan sorunlar ko
nusunda gündem dışı konuşması 338:339 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Ankara Büyük Şehir Beledi
yesinin müsrifliği ve çalışmalarının yetersiz
liği konusunda gündem dışı konuşması 339:340 

B) Tezkereler ve önergeler 340 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici* 

nin, «16.5.1984 Tarih ve 3006 Sayılı Kütahya 
Mi Gediz 'İlçesinin. Merkezinin Değiştirilmesi 
Hakkındaki Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tek-
lifbni geri aldığına dair önergesi (2/167, , 
4/103) 340 

Sayfa 
304,362 

340 
V, — SORULAR VE CEVAPLAR 
'A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 

EtTbank'ın verdiği kredilere ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/270) 340 

1: — Konya Milletvekili. Salim Erel'in, 
emekti maaşı Ödeyen bankalar arasındaki 
farklı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 340 

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm, 
Buca'nm ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan 
sözüü soru önergesi (6/302) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 11.3.1985) 340 

4. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz* 
in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevine son verilen kamu görevlilerine ilişkin 
başbakandan sözlü soru önergesi, (6/279) 340 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, bakanlık irtibat bürolarmın çalış
malarına ilişkin Başbakandan sözlü.sorusu ve 
Devlet Bakam Kâzım Oksay'ın cevabı (6/292) 340:342 

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver* 
in, 'basında yer alan Ordu-Hükümet işbirliği 
seminerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi „(6/294) . 342 
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Sayf» 
7. — İstanbul Milletvekili Sabit Ba'tumlu* 

nun, Sıkıyönetim Kanununa göre işine son 
verilen memur ve işçilerin durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/296) 342 

8. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, 
ipek ipliği ithaline ve üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/298) 342 

9. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, ilahiyat fakülteleri ders prog
ramlarının açık öğretim kapsamına alınma
sına ilişkin sorusu ve 'Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in cevabı 
(6/299) 342:344 

• 10. — Siirt Milletvekili 'Nejdet Naci Mi-
maroğlu'nun, Siirt İlinde sigara fa'brikası ku
rulmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/300) 344 

11. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ura!' 
m, bazı şirketlere verilen gemi kredilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/301) 344 

12. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıl-
dırım'ın ayçiçeği taban fiyatına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/303) 344 

B) Yazdı Sorular ve Cevapları 362 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, termal kaynaklarımızdaki tu
ristik tesislere ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu'nun ya
zılı ceva'bı (7/404) 362:363 

2. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nal-
'bantoğlu'nun, turistik yerlerin envanterine 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Mükerrem Taşçıoğlu'nun yazılı cevabı (7/407) 363:367 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açıldı. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın, 

İstanbul 'Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun «Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanının, sağlık hizmetlerini ak
satacak ve vatandaşları sıkıntıya sokacak kararları» 
konusunda geçen birleşimdeki gündem dışı konuşma
sına cevap veren bir konuşma yaptı. 

Sakarya Milletvekili Turgut Sözer, demokratik 
gelişmemizin karşılaştığı sorunlar konusunda, 

Sayf* 
3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-

gil'in, Balıkesir İli «2. Mirzabey Mahallesi 
3 no.lu gecekondu önleme bÖlgesi»ne İlişkin 
Sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 1. Safa 
Giray'ın yazılı cevabı (7/410) 367:368 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, idarî ve meslek memurlarına 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Ha-
lefoğlu'nun yazılı cevabı (7/417) 368:369 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, üniversitelerle akademilerde 
kamusal fonların dağılımına ilişkin sorusu ve 
'Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler'in yazılı cevabı (7/418) 369:372 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Bakanlığın dış ülkelerdeki teş
kilatına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Vahit Halef oğlu'nun yazılı cevabı (7/421) 373 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 344 

1. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sa
yısı : 269) 344:361 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdar/oğlu' 
nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 
178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı 82 ve 82'ye 1 inci ek) 361 

Tokat Milletvekili Enver özcan, yurt dışına gide
cek bazı sanatçılarımıza pasaport verilmeyişi ve 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya da Odalar 
Birliği Başkanının yasa dışı tutumları; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Muş Milletvekili Atilla Sın'ın «Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 2 nci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifimi 
(2/204) geri aldığına dair önergesi okundu; Adalet 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Komisyonunda bulunan teklifin İçtüzüğün 76 ncı 
maddesine göre geri verildiği bildirildi. 

İstanbul 'Milletvekili Namık Kemal Sentürk ve 10 
Arkadaşının; Türkiye Kömür İşletmelerindeki bazı 
görevliler hakkındaki ağır ithamların doğruluk dere
cesini tespit etmek amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesinin {10/7) İçtüzüğün 102 
nci maddesine göre yapılan öngörüşmeleri tamamlan
dı; 'Meclis Araştırması açılması reddedildi. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 30 Arka
daşının; Yunanistan ve Ege sorunu konusunda bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesinin (8/7) 

28.3.1985 

Tasarılar 
1. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 

Hükümlere Dair Kanun Tasarısı (1/663) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.3.1985) 

2. — 3.1.1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardım
laşma Kurumu Kanununun 21 inci Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/664) (Mîllî 
Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.3.1985) 

3. — 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/665) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihî : 28.3.1985) 

Teklif 
1. — Muş 'Milletvekili Atilla Sm'ın, 2828 sayılı 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi (2/217) (Adalet Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 28.3.1985) 

Sözlü Soru Önergeleri N-
1. — İstanbul Milletvekili Feridun Şak'ir öğünç' 

ün, komisyonlarda bulunan bazı kanun tekliflerinin 
gündeme alınmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet 

İçtüzüğün 100 üncü maddesine göre yapılan- öngö
rüşmeleri tamamlandı; genel görüşme açılması red
dedildi. 

28 Mart 1985 Perşembe günü Saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Karal 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Kayseri 

Cemal özbilen Muzaffer Yıldırım 

Perşembe 

'Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/320) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.3.1985) 

2. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın, toplu 
iş Sözleşmelerinden yararlandırılmayan işçilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 25.3.1985) 

3. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, şeker 
pancarı alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan «özlü soru önergesi (6/322) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 25.3.1985) 

4. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Kara-
kaya Barajı nedeniyle yapılan istimlaklara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/323) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.3.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum ve ilçelerinde bazı bankalarca verilen 
kredilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/483) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.3.1985) 

2, — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum İlinde tamamlanmamış fabrikalara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/484) (Başkan
lığa geliş tarihi : 25.3.1985) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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BlRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim Karal 
KÂTtP ÜYELER : Muzaffer Yddınm (Kayseri), Cemal ÖzbUen (KırklareU) 

iBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 79 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya- ((Denizli Milletvekili ismail Şengün'e kadar yokla-
pılacaktır, ma yapıldı) 

Sayın milletvekillerinin salonda bulunduklarım (BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşme-
yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. lere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. <— Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununun tatbik şekli ve 
karşılaşılan sorunlar konusunda gündem dışı konuş
ması 

(BAŞKAN — Sayın milletvelkilleri, gündeme geç
meden evvel, gündem dışı söz isteyen 2 milletvekiline 
söz vereceğim. 

6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununun tatbik şekli 
ve karşılaşılan sorunlar konusunda konuşmak üzere, 
Konya Milletvekili Sayın Haydar Koyuncu; buyurun 
efendim. (MDP sıralarından alkışlar) 

Sayın Koyuncu, süreniz 5 dakika efendim. 
HAYDAR (KOYUNCU (Konya) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; bilindiği üzere, 12 Eylül 
öncesi pek çok vatandaşımız, şu-,veya bu sebeple silah 
edinmek, silah bulundurmak durumunda idi. Pek çok 
silah ve patlayıcı maddelerin de anarşik maksatla 
kullanıldığı bir gerçektir. 

12 Eylül 1980 tarihinden bu yana, anarşi ve te
rörle sürdürülen kararlı, cesur, tarafsız mücadele ba
şarılı olmuş, devlet otoritesi hâkim kılınmış, anarşi 
ve terör önlenerek vatandaşa köyünde, kentinde, evin
de, işinde ve sokakta can güvendiği sağlanmıştır. Huzur 
ve güven ortamının teessüsünden sonra pek çok va
tandaşımız, 12 Eylül öncesinde çeşitli kaygılar yüzün
den bulundurmak durumunda kaldığı ruhsatsız silah
larını güvenlik kuvvetlerine teslim etmek çarelerini 
aramıştır. Vatandaşlarımızın bu candan isteklerine uy
gun olarak ruhsatsız ateşli silahlar ve mermiler ile 
Türk Ceza Kanununun 264 ve 6136 sayılı Kanunun 

4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan aletlerin 
güvenlik kuvvetlerine teslimini sağlamak üzere, 25 
Eylül 1980 tarihinde, 2305 sayılı Kanunla 15 günlük 
bir süre tanınmıştı. Vatandaşlarımızın büyük bir bö
lümü bu çağrıya gönülden katılmış, ruhsatsız silah
larını teslim etmek üzere, resmî daireler önünde âdeta 
kuyruklar oluşturmuştur. 

Birikimi önlemek için, o günün şartlarında bu 
süre 17 Ekim 1980 günü mesai saatinin bitimine ka
dar uzatılmıştı. Ancak, yine bazı vatandaşlarımız, 
2305 sayılı Kanunun tanıdığı süre içinde çeşitli ne
denle teslim edemediği silahlarını güvenlik kuvvet
lerine teslim etmek çarelerini aramıştı. Nitekim, birçok 
yerlerde köy meydanlarına, köy odalarına, okullara, 
camilere ve hâli arazilere silahlar bırakmak suretiyle 
teslim gayretini sürdürmüştü.-

(Bu arada bazı yörelerde silahlarını teslim eden 
vatandaşların kimlikleri tespit edilmiş, bunun sonucu 
olarak 2305 sayılı Kanunun öngördüğü süre sona 
ermiş olduğu için, haklarında ceza kovuşturması ya
pılmıştır. Silahlarını teslim eden; fakat ceza kovuş
turmasına maruz kalanların, bu fiilden ötürü ceza 
takibatına maruz kalmaları veya mahkûm edildikleri 
asıl cezaların yerline getirilmesi amacıyla 2583 sayılı 
Kanun çıkarılmıştır. Ancak, sözü geçen kanunlara 
rağmen, halkımızın elinde şu veya bu sebeple kalmış 
olduğunu tahmin ettiğimiz daha pek çok silahın bu
lunduğu da bir varsayımdır. Nitekim, güvenlik kuv
vetlerimiz de zaman zaman köy ve diğer yerlerde 
hoparlörle halkı ısilah teslimine ve terkine davet et
mekte ve sonuç da almaktadır Bu arada halkımızın 
iyi niyetine rağmen, istisna da olsa, nahoş muamele-
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lere maruz kaldıkları da şikâyet konusu olmaktadır. 
Bazı zorlamaların ve hatta işkencelere varan uygula
maların yapıldığı iddiası da yaygındır. Şüphesiz bu 
gibi muamelelere tevessül edenler hakkında gerekli 
takibat ve cezaî kovuşturmalar yapılmaktadır. 

Buıgün yaygın bir şikâyet konusu olan bu silah 
toplama işinde, görevlilerin daha müşflik ve usulî dav
ranışlar bakımından daha titiz olmalarında her za
mankinden daha fazla yarar vardır. Gerek sıkıyönetim 
amirlerinin, gerek diğer emniyet amir ve görevlileri
nin bu konuda halkımıza daha bir anlayışla yaklaş
malarını ve şikâyet konusu zorlama ve tedbirlerden 
uzalk kalmalarının sağlanmasını bekliyoruz. Bu ko
nuyla hükümetimizin yakından ilgilenmesini bekle
mekteyiz. 

Silah bulundurup da, şu veya bu maksatla teslim 
veya terk etmeyen vatandaşlarımıza bir fırsat tanımak 
ve yurt düzeyinde isaklı kalmış silahların toplanmasını 
sağlamak üzere, bir kanun teklifi hazırlamış ve Baş
kanlığa tevdi etmiş bulunmaktayım. Başkanlığımız bu 
teklifimi 22.3.1985 tarihinde Adalet Komisyonuna ha
vale etmiştir. Bu teklifimizle, suç vasıtası olmayan 
ve çeşitli nedenlerle halkın elinde kalmış bulunan, 
bulundurma ruhsatı olmayan silahların toplanması 
veya terk edilmeline bir defa daha imkân tanımak ve 
bunlar için başlamış takibatların durdurulması amaç
lanmaktadır. Bu suretle, vatandaşlarımızda bir ferahla
ma, adlî işlerde de belirli bir azalma olacağı gibi, pek 
çok silahın da yeni suçların vasıtası olmaktan çıkarıl
mış olacağı kanaatindeyim. 

Adalet Komisyonunda bulunan bu tekilimizin bir 
an önce kanunlaşması, başta Adalet Komisyonu ve siz 
sayın üyelerin olumlu katkı ve çabalarıyla mümkün 
olacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle yüce parlamentoyu say
gıyla selamlar, hepinize sevgilerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koyuncu. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim 
bu TRT, iktidarın propagandasını yapmak içlin mi 
geliyor buraya? Devamlı olarak ekrana hep iktidarı 
çıkarıyor. 

BAŞKAN — Gerekli talimat verilecek kendilerine 
efendim, 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Natbantoğlu'nun, 
Ankara Büyük Şehir Belediyesinin müsrifliği ve ça
tışmalarının yetersizliği konusunda gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi de Anka
ra Büyük Şehir Belediyesinin çalışmalarımın yetersiz-
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ligi ve müsrifliği konusunda konuşmak üzere Sayın 
Nalbantoğlu'na söz veriyorum; buyurun efendim. 

HİLMİ NALBANTOGLU {Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Sayın Altınsoy'un her basın toplantısında yeni bir 
ümide kapılıyoruz; fakat her seferinde de dağ bir 
farecik doğuruyor nedense; bu kere de öyle. 19 Mart 
tarihîi gazetelerden birinde boy boy resimleri var; 
konu Ankara Metrosu, herhalde temel atılıyor diye 
seviniyoruz; ne gezer. Meğer «Çözüm için ilk adım» 
diye adlandırılan hadise, sistemin sadece ön etütleriy-
miş, daha ne yönü, ne de teknolojisi belliymiş. Ka
nadalılardan 600 bin dolar, Birleşmiş Milletlerden de 
395 bin dolar yardım sağlanarak yapılan iş sadece 
ön etüt. Harcamalara bu para yetmezse Birleşmiş Mil
letler yardımı 1 milyon dolara çıkacakmış, mış, mış... 
Ne bitip tükenmez sistem etütleri bu? Ankara için 3 
proje yapılmadı mı? Hele sonuncusu bundan önceki 
başkan zamanında İmar Koordinasyon Kurulundan 
da geçmedi mi? Ankara'nın ihtiyaçları her başkan de
ğiştiğinde değişiyor mu ki, bu kere ön etütle - dikkat
lerinizi çekerim, proje falan değil, ön etütle - ayak 
süründürülüyor. Bütün bunlar geçen günkü Altınpark 
işi gibi oyalamaca. 

Ben eski bir belediye başkanı olarak, Sayın Al
tınsoy'un 1 yıllık faaliyetlerini kendinden öncekilerle 
karşılaştırdım, size de sunuyorum. Örneğin, Sayın 
Halil Sezai Erkut ve Sayın Barlas, köprüler, yollar, 
tesisler yapmıştı. Sayın Dalokay ise, seçilir seçilmez 
1 yılda 100 göbekli kavşak yaparak şehrin trafik so
rununa bugüne kadar devam eden büyük yarar sağ
ladı. Ondan sonraki Sayın Dinçer, Ankara'nın anaek-
senlerinden birisi üzerinde 5,5 kilometrelik tahsisli 
otobüs yolu yaparak ulaşımda büyük ferahlama ya
rattı. Şimdi ise, bu yapılanlar sökülecekmiş; bu ne 
akıl? Sayın Dinçer, ayrıca üstgeçitler ve yaya bölgeleri 
yaptı. Daha sonraM «Atom Karınca» Sayın Önder işer 
ilk yılda ekmek fabrikası, Hasırcılar Geçidi ve Abdi 
İpekçi Parkını ikmal edip açtı; bunlara ucuz gıda 
ve giyim fuarları, çok adette yol, kanal, üstgeçit, yeni 
yaya bölgeleri ilave etti. Buna karşılık Sayın Altınsoy, 
kendinden önceki başkanın sarf ettiği bütçenin 3 ıkatı 
ile arkasında hükümet olduğu halde, etrafında 5 ilçe 
belediyesi ve bir yığın personeliyle şatafatlı kurul
duğu Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığı tah
tında 1 yıldır ne yaptı acaba? Bunu bilmek hepimizin 
hakkıdır. Çünkü, vergi veriyoruz ve bunun karşılı
ğında da ne yapıldığını bilmek istiyoruz. Koca 1 yıl 
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geçti, oysa tüm yapılanlar, geleceğe matuf bitip tü
kenmez ön etütler, vaatler, beyanatlar; dostlar alışve
rişte görsün. 

Öte yandan, kendilerine önceki başkan tarafından 
teslim edilen işlerin bir kısmı ya devam ettirilmemiş 
veya ihmal edilerek mezbelelik hale getirilmiştir. Ör
nek mi istersiniz? 5 yerdeki üstü otoparklı semt hal
leri inşaatları sürüncemededir. Yenişehir semt halinin 
dükkânları 1 senede hâlâ kiraya verilip belediyeye 
gelir sağlanmamıştır, üstteki otoparkın yarıdan fazlası 
boş halde durmakta. Şimdi buranın üst katlarına 
pazar taşınacakmış. Tüm suyu, çamuru, pisliği dük
kânların tepesine akıtmak üzere. Ne güzel eşsiz bir 
düşünce! Ankara'yı hava kirliliğinden kurtaracak Naf-
ta projesi ,de, inşaatı bitmiş bulunan çöp fabrikası gibi 
rafa kaldırılan işlerden. Oysa aynı çöp fabrikasının eşi 
Mersin'de aylar önce Sayın Cumhurbaşkanımız tara
fından hizmete açıldı, 

Tamirleri tekniğine uygun olarak yapılmayan asfalt 
ve kaldırımlar halkın ve araçların baş belası olmaya 
devam ederken, bozuk ve kısmen kör trafik lambaları 
cadde köşelerinden insan ve araçlara alay edercesine 
göz kırpıyor. 

(Tüp üst geçitler bakımsız, tozlu ve ışıksız birer 
tünel haline gelmiş bulunuyor. Eksilen otobüs sayı
sına paralel olarak artan ücretler de işin cabası. Halka 
verilen öğüt ise, evlerinden sabahları 1,5 saat önce 
yola çıkmalarıdır, yani bizim otobüslerden umudu 
kesin. 

Bütün bunlar bir yılda karşımıza çıkan kocaman 
hiçin birer parçaları. Belediye bile birçok şeye zam 

yapmakta Sayın Özal ile yarışmaktadır: Sayın Baş
bakandan ve tabiî hükümetten de soruyorum. Baş
kent Ankaralılar, bu başkana eğer oy vermek gaf
letinde bulunmuşlarsa cezalarını mı çekmeliler? Bu 
beceriksiz başkan Ankaralılara layık mı bulunmuştur? 
Bulunmuşsa öyle ise, Ankaralılara da oh olsun. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlü. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici'nin, 

«16.5.1984 Tarih ve 3006 Sayılı Kütahya İli Gediz 
İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkındaki Ka
nuna İki Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kındaki Kanun Teklifhni geri aldığına dair önergesi 
(2/167, 4/103) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme geçi
yoruz. 

Gündemin «Sunuşlar» kısmında İçtüzüğün 76 ncı 
maddesine göre verilmiş bir tezkere vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
16.5.1984 tarih ve 3006 sayılı Kütahya İli Gediz 

İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanu
na İki Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kındaki Kanun Teklimi geri alıyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Ekici 

Kütahya 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. İçişleri 

Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Etibank'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270) 

2. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/290) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

6/270 ve 6/290 esas numaralı sorular mehil ve
rildiği için ertelenmiştir. 

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm, Buca'nın 
ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/302) 

BAŞKAN — 6/302 esas numaralı soru. sahibi gö
revli olduğu için ertelenecektir. 

4. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

BAŞKAN — 6/279 esas numaralı soruya geçiyo
ruz. 

Sayın Korkmaz?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, bakanlık irtibat bürolarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın cevabı (6/292) 
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BAŞKAN — 6/292 esas numaralı soruya geçi
yoruz. 

Sayın öğünç?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından sözlü olarak cevaplandırılması husu
sunda gereken işlemin yapılmasına müsaade ve aracı
lığınızı diler, bilvesile en derin saygılarımın kabulünü 
istirham eylerim. 

Feridun Şakir öğünç 
tstanbul 

1. Memnunlukla karşıladığımız üzere, hemen 
tüm bakanlıkların istemi gereği sayın milletvekilleri
nin bakanlıklarla olan ilişkilerinde sürat ve kolaylık
lar sağlanması amacıyla Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Halkla İlişkiler Binasında yer, ayrıca bakanlıklar 
yetkili görevlileri tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Bakanlıkları ilgilendiren konularda vaki taleplerin 
süratle incelenmesi ve de sonuçlarının bildirilmesi 
için, düzenlenen bu uygulama nedeniyle de tüm mil
letvekillerine bakanlıklarca yazılı bildirim yapılmış 
bulunmaktadır. 

Oysa bu olumlu girişimden hiçbir sonuç alınama
maktadır. örneğin, genel olarak burada görevlenen 
bakanlık temsilcileri yetkisizlik beyan ettikleri gibi, 
yapılan sözlü ve yazılı milletvekili başvurularına da 
cevap alınamamaktadır. Bunun sebepleri nelerdir? 

2. Bu hususta ne düşünülmektedir? 
3. Bu olumlu ve yararlı uygulamanın daha ger

çekçi ve daha verimli bir statüye bağlanabilmesi ve 
milletvekillerinin yurttaşlara karşı mahcup olmaları
nın önlenebilmesi için ne gibi önlemler düşünülmek
tedir? 

BİAIŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, sayın milfeüvekillleri; İstanbul Millet
vekili Sayın Feridun Şa'kir öğünç'ün, Başbakanımı
za yönelttiği sözlü soru önergesine cevap vermek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Başbakanlığın 14 Mart; 1984 günlü emirleri üze
rine yerii hizimöte açılan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Halkla İlişkiler Binasında A-l ve A-2 banko kar
şısındaki körüklü salonda sayın milletvekillerinin ba
kanlıklarla olan münasebetlerinde gereken kolaylığı 
sağlamak, bakanlıklarla ilgili sözlü ve yazılı istekle* 
rini not ederek, bunları mensup oldukları bakanlık

lara iletmek ve kanun, tüzük ve yönetmeliklerle il
gili kendi bakanlıklarındaki uygulamayı gerektiğinde 
milletvekillerine açıklamak üzere, bir irtibat bürosu 
tesis edilmiş ve bu büro 16 Nisan 1984 tarihinden 
itibaren faaliyete geçmiştir. 

Sayın milletvekillerinin bu büroya intikal ettir
dikleri konular; bakanlıkların merkez birimleriyle 
bağlı kuruluşlarına intikal ettirilme'klte ve konuların 
yapıcı bir zihniyetle en süratli, şekilde yerine getiril-
'mesi ve gerekli bilgilerin sayın milletvekillerine ulaş
tırılması amacı taklip edilmıekltedir.. 

Bu büroda görevi bulunan bütün bakanlık tem
silcilerinin görevi, kendi bilgi ve tecrübeleri ışığın
da bakanlıkların iljgii birimiyle temas sağlayarak 
veya bu birime soru veya meseleleri intikal ettirmek 
suretiyle yapılan işlemlerin sonuçlan hakkında bilgi 
verrnefkltir. Bu temsilcilerin bakanlığın bütün işlem
leri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmamaları ha
linde konu ve sualin ilgili bakanlık birimine ulaştı
rılması zaruretine de rastllanılmak'tadır. Sayın sözlü 
soru sahibinin belirttlfciği şekilde, bu temsilcilerin ya
zılı veya sözlü soru tekliflerine olumlu veya olum
suz bir cevap verme ydtkileri yoktur. Esasen böyle 
bir elemanın baik'anlığın bütün faaliyet konularında 
yeMi bir bii'giye sahiip olması da beklenemez. 

Bu durumda, temsilcilerin yetkilerinin kısıtlı ol
duğu izahtan varestedir. Zira bu temsilcilere aracı
lık fonksiyonları dışında, işleri süratle yerine getir
mek için bir yetki verilmesi idare hukukunun genel 
prensiplerine aykırı düşeceği gibi, görev, yetki ve so
rumlulukları ayrı fcadıro unvanlarına bağlanmış ve 
görev, yetki ve sorumluluklarının stnıd'an kanun hük
münde kararnamelerle belirlenmiş bir idarenin işleyiş 
ve çalışmalarına da uylgun düşmez. 

Bakanlıklar ve temsilciliklerin geç cevaplayabil
dikleri konular, genellike taşrada yürütülen işlem
lerle ilgilidir. Temsilcilerin cevaplayaimadıkları ko
nular ise, kendilerinin görev ve yetki sahası dışında 
olan hususlardır. Bu itibarla, sayın soru sahibine bu 
temsilcileri bakanlıklarla ilgili her meseleyi çözebi
lecek, sonuçlandıralbileeek birer yetkiliyımiş gibi gör
melerinin yanlış bir görüş olduğunu belirtmeme mü
saadelerini rica ederim. 

Uygulamada rastlanılacak aksaklıkların zamanla 
giderilebileceği fikrini taşımaktayız. Sayın milletvekil
lerinin talepleri bazı bakanlıkların temsilcilerince ya
pıldığı gibi, formlara dondurularak tasnife tabi tu
tuldukça, taleplerin yerine getiirilemeyiş sebepleri de 
ortaya çıkacaktır. Bu sebeplerin ıslahı için, gerek 
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yasama organı üyelerine düşen değişiklik teklifleri 
üzerinde, gerekse yürütme organına düşen taşarı 
teklifleri üzerinde çalışmalar yapılabilmesi mümkün 
olacaktır, Ayrıca, parlamento ile ilişkilerin daha sağ-
lılklı yürütülebilmesi için bakanlıklarca bu temsilci
lerin uygulamayı iyi bilen nitelikteki memurlar ara
sından seçilmesi ve bakanlık birimlerinin kendisine 
yardımcı olmalarının sağlanması gibi tedbirlerin alın
ması da düşünülmektedir. 

Olumlu ve yararlı bir uygulama olduğumda bir
leştiğimiz bu çalışma tarzının Batı demokrasisinde
ki benzerleri gi|bi bir hukukî yapıya kavuşturulma
sının arzususu içerisimdıeyiz. Basın ve halkla müna
sebetler gibi yasama ve yürütme organı arasımda mil-
letvekillerinin işini kolaylaştırmak ve bakanlıklarda 
zaman kaybetmelerini önlemek, bugünkü uygulama
yı bakanlıklarda usul Mine getirdbitaıek için, bakan
lıklarda kurulan müşavirliklere veya araştırma, plan
lama, koordinasyon gibi birimlerine bu görevin, yet
ki sınırlarını da belirtmek suretiyle, yönetmeliklerle 
verilmesi ve taleplerin forma bağlanarak belirli sü
reler içerisinde cevaplandırılması usul ve esaslarına 
mevzuatta yer verilmesi gerekti görülmektedir. An
cak, uygulamanın ve aksaklıkların sayın milletve-
kileri tarafından dikkatle takip edilmesd ve mesele
lerin yürütme organı ile bakanlıklara aiksettiriknesin-
den sonra böyle bir çalışmaya geçiletoiHmesi müm
kün olacaktır. 

(Saylar sunuyorum. 
"BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Öğünıç, ilave edeceğiniz bir husus var mı 

efendim? 
Buyurun. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; aslında bu 
soruyu sorarken bu kuruluşu, bu girişimi şükranla 
karşıladığımızı ifade etmiştim. Ancak, bu girişim 
amacına vasıl_ olmamıştır, yanılmıyorsam. Gayet tabiî 
bir bakanlık memurunun yahut temsilcisinin her işi 
çözümleyeceğine ben de inanmam; ancak başımdan 
geçen bir olayı anlatırsam niçin bu soruyu sorduğu
mu arkadaşlarım daha iyi öğreneceklerdir. 

Tanımam; ne akrabalığım var, ne bir şeyim. İstan
bullu bir üniversite mezunu genç İstanbul Millet
vekili olmam hasebiyle bana müracaat etti, iş tale
binde bulundu. Ben de bakanlık temsilciliğine mü
racaat ettim, çocuğun dokümanlarını ilave ettim ve 
bu hususta yardımlarını istedim. Oradaki bakanlık 
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temsilcisi yetkisizlik beyan etti; olabilir. Bu sefer 
dokümanları aldım ve Sayın Milli Eğitim Bakam Veh
bi Dinçerler'e 13.6.1984 tarihinde bir dilekçe ile iade
li taahhütlü başvuruda bulundum. 4 ay geçti, hiçbir 
cevap çıkmadı. Bu kez sayın bakanımızın çok olumlu 
karşıladığımız gazetede çıkan bir demeci üzerine, 
«İşsiz üniversiteli bana, gelsin» demeci üzerine, sa
yın bakanımıza yine bir dilekçe ile ve iadeli taahhüt
lü olarak başvurdum ve dokümanları bakana ulaştır
maya çalıştım. Aradan 3 ay geçti, bakanlıktan İstan
bul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'e bir pusula 
geldi; yazı bile değil. Bu pusulaya da o arkadaşın 
dokümanlarım ilave etmişler ve bence tutarlı olma
yan bir gerekçeyle bu arzunun, bu dileğin yerine ge
tirilemeyeceği bildirildi. 

Şimdi, şunu ifade etmek istiyorum : Bir millet
vekilinin müracaatı bu kadar hafife alınırsa, sade 
vatandaşın müracaatlarının ne hale geleceğini sizin 
yüksek takdirlerinize sunuyorum ve bu çocuk üni
versite mezunudur, değerli • bakanımızın beyanatına 
rağmen, hâlâ işsizdir. 

Bu bakımdan soruyu sordum. Teşekkür ederim, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğünç. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba

sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

BAŞKAN — 6/294 esas numaralı soruya geçiyo
ruz. Sayın Ganver?.. Yok. 

Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Sı

kıyönetim Kanununa göre işine son vsrilen memur 
ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

BAŞKAN — 6/296 esas numaralı soruya geçiyo
ruz. Sayın Batûmlu?.. Burada. 

Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, ipek ip

liği ithaline ve üretimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/298) 

BAŞKAN.— 6/298 esas numaralı soruya geçiyo
ruz. 

Sayın Kadri Altay?.. Yok. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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9. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, ilahiyat fakülteleri ders programlarının açık öğre
tim kapsamına alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in 
cevabı (6/299) 

BAŞKAN — 6/299 esas numaralı soruya 'geçiyo
ruz. 

Sayın Altunakar?.. Burada. 
Sayın bakan?.. Burada. 

v Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda dere edilmiş suallerimin Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanı tarafından şifahî olarak ce
vaplandırılmasına delalet buyurulmasını hürmetlerim
le arz ederim. 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır Milletvekili 

Üniversite giriş imtihanlarında (ÜSYM) herhan
gi bir fakülteye kayıt için kâfi puanı ihraz etmeyen, 
fakat birinci basamak imtihanlarında muvaffak olan 
öğrencilere yüksek tahsil ikmal etme imkânını tanı
mak maksadıyla almış oldukları derecelere göre, Ana
dolu Üniversitesinin idaresinde, çeşitli fakültelerin ders 
programlarına muadil «Açık öğretim» şekliyle bir 
tedris usulü ihdas edildiği malumunuz olur. Bu iti
barla; 

1. Tatbikatta olan bahis mevzuu açık öğretim 
İlahiyat Fakültesi ders programları tedrisatına teşmil 
edilmiş midir? 

2. Değü ise, YÖK tarafından açık öğretim prog
ramlarının bu majksada matuf tevsii düşünülmekte mi
dir? 

3. Aksi halde, üniversiteye bağlı herhangi bir fa
külteye kayıt olmaya hak kazanamamış, ancak birin
ci basamak imtihanını kazanmış ve branşlarında ih
tisaslaşmak isteyen miktarı bir hayli yekûn tutan imam 
- hatip mezunları için nasıl bir öğrenim şekli düşü
nülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI M. VEHBİ DlNÇERLER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın Altun-
akar'ın sorduğu soruya şöylece bir cevap arz etmek 
istiyorum : 

Bilindiği gibi, açık öğretim çeşitli ülkelerde çeşitli 
eğitim ve öğretim programlarını kapsayacak şekilde 
sürdürülmektedir. Hatta geçen hafta içerisinde katıl
dığım UNESCO Halk Eğitimi Büyük Konferansında 
da dile getirildi. Yetişkinler veya üçüncü kuşak de

dikleri 50'sinden, 60'ından sonra üniversite mezunu 
olmak isteyenlere de gerek açık öğretim yoluyla, ge
rekse doğrudan doğruya formal yoldan üniversite öğ
retimi vermek üzere programlar vardır. Ayrıca, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının, lise seviyesinde 
mektupla öğretim yaptığı bir tatbikat da bulunmak
tadır; yalnız kapsamı çok dardır. Yani, şunu arz et
mek istiyorum : Memleketimizde bu tatbikatı en ile
ride sürdürmekte olan üniversite, Eskişehir'deki Ana
dolu Üniversitesidir, bunun dışında tatbikatı henüz 
çok büyük ölçüde yayılmış değildir. Daha ziyade bu 
tatbikat da iktisadî ve idarî ilimler alanındadır. An
cak, çok kısa bir zaman içerisinde, birkaç hafta gibi 
bir zaman içinde yürürlüğe koyacak hale getirdiğimiz 
bir 2 nci program da ilkokul öğretmenlerinin, eskiden 
lise mezunu, öğretmen okulu mezunu olarak öğret
menliğe başlayan ilkokul öğretmenlerinin hiç olmaz
sa bir önlisans kazanmaları için yaptığımız ve aşağı 
yukarı 150 bin öğretmeni kapsayan bir açık öğretim 
programı vardır. Böylece program biraz genişlemek
tedir. Yani buna rağmen, aslında programın genel 
görüntüsü diğer ülkelerle kıyas edilirse dardır. «İla
hiyat fakültelerinin ders programları da bu nevi prog
ramlar için araştırılıp incelenmektedir» diyerekten 
YöK'ten de bir bilgi almış durumdayım. 

Ayrıca, sorunun içinde mündemiç bir konuyu da 
şöyle de cevaplandırmak istiyorum : 2547 sayılı Ka
nunun 2880 saydı Kanunla değişik 45 inci maddesinde 
şöyle bir ifade vardır : «Bir mesleğe yönelik program
lar uygulayan lise mezunları, Yükseköğretim Kurulu 
tarafından • belirlenecek aynı alanda bir yükseköğre
tim kurumuna girerken başarı notları ayrıca tespit 
edilecek bir katsayı ile çarpılmak suretiyle değerlendi
rilerek giriş sınavlarının puanlarına eklenir.» Yani, 
endüstri meslek lisesinden mezun bir gencimiz, eğer 
kendi branşında bir mühendislik mektebine veya tek
nik öğretim dalına gitmek istiyor ise, başkalarıyla kı
yas edildiği zaman kendisine ilerilik sağlayacak bir 
katsayı ite çarpılıyor puanlan, yani kısacası 50-60-40-
30 civarında diyelim, bir ilave puan almış oluyor, iş
te imam-hatip liselerinden mezun olan gençlerin de 
ilahiyat fakültelerine girmeleri için YÖK Kanunu
nun muaddel kanunla ortaya çıkan bu maddesine gö
re, gerekirse katsayı artırılmak suretiyle veya katsa
yı kullanılmak suretiyle onların ilahiyat fakültelerine 
girmeleri nispî olarak kolaylaştırılabilir. Şu anda arz 
edeceğim malumat bundan ibarettir. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN— Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
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Verilen bilgilere ilave edecek bir husus var mı 
efendim? 

MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Evet 
efendim, 

BAŞKAN — Buyurun. 

Çok kısa Sayın Altunakar. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh
terem Başkan, Meclisi âlinin değerli azaları; tevcih 
ettiğim sual münasebetiyle Sayın Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanımızın lütuf buyurdukları izahata 
müteşekkirim ve Anadolu Üniversitesi vasıtasıyla ol
sun, mektupla öğretim olsun geniş bir şekilde genç
leri yetiştirmek istikametindeki çabaları. için de ay
rıca şükranlarımı arz ederim. Yalnız, verdiğim sual 
hususunda lütfen dikkat buyursunlar, YÖK temsilci
leriyle de görüştüm, zannedersem kendileri bakımın
dan herhangi bir müşkül olmadığını ve bir mahzur 
da olmadığını; önümüzdeki sene içinde böyle bir ted
risatın imkân dahiline girebileceğini ifade buyurdu
lar. Kendilerinin de alakalarını rica ederim efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar. 

1. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/660) (S. Sayısı : 269) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; gündemimizin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki 269 S. Sayılı 2918 Sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. 

(1) S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

10. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, Siirt İlinde sigara fabrikası kurulmasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) 

BAŞKAN — 6/300 esas numaralı soruya geçiyo
ruz. 

Sayın Mimaroğlu?,. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
11. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, bazı 

şirketlere verilen gemi kredilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/301) 

BAŞKAN — 6/301 esas numaralı soruya geçi
yoruz. 

Sayın Ural?.. Yok. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 

ayçiçeği taban fiyatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/303) 

BAŞKAN — 6/303 esas numaralı soruya geçiyo
ruz. 

Sayın Yıldırım?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu adına Sayın Memişoğlu, Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın Hüseyin Avni Sağeşen söz iste
mişlerdir. 

Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Buyurun Sayın Memişoğlu. 

MDP GRUBU ADINA FEHMİ MEMİŞOĞLU 
(Rize) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına hepi
nizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 2918 Sayılı Karayolları Tra
fik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kındaki Kanun Tasarısı üzerindeki görüşlerimizi arz 
edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, 2918 Sayılı Karayolları Tra
fik Kanununun bazı maddelerini değiştiren bu kanun 
tasarısını; yol ve trafik ile ilgili kuruluşların bir sis
teme, bir düzene bağlanması hizmetlerin daha süratli 
yapılması, hizmet birimlerinde ve kuruluşlar arasın
daki koordinasyonu kolaylaştırması, özellikle sürücü
ler için sürücü kursları veya okulların açılması, sü-

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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rücü ehliyetlerinin bir sisteme bağlanarak kolaylaştı
rılması bakımından uygun karşılamaktayız. 

Sürücülerin yetiştirilmesi ve ehliyet verilmesi huşu- • 
sunun Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı uhde
sine verilmesinin tarafımızdan fevkalade müspet kar
şılandığını belirtmek isterim. Bu suretle vatandasın 
büyük ölçüde çile ve sıkıntıdan, kuruluşların da yıp
ranmaktan ve töhmet altına girmekten kurtulmuş ola
caklarını ümit etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, bir tasarının mümkün oldu
ğu kadar şartlara, ve istikbale matuf, en doğru bir 
şekilde ve kusursuz çıkarılması tasarıyı hazırlayan
lar tarafından veya komisyonlarda iyice incelendikten 
ve en doğru bir şekilde tashih edildikten sonra yüce 
Meclise gelmesi, hepimizin en halisane dileğidir. An
cak, bir kanun tasarısı hazırlanıyor, yüce Meclisin tas
dikine sunuluyor ve tasdikinden geçiyor; ama henüz 
uygulanma safhasına geçilmeden derhal bir ikinci ta
sarıyla birçok kusurların tashih edilmesi gibi, yeni 
baştan bir kanun tasarısıyla Meclisin huzuruna sık 
sık çıkılmış olmasından şahsen ve grubum adına ra
hatsız olduğumuzu belirtmek isterim. 

Bü tasarıda 6 ncı madde 2918 sayılı Trafik Ka
nununun 18 inci maddesini değiştirmektedir. Belediye
ler sınırları içinde bulunan karayolları kısmında yol 
boyu yapım ve tesislerinin yapılması bu 6 ncı mad
denin (a) fıkrasıyla «Trafik Komisyonları» yerine, ya
ni il ve ilçelerde vafinin başkanlığında kurulmuş bu
lunan ve birçok kamu kuruluşlarının temsilcilerinden 
oluşan, belediyelerin yetkilileriyle, karayollarının yet
kilileriyle, kamu kuruluşlarının ve şoförler birliğinin 
temsilcileriyle kurulmuş olan bu il trafik komisyon- . 
larının incelemelerine ve uygunluk derecelerinin tespi
tine imkân vermeden sadece belediye başkanlarının iz
nine bırakılmış olmasını biz fevkalade sakıncah bul
maktayız. 

Tesislerin yapılması sadece belediyelerin iznine 
bağlanmaktadır. Belediyelerin izni elbette gereklidir, 
belediyelerden izin almak elbette gereklidir; ama ye
terli değildir. Memleketimizin bazı kesimlerinde be
lediye hudutları içinde kalan devlet yollarımız - özel
likle transit yollarımız - bazı kesimlerde yüzde 60'a 
kadar varmaktadır. Mesela Doğu Karadeniz sahilin
de anaarter olan sahil yolumuz, transit yolumuz yüz
de 60'ıyla, belediye huduttan içerisindedir ve bu hu
dutlar içerisinde kalmaktadır. Böylesine belediye hu
dutları içerisinden geçmekte dan bu transit yolları
mız ve devlet yollarımız, özellikle memleketimizin yol 
yapımında büyük bir aşama kaydeden ve yol yapımını , 

dizayn ederken geometrik şekilleriyle taşıyabileceği 
yüklerle ve transit amacına en iyi hizmet edeceği şek-

i. liyie istikbale matuf bazı müstakbel gelişmeleri, yol 
i boyu güzellikleri de dikkate alınmak suretiyle karayol-
j larımızca dizayn edilmektedir. Dolayısıyla yolu yapan 
| müesseseyi bir tarafa bırakan, âdeta ekarte eden ve 

böylece hiç ilgisi olmayan, yol konusunda, yol tek-
niği bakımından donelere sahip olmayan birtakım 
özel kuruluşlara yetki tanıyan bu maddenin getiril
mesi halinde kanaatimce çok çeşitli sakıncalar ve 

L ihtilaflara sebep olunmuş olacaktır ve böylesine bir 
I maddeyle birçok kargaşalıkların yanında, korkarım 

birçok kuruluşlarımız da yıpranmaktan kendini kur
taramayacaktır. 

. Yol şeritleri dışında, ve yol boyunca kamulaştır
ma koridorları oluşturulurken, müstakbel gelişmeleri 
ve yol boyu güzelliklerini de dikkate alan karayolları 
teşkilatımızı bu maddeyle devre dışı bırakmak hatalı
dır ve sakıncalıdır demiştim. Malum olduğu üzere, be
lediyeler seçimle ve oyla işbaşına gelen kuruluşlar ol
duğundan çeşitli baskılara ve siyasî tercihlere hedef 
olabileceğinden, farklı uygulamalara da meydan ver
miş olabilirler. Bu yapı ve tesislere ruhsat verilme
den önce, özellikle devlet ve il yollarımız için ilgili 

j kuruluş olan karayollarının veya trafik komisyonları
nın uygunluk görüşleri mutlaka alınmalıdır. Bu hu
sus, çıkartılacak yönetmeliğe bağlanma ihtimali olsa 
bile, hiçbir zaman yeterli bir çözüm getiremeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, diğer bir mahzurunu gördü
ğüm husus da, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nunun 29 uncu maddesini değiştiren 10 uncu madde, 
ki araçların karayoluna uygunluğu ve teknik esasla
rını tespit etmektedir. Araçların teknik esaslara uy
gun olarak imaj, tadil ve montaj projelerinin tetkik 
ve tasdikinin belgeye bağlanmasının, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının görüşü de alınarak Sanayi ve Tica
ret Bakanlığınca düzenlenmesi makul ve elbette uygun
dur. Ancak, 29 uncu maddede değişiklik yapan ve ta
sarıda 10 uncu madde olarak yer alan maddenin üçün
cü paragrafındaki «ithal edilecek araçlara ithalden 
önce, 'Karayolu Uygunluk Belgesi' Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı veya bu bakanlığın yetki vereceği kamu ve
ya özel kuruluşlar tarafından verilir» ifadesine katıl
mak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, ithal edilecek araçlara ömür
lerinde bir kere verilecek olan karayolu uygunluk bel
gesi, konu edilen aracın yollarımızda seyri ve uygun
luğu, yolu yapan ve dizayn eden kuruluşun takdirine 

I bırakılacağı yerde, bu takdirin, yollarımızın teknik 
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hususiyetlerini, taşıma gücünü bilmeyen, hangi tünel- j 
den, hangi köprüden ne evsafta vasıtanın ve aracın 
geçemeyeceğini bilmeyen özel kuruluşlara bırakılması [ 
keyfiyeti kanaatimce uygun değildir ve hatta bunun 
büyük sakıncaları vardır. Bu husus, çeşitli ihtilaflara 
sebep olacağı cihetle tashih edilmesini sayın hükü
mete ve komisyona arz ve teklif ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarıda uygun gördüğü
müz ve görmediğimiz hususları yüce heyetinize arz 
etmiş bulunuyorum. 

Tasarının, milletimize ve devletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını dileyerek tekrar hepinize en derin 
saygılarımı sunuyorum. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Memişoğlu. 
Halkçı Parti Grubu Adına Sayın Sağesen; buyurun 

efendim. 
HP GRUBU ADINA HÜSEYİN AVNÎ SAĞ-

ESEN (Ordu) — Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın 
üyeleri; görüşmekte olduğumuz, 269 sıra sayılı 2918 sa
yılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
meye ilişkin olarak Halkçı Parti adına görüşlerimizi 
sunmak üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlama
dan önce Halkçı Parti Grubu adına hepinize saygı- I 
lar sunarım. I 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki de
ğişikliklere geçmeden önce, genelde birkaç hususa 
değinmekte yarar görüyorum. 

Hepimizin bildiği bir söz vardır, hatırlayacaksınız; 
«En kötü düzen, düzensizlikten iyidir» derler. Bu sö- I 
zün ne gereği yar diyebilirsiniz; arz edeyim; Hukuk 
devletinde kamu düzenini sağlayan, koruyan anaya
sa, kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğler 
vardır. Tebliğler, yönetmelikler; yönetmelikler, tüzük
ler; tüzükler, kararnameler; kararnameler, kanunlar 
ve kanunlar da anayasalar yerine geçer biçimde kul
lanılır ve sık sık değişikliklere uğrar veya uğratılırsa o 
toplumda düzen, nizam, intizam, yerini düzensizliğe 
ve güvensizliğe terk eder.* Yaratılan bu durum, halkı I 
kanun ve nizamlara karşı saygısızlığa davet eder. I 

Sayın hükümetin vaatlerinden birisi de, bürokra
siyi azaltmaktır. Bürokrasi, yukarıda arz ettiğim teb- I 
ligler ile Anayasa arasında sıralanan düzenlemelerle 
rayına oturur. Sayın hükümet, siz böyle aklınıza gel- I 
dikçe bu rayları söküp atarsanız, diğer vaatlerinizde I 
olduğu gibi, bürokrasiyi raya değil gemiyi kuma otur
tursunuz. 

Bugün yeniden değişikliğini görüşmekte olduğu- I 
muz Karayolları Trafik Kanunu, 13.10.1983 tarihin- I 

j de yani, bundan 18 ay önce kabul edilmiştir. Bu ka-
nun tasarısının hazırlanıp kanun olabilmesi için ise 

t birkaç dönem Meclis çalışmalarını gerilerde bırak
mış olduğunu, yani büyük emek ve masrafların ürü
nü olduğunu ayrıca vurgulamakta yarar görürüm. 
Bildiğiniz gibi iş burada kaldı mı? Hayır. Trafik ni
zamımız, 28 Mart 1984 tarihinde çıkartılan 196 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile tekrar deği
şikliğe uğradı. Bu düzenleme, 3021 numaralı Kanun 
olarak yüce Meclisimizden geçti. Kanun tümüyle yine 
beğenilmedi, 16.10.1984 günü yüce Meclisin günde
mine gelerek 3058 sayılı Kanunla değişikliğe uğradı. 
Bugün daha geniş kapsamlı bir değişiklikle huzurları-
nızdadır. Buna da eyvallah. Ancak, sayın hükümet 
bununla da yetinmeyeceğini, yani getirdiği değişikliği 
kendisinin de halihazırda beğenmediğini peşinen vur
gulayarak, ek geçici bir madde daha getirmektedir. 
Bu madde ile yeni kanun hükmünde kararnameler 
sevkedeceğini ima etmekte veya söylemektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı yıllardan bu yana 
istikrar tedbirleri adı altında istikrarsızlıkları getiren 
ve hayatı, millet için, vatandaş için çekilmez hale ge
tiren, hesapsız, tutarsız, düzensiz düzenlemelerin yeni 
bir örneği olarak huzurlarımıza gelmektedir. Daha ön
ce hükümet tasarısı olarak getirilen Kıyı Kanunun
daki kıyı yağmacılığına yeşil ışık yakma, bu kanun 
hükmünde kararnamenin 18 inci maddesinde de ulu
fe dağıtma şeklinde kendisini göstermektedir. Şöyle 
ki, hepinizin bildiği gibi, devlet yollan ve lil yolları 
zaman zaman belediye sınırları içinden de geçmek
tedir. Karayolları Genel Müdürlüğü bu yolların açıl
ması esnasında, ilerideki gelişmeleri de göz önünde 
bulundurarak genişçe bir alanı istimlak eder. 18 inci 
madde ile getirilen bu yeni düzenleme ile Karayolları 
Genel Müdürlüğünün tapulu malı olan kesim üzerin-

I de yapılacak tesislere izni, hemen her zaman politize 
olmuş olan belediyeler verecekler. Diğer bir deyişle, 
mahallî belediyeler devletin malını ulufe olarak gerek 
duyduklarına verebileceklerdir. Eski kanunun amir 

I hükümlerine rağmen, hiçbirimizin bugün beğenmediği 
Ankara'daki İskitler Kavşağı böyle çarçur edilmiş, 
peşkeş çekilmiş kısımlardan birisidir. Buna başkalarım 

I da ekleyeyim : Adana - Mersin - Ankara karayolu
nun kesim noktasındaki meşhur Tarsus Kavşağı ve İz
mit - İstanbul yol güzergâhındaki karayolları tapulu 

I arazisine yapılan tecavüzler, bunlara sadece bir iki 
I misalden ibarettir. Hele bu maddeye aykırı olarak 
I tesis yapanlara uygulanması öngörülen 5 bin liradan 
I 10 bin liraya kadar para cezasına ağlamak mı, gtil-
I mek mi gerekir bilemem. 
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SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Para miktarı arttık
ça rüşvet artıyor. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Devamla) — Bu 
para cezasını bugün trafik polisleri dahi kesebilmek-
tedir. Olmaz ki böyle şey. 

Malın sahibi olan Karayolları Genel Müdürlüğü
nün «Uygun görüşünün alınması» şartını kanundan 
çıkartmanın gerekçesi, eğer bürokrasiyi azaltmak diye 
vasıflandırılıyor ise,, buna bizi inandırmanız müm
kün değildir. Çünkü, altında yatan gerçek, yukarıda 
arz ettiğim gibi bir devlet malının ulufeleştirilmesıin-
den ibarettir. 

20 nci maddedeki, taşıt alıp da tescilini yaptırma
yanların cezasının 18 inci maddede zikredilen, belde
nin bağrına bir hançer gibi saplanan tesis yapmaktan 
daha yüksek tutulmuş olması, her yönüyle endişe ve
rici olmaktan ötedir. 

Kanun tasarısının 10 uncu maddesiyle getirilen 
29 uncu maddedeki değişiklikle, Karayolları Genel 
Müdürlüğü âdeta cezalandırılmak istenmiş ve niçini 
belli olmayan bir biçimde de cezalandırılmıştır. 

Karayollarımızı yapan idare, o yapıların fizikî ve 
geometrik boyutlarını da kendisini tespit ettiğine göre, 
karayolu uygunluk belgesini de yine aynı kuruluşun 
vermesi gerekirken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bu 
görevin verilmesini anlamak güçtür. Bu konudaki yö
netmeliğin hazırlanmasında, «Karayolları Genel Mü
dürlüğünün uygun görüşünün» kaldırılarak, sadece 
görüşle yetinilmesinin inandırıcı hiçbir gerekçesi bulu
namaz. 

12 nci madde ile getirilen 42 nci maddedeki dü
zenlemeyle sağlık muayenelerinin tek tabibe bırakıl
ması, yeni skandal ve suiistimaller bir yana, ileride 
telafisi mümkün olmayan yeni trafik facialarına ye
şil ışık yakacaktır. 

öte yandan, 2918 sayılı Trafik Kanununun 42 nci 
maddesinde; «Sürücü belgesi alacakların sınavları Em
niyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde görev
lendirilecek komisyonlarca yapılır ve kazananlara bel
geleri verilir. Gerekli görülen hallerde sürücülerin sı
navları ilçelerde, asker kişilerin sınavları ise birlikle
rin sınav merkezlerinde yapılabilir» denmektedir. Ye
ni tasarı ise bunları kökten söküp atmış, yıllardan bu 
yana sürücü belgeleri, halk arasındaki ismiyle «ehliyet 
sınavlarında kompetan elemanları olan Emniyet Ge
nel Müdürlüğü devre dışı bırakılarak, konu, uzaktan 
yakından ilgisi, ilişkisi ve bilgisi olmayan Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığının gözetimine terk 
edilmiştir. Bu bakanlık sanki mevcut işlerinin üste

sinden gelmiş gibi kambur üstüne kambur yüklen
mektedir. Bu kürsüden daha önce de arz ettiğim gibi, 
«Reformla deform balık sırtı kadar birbirlerine ya
kın ve aynı mertebede zıt iki oluşumdur.» Getirilen 
bu düzenlemeyi eğer reform diye sunuyorsanız, bilesi
niz ki bu bir reform değil, deformun ta kendisidir. 

Sürücü ehliyetlerinin ehil ellerden alınarak, kâr 
amacından başka bir amacı olması düşünülmesi saf
lık olan özel kurs ve sınavlarına terk etmenin acısını 
bu deformasyon içinde her birimiz teker teker ya 
duyacak ya da yaşayacağız. Yapılan bu düzenleme ile 
bürokrasiyi azaltmakta olduğunu iddia eden hükü
met, ilçelerdeki imtihanları da kaldırarak özel kurs 
veya okul nerede ise vatandaşı oralara doğru git gel-
lerle yormuş olmayacak mıdır? 

Tasarının 13 üncü maddesi ile getirilen 2918 sayılı 
Kanunun 114 üncü maddesindeki para cezalarının 
PTT ve banka aracılığıyla gönderilmesi hususunun, 
bugün aynı kanalla gönderilen vergi mükelleflerinin 
ödedikleri vergileri ikinci kez ödemek gibi durumlarla 
karşı karşıya bırakmalara yenilerini eklemekten öte 
bir yarar getireceği kanaatini taşımamaktayız. 

Yukarıda kısaca arz etmeye çalıştığımız gerekçeler
le, tasarının bir kere daha görüşülmek üzere komis
yonca geri alınması ve geçici madde ile var olduğu 
görülen, hükümetin yeni değişikliklerini de içerecek 
şekilde düzenlenerek tekraren yüce Meclise getiril
mesinde sayısız yararlar görmekteyiz. 

Şahsım ve Halkçı Parti Grubu adına hepimize say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
Tümü üzerinde şahsı adına Sayın Saruhan; buyu

run efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 2918 sayılı Karayolları Kanunu 
ile ilgili değişiklikten amaç; elbetteki karayollarında 
sürücülerin dikkatsiz davranmaları ve trafik yoğun
luğunun da giderek artması sebebiyle karayolu ulaşı
mının önemli sorun olmaya devam etmesinden kay
naklanmaktadır. 

Her yıl meydana gelen trafik kazalarında can ve 
mal kaybının büyük boyutlara ulaştığı bir vakıadır. 
Bu büyük kaybın önlenebilmesi, sürücülerin eğitimine 
önem verilmesi ve karayollarının da standart hale ge
tirilmesi ile mümkündür. Türk karayollarının son yıl
larda büyük gayret içerisinde standart hale getirilmesi 
için çalışmalar sürdürülmektedir; ama ne var ki, ar
zu edilen düzeyde olmadığı da bir gerçektir. Kara
yollarında ulaşımın vatandaşlar tarafından giderek 
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tercih edildiği görülmektedir. Karayolları ulaşım ted
birlerinin cezaî müeyyidelerle önlenmesi tabiî ki müm
kün değildir; ama şimdilik bunu en kısa bir çare ola
rak görmek mümkündür. 

Karayollarında, hele şehir içerisinde, sabahları ve 
akşamları ve akşam üzerleri yolcunun yoğun olduğu 
saatlerde, 80 kişilik belediye otobüsleri 180 kişiyle 
hareket ederken, minibüsler ki daha önce 9 kişilik idi 
yüce Meclisin çıkardığı bir kanunla 14 kişilik olarak 
tespit edilmiştir; ancak, belediye otobüsündeki yoğun
luğa karşılık, mini'büsçülerde 1 fazla kişi olduğu tak
dirde bunları cezalandırmanın doğru olmayacağını 
belirtmek isterim. Bu konuda Sayın İçişleri Bakanı
mızın sabah ve akşam yolcunun yoğun olduğu saat-
lerdeki taşıma esnasında bu ağır ceza ile karşı karşıya 
kalan şoför esnafının bu ıstırabına son verilmesini di
liyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza suna

cağım : Tasarının maddelerine geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

2918 Scyılli Karayolları Trafik Kanununun Bazı Mad
delerinin DeğSştMtaesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Millî Eğitim Gençlik ve Spor, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Ulaştırma bakanlıklarının görev ve yet
kileri 

Madde 8. — Bu Kanun açısından Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaş
tırma bakanlıklarının görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı. 
1. Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 

123 üncü madde gereğince sürücü kursları açmak, 
özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları 
her safhada denetlemek, 

2. Resmî kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yap
mak, özel kurslarda yapılan sınavları gözlemek ve 
denetlemek, sınavlarda başarılı olanlara sertifika ve
rilmesini sağlamak, 

3. 125 inci madde uyarınca ilköğretim ve orta 
dereceli okullarda trafik eğitimi yaptırmak, 

b) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ilgili birim

leri ile karayollarında ilkyardım, acil yardım, yara
lıların taşınması ve tedavileri konularında gerekli ted
birleri almak ve bu Kanun ve diğer mevzuatla veri
len hizmetleri yerine getirmek. 

c) Ulaştırma Bakanlığı. 
Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri bu Kanun 

ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri yapmak, bu 
Kanun açısından karayolu taşımasına ilişkin gerekli 
koordinasyonu sağlamak» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının görev 
ve yetkileri 

Madde 9. — Bu Kanuna göre, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Orman yollarında; 
1. Trafik düzeni ve güvenliği açısından anaor-

man yolları ile gerekli görülen diğer orman yolların
da işaretlemeler yaparak tedbirler ,almak ve aldır
mak, 

2. Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan yö
netmeliklerle orman yolları için verilen trafikle ilgili 
diğer görevleri yapmak. 

b) Köy yollarında; 
1. Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli 

düzenleme ve işaretlemeleri yaparak, tedbir almak 
ve aldırmak, 

2. Yol güvenliğini ilgilendiren konulardaki; kav
şak durak yeri, yol dışı park yeri, aydınlatma ve 
benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri 
onaylamak, 

3. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara
yollarında 17 nci maddede sayılan tesisler için bağ
lantıyı sağlayacak geçiş yollan yönünden izin ver
mek, 

4. Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit 
edilen trafik kaza analizi sonucu, karayolu yapısı 
ve işaretlemeye dayalı kaza nedenleri gözönünde bu
lundurularak gerekli tedbirleri almak, 

348 — 



T. B, M. M. B: 79 28 t 3 , 1985 O : 1 

5. Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan yö
netmeliklerle köy yollan için verilen trafikle ilgili di
ğer görevleri yapmak. 

Köy yolları için sayılan görev ve hizmetlerden 
zorunlu ve gerekli görülenler orman yolları için de 
uygulanabilir.» 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Belediye trafik birimleri, görev ve yetkileri 

Madde 10. — Bu Kanunla belediyelere verilen 
görevler il ve ilçe trafik komisyonları ve mahallî tra
fik birimleri ile işbirliği yapılarajk yürütülür. 

a) Kuruluş 
Her belediye başkanlığı bünyesinde, hizmet kapa

sitesi göz önünde tutularak İçişleri Bakanlığınca tes
pit edilecek ölçülere ve genel hükümlere göre, bele
diye trafik şube müdürlüğü, şefliği veya memurluğu 
kurulur. 

b) Görev ve yetkiler 
1. Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu yolla

rı trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda 
bulundurmak, 

2. Gerekli görülen ıkavşaklara ve yerlere trafik 
ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve yer işa
retlemeleri yapmak, 

3. Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak ça
lışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve de
netlemek, 

4. Karay olunda trafik için tehlike teşkil eden 
engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebi
lecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak, 

5. Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yü
zünden trafik kazalarının vukubulduğu yerlerde, yet
kililerce teklif edilen tedbirleri almak, 

6. Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak 
veya yapılmasını sağlamak, 

7. Bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yö
netmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak» 
1 BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«ti ve İlçe trafik komisyonları 
Madde 12. — İl sınırları içinde mahallî ihtiyaç ve 

şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından 
yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesin
de, illerde vali veya yardımcısının başkanlığında 
emniyet, jandarma, belediye ve karayolları kuruluş
larının uzman ve teknik temsilcilerinden oluşan «11 
Trafik Komisyonu», ilçelerde de, kaymakamın baş
kanlığında aynı kuruluşların üst düzey yöneticileri 
veya görevlendirdikleri uzman veya teknik temsilci
lerinin katıldığı «İlçe Trafik Komisyonu» kurulur. 

Kuruluşu bulunan yerler hariç, İlçe Trafik Ko
misyonlarına karayolları temsilcilerinin katılması zo
runlu değildir. 

Bu komisyonlara, görüşleri alınmak üzere oy 
hakkı olmaksızın diğer kuruluş temsilcileri de çağ
rılabilir. 

İlçe Trafik Komisyonu kararları, 11 Trafik Ko
misyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan 
sonra yürürlüğe girer. . 

Komisyonlar birden fazla eksik üye ile toplana
maz. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği ha
linde Başkanın oyunun bulunduğu taraf çoğunluk sa
yılır, 

11 Trafik Komisyonu kararları valinin onayı ile 
yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Sağesen, grup adına mı söz isti

yorsunuz? 
HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Şah

sım adına. 
BAŞKAN — Şahsınız adına; buyurun. 

•HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Efendim, 
bu madde il ve ilçe trafik komisyonlarının kuruluş
larını ve çalışmalarını düzenlemektedir. Yalnız, ilçe 
trafik komisyonları bugüne kadar pek verimli çalış
ma yapmış değildir, çünkü ilçe trafik komisyonları 
daha önce de vardı; ama verimli çalışma yapmış 
değildirler. Burada da aynı şey getiriliyor, ekstra 
olarak bir yerde bürokrasiyi kaldırıyoruz, öbür ta
rafta bürokrasiyi, bence, burada devam ettiriyoruz. 
İlçe trafik komisyonu ilçeyle ilgili bir karar alıyor. 
O karar aynı şekilde il trafik komisyonunda bir da
ha tekrar görüşülüyor ondan sonra valinin onayın
dan geçiyor. Yani bir kanunun ilçe trafik komisyo-
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nunda görüşülmesinin veya orada ele alınmasının 
hiçbir amacı kalmıyor. Sadece zamanı uzatoıa ve 
prosedürü genişletme şeklinde oluyor. 

O nedenle ilçe trafik komisyonunun metinden 
çıkarılmasında yarar görüyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Zorunlu hallerde bunların bulunabileceği yer, 
nitelik ve nicelikleri ile hangi şartlarda bulunabilece
ği, hangilerinin izne bağlı olduğu ve bunlarla ilgili 
diğer esaslar ve 13 üncü maddede belirtilen karayolu 
yapısında yapılacak çalışmalar ile ilgili esaslar, İçiş
leri Bakanlığının görüşü alınarak Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikle düzen
lenir.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka

nununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Belediye sınırları içinde bulunan karayolu ke
narındaki yapı ve tesisler s , • 

Madde 18. — Belediye sınırları içindeki karayol
ları kenarında yapılacak veya açılacak 17 nci mad
de sayılan yapı ve tesisler için, 

a) Belediyelerden izin alınması, 
b) Beledivelerin de trafik güvenliği bakımından 

bu tesisler hakkındaki yönetmelikte belirlenen şart
ların yerine getirilmesini sağlamaları, 

Zorunludur. 

İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işle
tilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki 
şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve 
bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak 
üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca 
ortadan kaldırılır. 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak izinsiz tesis 
yapanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif pa

ra cezası ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

Bu madde ve 17 nci maddede belirtilen tesislere 
ait şartlar, izin ve denetim esasları Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığınca düzenlenen yönetmelikte gösteri
lir. » 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Bu madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, 
okutup usulüne göre işleme koyacağımı: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 269 sıra sayılı Karayolları 

Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin ta
sarıdan çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Feridun Şaıkir öğünç 
İstanbul 

Y. Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 269 S. Sayılı ve 2918 sayılı 
Karayolları Trafik (Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı 
maddesinin (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ederiz. 

(a) Trafik komisyonlarının kararına uygun ola
rak belediyelerden izin alınması» 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Mehmet Erdal Durukan 
Adana 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre önce birinci 
önergeyi tekrar okutup işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 269 sıra sayılı Karayolları 

Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin 
tasarıdan çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve ar
kadaşları. 
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BAŞKAN — Bu değişiklik önergesine komisyon 
katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBÜLUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge sahibi tekrar bir açıklama yapmak isti

yor mu? 
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) ^ Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 6 ncı maddenin tasarı
dan çıkartılmasında esas, 2918 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesine dönüşü temin amacıyladır. 

Şimdi, 6 ncı madde ile getirilen değişikliği oku
duk. Burada belediyelere, kendisine ait olmayan iş
lerde ve sahalarda başkasının tapulu malı üzerinde 
tasarruf hakkı getiriyor. Yani, benim malımı bir 
başkası tasarruf ediyor. Şimdi maddenin esas şekli 
kaldırılırsa madde ne şekle gelecek onu arz edeceğim,* 
2918 sayılı Kanundaki 18 inci maddeyi okuyorum: 

«Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında 
yapılacak ve açılacak 17 nci maddede sayılan yapı 
ve tesisler için belediyelerden izin alınması zorunlu
dur. Belediyeler imar ve bu konuyla ilgili mevzuat 
açısından gerekli incelemeleri yaptıktan sonra trafik 
güvenliği yönünden de il trafik komisyonlarından 
uygun bir karar almadıkça yapım ve işletme izni ve
remezler. 

11 trafik komisyonları da yolun yapısı ve bağlan
tı yolları yönünden devlet ve il yollarıyla ilgili hu
suslarda Karayolları Genel Müdürlüğünün uygun 
görüşünü almak zorundadırlar.» 

Türkiye'de bu işte yetkili, etkili; mal sahibi; fi
kir sahibi, bilgi sahibi olan yer Karayolları Ge
nel Müdürlüğüdür. Şimdi biz onu bırakıyoruz, her 
zaman {A) partisi, ı(B) partisi olarak söylemiyorum 
sayın üyeler, «Her zaman» diyorum - bunu politize 
olmuş bir kuruma veriyoruz. Buna hakkımız yoktur. 
Mal kendisinin değil ki, onun üzerinde tasarruf hak
kı veriyoruz. Madde eski şekliyle kalırsa bu mah
zurlar ortadan kalkacaktır. Yok, öyle değil de böyle 
olursa, deminki konuşmamda arz ettiğim ve çoğal
tılması mümkün olan bir yığın sakıncalara, haksız 
tasarruflara kılıf giydirmiş olacağız. Bu kılıfa razıy-
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sanız «Evet» deyin, yoksa «Hayır» deyin; nasıl ister
seniz öyle deyin. 

Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
Bu önergeye komisyon ve hükümet katılmamış

tı*, 
önergeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 269 S. Sayılı ve 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı 
maddesinin <a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ederiz. 

«a) Trafik komisyonlarının kararına uygun ola
rak belediyelerden izin alınması» 

Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu ve arkadaş-/ 

lan 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor 
mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi tekrar bir açıklama 
ihtiyacını duyuyor mu? 

Buyurun Sayın Memişoğlu, kısaca açıklayınız. 
FEHMİ MEMİŞOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; yol boyunca yapı ve tesisler 
yapımına sadece belediyelerden izin alınması keyfi
yetinin sakıncalarını kısmen genel konuşmamda ifa
de etmiştim. Karayolları, yol yapımı esnasında sa
dece günün şartlarını karşılayacak tarzda araçların 
seyrettiği satıhlar ve yayaların geçmekte olduğu kal
dırımlar ve tretuvarların dışında, aynca sağlı - sol
lu veya tek taraflı olmak üzere bir de kamulaştırma 
koridoru oluşturur. Bunu yaparken ileride yolun 
duble yapılması veya otoyola çevrilmesi veya yol 
boyu güzelliklerinin yanında en önemli husus, bele
diye hudutları içerisinde kalan bu kamulaştırma şeri
dinin içine tecavüz edecek olan diğer özel şahısların 
bilhassa işyerleri açmak suretiyle, tamirhaneler aç
mak suretiyle karayollarının kamulaştırılmış şeridinin 
içinde ve hatta tretuvarlar üzerinde göstereceği faa
liyetlerin yol ve trafik İçin meydana getireceği sa
kıncalar ve özellikle can emniyeti bakımından do-
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ğuracağı büyük tehlikeler göz önüne alınırsa, bu 
belediye hudutları içerisinde kalan karayollarının da 
büyük bir kısmı maalesef ulaşım hızı temin edilmesi 
gereken anaarterleri büyük ölçüde ilgilendirmektedir. 

Belediyelerden tek başına izin alınması sonucun
da, bu karayollarımızın gerek istikbale matuf ve ge
rekse transit amacı taşıyan ve ulaşmadan hız me
selesini ön planda tutan böylesine bir ulaşımı gerçek
leştiren bu yollarımızı belirli - belirsiz her yerde inkı
taa uğratan ve kesen, zaman zaman bu trafiğin için
de büyük ölümlere sebebiyet veren trafik kazalarını 
celp edecek büyük çapta farklılıklar yaratan bir uy
gulamayı, geçmişte bunca dikkat ve titizlikle takip 
edilmesine, rağmen bu trafik kurallarına ve yönetme
liğe uyulmadan gelişigüzel yapılaşmaların meydana 
geldiğini hep beraber biliyoruz. 

Şimdi, il trafik komisyonu valinin başkanlığında, 
kamu kuruluşlarının ehliyetli ve ihtisas sahibi olan 
kişilerinin denetiminden veyahut da onların ön 
kararından onları koparmak ve tamamen sahibi bu
lunduğu karayollarını da devre dışı bırakmak sure
tiyle bilhassa seçimle gelen belediye başkanları ve 
başkanlıklarındaki diğer ilgililerini, hele hele seçimler 
yaklaştıkça o engel olan yasa ve yönetmeliği nasıl 
zorladıklarını hep beraber biliyoruz ve bizzat yaşa
yan bir arkadaşınız olarak 'ben biliyorum. Yıllarca 
bölge müdürlüğü yaptığım bu teşkilatta neler çekil
diğini, neler çekilmekte olacağını çok iyi biliyorum. 

O itibarla, karayollarının onayına tevdi edilsin 
demiyorum, bir tekel konması ve belediyelerin insi-
yatifini engeller düşüncesiyle böyle bir engel çıkarıl
ması arzusunda değilim; ama bir endişem var. O da; 
belediye başkanlarının ve başkanlıklarının bu tip si
yasî baskılardan, menfaat gruplarının hele seçim ari
felerinde büyük bir izdihamla bu arkadaşlarımızı 
sıkıntıya koyup mutlaka taviz alacakları hususundaki 
endişelerimden kaynaklanmaktadır. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Seçim yapılmasına 
engel... 

FEHMİ MEMIŞOĞLU (Devamla) — Seçim ya
pılsın yapılmasın, seçimle gelen herkesin muayyen 
bir taviz vermek zorunda kalacağı cihetle, bu arka
daşımızın bu tip baskılardan kurtarılması ve özellik
le yol boyunca mahzurlu araç gereç tamirhanelerinin 
açılmasına, yapılmalarının engellenmesine, bilhassa 
devleti temsil eden valinin başkanlığındaki bir ko
misyonla birlikte belediye başkanlıklarından da izin 
alınması şeklinde verdiğimiz bir önergeyi bu mah
zurların giderilmesi yönünde takdirlerinize arz edi
yor ve saygılar sunuyorum, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Memişoğlu, 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, belki konuşma hakkım 
yok; ama müsaade ederseniz bu konu çok tekrar
landı... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaadenizle başka 
vesile ile başka bir maddede görüşünüzü belki açık
larsınız, fırsat olur: katılmadığınızı beyan ettiniz, o 
sırada olabilirdi, şimdi olmaz artık. 

Komisyon ve hükümet bu önergeye katılmamış
lardır; onun için aylarınıza baş vuracağım: önergeyi 
kabul edenler... önergeyi kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir efendim. 

6 ncı maddeyi burada yazılı olduğu şekilde oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
6" ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka

nununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Tescil süresi ve bildirme mecburiyeti, satış ve de
virler ile noterlerin sorumluluğu 

Madde 20. — Tescil süreleri, satış ve devirler, 
noterlerin sorumluluğu ile ilgili esaslar şunlardır : 

a) Araç sahipleri, 
1. Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan 

araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihin
den itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıka
rılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde 
tescilin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuru
luşuna başvurmak, 

2. Tescilin yapılması veya silinmesi için de yö
netmelikte belirtilen bilgi ve belgeleri sağlamak, 

Zorundadırlar. 
b) Araçların giriş işlemlerini yapan gümrük ida

releri bu. durumu 15 gün içinde araç sahiplerinin be
yan ettikleri tescil kuruluşuna bildirmekle yükümlü
dürler. 

c) Tescil belgesi, aracın başkasına satış veya dev
rine, hurdaya çıkarılmasına veya araçta, yönetmelikte 
belirtilen niteliklerin değişmesine kadar geçerli sayı
lır. 

d) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve de
virleri, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi 
es?.s alınarak noterlerce yapılır. 

Bu satış, noterlerce tescil belgesine tarih konula
rak ve tasdik edilmek suretiyle işlenir. Ayrıca, tescil 
edilmiş araçların satış ve devir işlemleri noterler ta
rafından sicile işlenmek üzere, işlemin tekemmülünü 
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müteakip engeç yedi iş günü içinde ilgili tescil kuru
luşuna bildirilir. 

Noterlerce yapılmayan her çeşit satış ve devir
ler geçersizdir. 

e) Tescilli araçları satın veya devir" alanlar, ge
rekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluş
undan bir ay içinde adlarına tescil belgesi almak 
zorundadırlar. 

Araç satın alıp, bu maddenin (a) bendinin (1) nu
maralı alt bendi ile (e) bendi hükmüne uymayanlar, 
beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası 
ve bir aydan üç aya kadar hafif hapk cezası, (d) ben
di hükmüne uymayan noterler onbin liradan yirmi; 
beşbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırı
lırlar. 

Ayrıca, satış ve devirlerde, belirlenen sürelerde 
alıcı adına tescili yapılmadan trafiğe çıkarılan araç
lar, tescil yapılıncaya kadar trafik zabıtasınca trafik
ten men edilir. 

, BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 8. —.2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar 
Madde 22. — Yönetmelikte gösterilen esaslara 

göre : 
a) Askerî maksatlarla kullanılan Türk Silahlı 

Kuvvetlerine ait bütün araçlar ile çeşitli anlaşmalara 
göre askerî amaçla yurdumuzda bulunan kuruluşlara 
ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, 

b) Raylı sistemle çalışan araçların tescilleri, kul
lanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluşlarca, 

c) tş makinesi türünden araçların tescilleri; 
(1) Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuuluş-

laıncav 
(2) Özel veya tüzelkişilee ait olanlardan; tarım 

kesiminde kullanılanlar Ziraat Odalarınca, tarım ke
siminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, ba
yındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri 
Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarınca, 

d) Tarım kesiminde kullanılanlar hariç, 11 Tra
fik Komisyonlarından karar alınmak şartı ile motor
suz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri beledi
yelerce, 
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i e) Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında kalan 
bütün motorlu araçların tescilleri trafik tescil kuruluş
larınca, 

Yapılır, belge ve plakaları verilir.» 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka

nununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
I şekilde değiştirilmiştir. 

«Trafik belgesi verilebilmesi için araca ait tescil 
belgesi ve malî sorumluluk sigorta belgesinin ibrazı 
zorunludur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Söz isti

yorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Efendim, 

9 uncu madde ile değiştirilen 24 üncü maddede «Tra
fik belgesi verilebilmesi için araca ait tescil belgesi 
ve malî sorumluluk sigorta belgesinin ibrazı zorun
ludur» denmiş. Halbuki tescil belgesinin verilebil-

I mesi için bir de karayolu uygunluk belgesinin ibrazı 
I gerekir. 
I Şimdi ben bir araba veya Ibir iş makinesi geti

riyorum, trafiğe iş makinesini çıkartamayız da, tra
fiğe çıkacak bir taşıt getiriyorum. Eni 4,5 metre (Olur 
ya) uzunluğu 30 metre; biraz da abartarak söylüyo-

I rum. Ben bunun sigortasını getirdim, trafik belgesini 
de ibraz edince hemen belgeyi alacağım, gideceğim. 
Yok böyle şey. Belirli nizamı var, intizamı var. Bu-

I nu da verecek olan yer (Olması lazım bana göre) 
şimdi değiştiriliyor, başka bir makamdan veriliyor, 
yani Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veriliyor; ni
ye olduğunu anlayamıyorum. Uygunluk belgesinin 
olması lazım. Bu araç trafik nizamına uygundur, ve
ya değildir diye bir belgesinin olması lazım. Bu bel
genin de verilmesi için taşıtın teknik özelliklerinin 

] oraya ibraz edilmesi gerekir. Böyle isteyene bu bel-
I geyi verirseniz 4 metre enindeki taşıt sokağa çık

tığında nereye gidiyorsun diye sprmaya kimsenin 
I hakkı kalmaz. 
I Bunun eski şekliyle muhafazasını teklif ediyo

rum, Tabiî kabul edilmeyecektir. Teşekkür-ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇSİPER ı(Balıkesir) — Müsaade eder misiniz 
1 Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇSİPER (Balıkesir) — Efendim, tasarının mad
de gerekçesinin incelenmesinde görüleceği gibi «24. 
üncü maddenin birinci fıkrası değiştirilerek bürokra
siyi önlemek bakımından trafik belgesi verilmesi es
nasında karayolu uygunluk belgesi, muayene belgesi 
ve vergi belgesi istenilmesi zorunlu olmaktan çıka
rılmıştır. Bu husus yönetmelikle düzenlenecektir» di
ye bir kayıt vardır. Arkadaşımızın bu kaydı ve şu 
okuduğumuz hususu lütfen dikkate almasını istir
ham ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Başkanı. 

Bu madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza, sunuyorum: Ka-
ıbul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun 299 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Araçların karayoluna uygunluğu ve teknik esaslar 
Madde 29. — Araçların yapım ve kullanma ba

kımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uy
ması zorunludur. 

Yapım safhasında araçların imal, tadil ve montaj 
projelerinin tetkik ve tasdiki ile imalât yeterlik belge
sinin teknik yönetmeliğe uygun olarak verilmesine 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 

İthal edilecek araçlara ithalden önce, «Karayolu 
Uygunluk Belgesi» Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya 
bu Bakanlığın yetki vereceği kamu veya özel kuruluş
lar tarafından verilir. 

Araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki şart
ları gösteren yönetmelik, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığının görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığın
ca düzenlenir. 

Askerî araçlara ait Karayolu Uygunluk Belgesi 
Türk Silahlı Kuvvetlerince verilir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yenler?.. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağesen. 
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Efen

dim, huzurlarınızı sık sık işgal ediyorum, özür dile
rim; ama biraz konuya yakın bir insanım, onun için. 

Bana göre çok ters olan bazı değişiklikler var ve 
dile getirmeyi de vazife addediyorum. 

Efendim, 1950'li yıllarda kurulan ve Türkiye'nin 
karayolu ağını enine boyuna bilen, inşaatını yapan 
her şeyini üstlenen, geometrik boyutlarını ve fizik! 
özelliklerini tespit eden bir kuruluşumuz var; Kara
yolları Genel Müdürlüğü. Bu yollarda gezecek, dola
şacak olan taşıtların tespitini şimdiye kadar Karayol
ları Genel Müdürlüğü yapıyormuş; fakat şimdi biz 
onu atıyoruz, bırakıyoruz bir tarafa ve hiç ilgisi ol
mayan Ticaret ve Sanayi Bakanlığına veriyoruz. İşte 
bana gelen terslik bu. 

Bunların yapısını ben biliyorum; altını, üstünü, 
geometrik özelliklerini, fizikî özelliklerini ben bili
yorum; ama bunun üstünde dolaşacak olan taşıtların 
veya her ne nesneyse, onun üzerinde dolaşacak olan 
araçlar bu fizikî özelliklere uygun mudur değil mi
dir; bu altyapı bunları çeker mi çekmez mi sorusu
nun cevabını bilecek olan, onu yapan ve onu işleten 
kurumdur. Biz bu kurumdan bu yetkiyi alıp da bir 
başkasına niye veriyoruz, anlayamıyorum. 

Artı,; bunu bir yönetmeliğe bağlıyoruz. Peki, ola
bilir. Bu yönetmeliği yaparken de, bu kuruluşun bu 
konulardaki «Uygun» görüşünü istemiyoruz, «Sadece 
görüş ver, ben onu ister kabul ederim, ister etmem» 
diyecek Ticaret Bakanlığı ileride böyle diyebilir. De- • 
diği zaman da, «Benim uygun görüşümü almadın, 
benim görüşüm böyledir» demek hakkından da yok
sun bırakılıyor kurum. Anlamadığım şey bu. 

Lütfeder komisyon, bizi aydınlatırsa, kendileri
ne teşekkür edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
Başka söz isteyen?... 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇSİPER (Balıkesir) —Sayın Başkanım, müsaa
de ederseniz kısa bir izahat vermek istiyoruz. 

BAŞKAN — Size soruyorum, «başka söz isteyen 
var mı?» diyorum, siz de dahilsiniz buna. 

Buyurun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇSİPER (Balıkesir) — Araçların imal, tadil, ve 
montajı, ile ilgili yönetmeliğin çıkarılması ve uygu
lanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ki ve
rilmiş. Bu nedenle, Karayolları uygunluk belgesi
nin de bu bakanlıkça verilmesine, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı muvafakat etmektedir. 

Arz ederim. 
BAYINDIRLIK ve İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üye
ler; «Karayolum müsait değil» diye dünyada başka 
memleketlerin yollarında hareket eden vasıtaları Tür
kiye'ye kabul etmemek fikrine karşıyım, Ilericiysek, 
bu memleketi geliştireceksek, dünyada yapılan en 
yeni vasıtaları yollarımızda işletmek durumundayız. 
Onun için, 'her yeni yapılan vasıtanın Türkiye'ye gir
mesi lazımdır bizim bakımımızdan. Onun için Sanayi 
Bakanlığı versin. 

Saygılarımla arz ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bu madde üzerinde verilmiş 'bir önerge vardır... 
HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Ordu) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Konuşmalar bitti efendim. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Son söz 
milletvekilinin değil mi? 

ıBAŞKAN — Hayır efendim, siz konuştunuz mad
de üzerinde. 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Ordu) — Ama, sa
yın bakan konuştu, milletvekili olarak cevap ve
receğim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde siz konuştunuz efen
dim, o da şahsı adına konuştu, komisyon da konuştu. 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Ordu) — Şahsı 
adına değil, 'bakan olarak konuştu. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sanıyorum şahsı adı
na konuştu. 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Ordu) — Bakan 
konuştuktan sonra son söz hakkı milletvekillinindir. 

BAŞKAN — Sorunuz varsa soru sormanıza mü
saade ederim. Bakandan veyahut komisyondan bir so
ru sormak isterseniz, soru şeklinde olabilir; ama mad
de üzerinde konuşmalar bitmiştir. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Soru so
racağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Ordu) — Efendim, 
dünyada hangi ülke -sayın 'bakanın bir ifadesine göre 
söylüyorum- başkalarına göre kendisini yüzde 100 uy
durmuştur? Müsaade buyurursanız, tek dingilde 13 
ton dingil ağırlığı Avrupa'da 2 ülkede vardır. 2 ül
kede 13 ton dingil ağırlığı var diye, 8 tona göre di
zayn edilmiş karayollarımızı 13 tonla tahrip etmeye 
'yetkimiz^ vicdanımız elverir mi? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Doğru değil. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaadenizle. 
HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Ordu) — Var efen

dim, ben bu konuda kitap yazdım ve dokümanlarım 
vardır, tooş konuşmam. 

Artı; İtalya'da ve Fransa'da toplam kadar ağırlık
ları 40 ton civarındadır; birinde 40, öbüründe 41 ton
dur. Türkiye'de bu 38 tondur. Karayollarımızın ve 
köprülerimizin projelendirilmesi 36 tona göredir. Av
rupa'da ise bu ortalama 38 tondur. Biz 38 tonu kabul 
etmişiz. Şimdi İtalya ve Fransa'da 41 ıton veya 40 ton 
diye biz 40 tona, yarın bir başkası altyapısını ona 
göre dizayn edip yaptığında 'biz de ona devamlı uya
cak mıyız? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey 
yoktur, bu altyapılar ucuz yapılar değildir, milyar
ları götürmektedir. Onlara uyacağız diye bunları ya
pabilir miyiz? 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen; so
runuzu hükümetten sondunuz, hükümet buna cevap 
verecektir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, kanatimce gereği olmayan 
bir münakaşa içerisindeyiz. Bu maddenin 2 fıkrasını 
okuyorum : 

«ithal edilecek araçlara ithalden önce, Karayolu 
Uygunluk Belgesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya 
bu Bakanlığın yetki vereceği kamu veya özel kuru
luşlar tarafından verilir. 

Araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki şart
ları gösteren yönetmelik, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığının görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığın
ca düzenlenir.» 

O halde, «Karayolu Uygunluk Belgesi» Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığından verilirken, bu bakanlık gerek 
gördüğünde yetkisini diğer kamu kuruluşlarına vere
biliyor. Bir elastikiyet getirilmiş. Şartlar elverdiği tak
dirde bu yetkisini istediği bir bakanlığa, ki burada 
konuyla ilgisi münasebetiyle 'Bayındırlık ve iskân Ba
kanlığına vermesinde bir sakınca yoktur. 

ikincisi; yönetmelik zaten Bayındırlık ve iskân 
Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanıyor. Elbetteki 
Bayındırlık ve .iskân Bakanlığı, hazırlayacağı yönet
melikte, burada konuştuğumuz şartları belirleyecek, 
evsafı hazırlayacak ve Ticaret Bakanlığı bu görüşü 
aldıktan sonra harekete geçecektir» O halde, bizce or
tada 'bir mahzur kalmıyor ve arkadaşlarımızın en
dişesi zannediyorumki bu hükümler karşısında ileri 
sürülen boyutlara ulaşmıyor. 

(Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
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Madde üzerindeki konuşmalar ve sorular bitmiş
tir. Şimdi bu madde üzerinde verilmiş bir önerge var
dır, o önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2918 sayılı Karayolları Tra

fik Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Ka
nun Tasarısının 10 uncu maddesi ile değiştirilmekte 
olan 29 uncu maddenin üçüncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«İthal edilecek araçlara ithalden önce karayolu 
uygunluk belgesi, Karayolları Genel Müdürlüğü teş
kilatının uygunluk görüşü alınarak, Sanayi ve Ticaret 
'Bakanlığı veya bu bakanlığın yetki vereceği kamu ve
ya özel kuruluşlar tarafından verilir.» 

Fehmi Memişoğlu Ali Ayhan Çetin. 
Rize Çorum 

Mehmet Erdal Durukan Ertuğrul Gökgün 
Adana Aydın 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz sayın komisyon 
ve 'hükümet; komisyon önergeye katılıyor mu efen
dim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmııyorsunuz. 
önerge sahibi, kısa bir açıklama mı yapacaksınız?. 

Buyurun efendim. 
FEHMİ MEMİŞOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; huzurunuzu tekrar tekrar işgal 
ettiğim için özür dilerim. Bu ithal edilecek araçların 
karayolları uygunluk belgesi konusunda sayın baka
nın burada ifade ettiği fikirlere aynen katılıyorum, 

Dünya pazarlamasında transit, taşımacılığın büyük 
bir yeri olduğunu, Avrupa ile Uzakdoğu ve Ortado-
ğunun bir köprüsü durumunda olan Anadolu'dan ge
çişte birtakım kısıtlamalar, sınırlamalar getirmek hem 
ekonomik açıdan, hem de dünya ülkeerinin taşımacı
lığına paralellik bakımından mümkün değildir. Yolla
rımızın 8 tona ve onun civarında bir mukavemete 
dizayn edildiği doğrudur, ama dünya taşımacılığının 
dingil ağırlıkları arttıkça yollarımızı bu geçişe mü
sait hale getirmek zorunda olduğumuzu da kabul et-
mfliş durumdayız. 

Bu itibarla, yollarımızdan geçemezsiniz şeklindeki 
bir imaj kalbul edilir bir, imaj elbette değildir. O iba-
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kraıdan uygunluk belgesi verilmesi için de tek yetkili 
Karayolları Genel Müdürlüğüdür ve nereden, hangi 
köprüden, neyin geçip geçmeyeceği hususundaki do
neleri bilmesi bakımından karayollarının bu bilgiyi 
vermiş olması en tabiî 'bir neticedir; ama herkes gelip 
geçsin, geçebilüıse geçsin, geçemezse ne yapalım dü
şüncesi, elbette bir ölçüde doğrudur; ama bu belgeyi 
veren teşkilat, özel teşkilat oluırsa o zaman doğacak 
sorumluluk veya 'bir kaza vukuunda veya bir köprü
nün çökmesi halinde sorumluluk taşıyacak olan ma
kam belirsizdir. O bakımdan, «Bu belgenin tamamen 
kaldırilması» şeklinde tasarı düzenlenmiş olsa idi özel 
sektör tarafından verilmesini izhar eden maddeden 
daha iyi bir netice elde etmiş olurduk. 

O 'itibarla, bu uygunluk 'belgesinin karayolları teş
kilatından alınmasında zaruret görüyorum veya ta
mamen kaldırılması, hiç değilse bir ölçüde ferahlatıcı 
bir netice doğurur; ama Anadolu'dan geçişi engelle
meyecek şekilde tedbiri !bu devlet almak zorundadır, 
karayollarımız bu çaba içerisindedir. O itibarla, sayın 
'bakana katılıyorum, fakat bu uygunluk belgesinin bir 
özel teşebbüse verilmesi halinde, korkarım arkasından ^ 
bazı sakıncaları da birlikte getireceğinden bu husu
sun ortadan kaldırılması ve uygunluk belgesini vere
cek teşkilatın mahallin karayolları teşkilatında done 
almak zorunda bırakılmış olmasında sayısız fayda 
umuyorum. O bakımdan bu hususu takdirlerinize arz 
ediyoram. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Memişoğlu. 
Bu önergeye komisyon ve hükümet katılmamıştır. 

Önerge sahibi önergesinin kısaca açıklamasını yap
mıştır. Şimdi usulümüze göre önergeyi oylarınıza su
nuyorum : önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önerge kabul edilmemiştir, 

Maddede bir değişiklik olmamıştır. Maddeyi ya
zılı olduğu şekilde oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun 41 inci maddesinin (a) ve (d) bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Yaş şartı * 
j(l) Al5 A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacak

ların onyedi, 
(2) B, C ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 

onsekiz, 
(3) D ve E sınıfı sürücü 'belgesi alacakların yir

mi iki, 
Yaşını bitirmiş olmaları» 
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«d) Eğitim ve sınav şartı 
Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da 

'başararak sertifika almış olmaları,» 
BAŞKAN — 11 inci maddeyi okuduk, 11 inci 

madde üzerinde söz isteyenler?.. Madde üzeruıde söz 
isteyen yok. Önerge yok. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 2918 sayılı Karayolları Trafik • 

Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rümiştiır. 

Sürücülerin sınavları ve sürücü belgelerinin veril
mesi esasları 

Madde 42. — Sürücü belgesi alacak olanların baş
vurmaları, sınavları, sağlık amıaıyeneleri, belgelerin 
verilmesi hakkında aşağıdaki esas ve şartlar uygula
nır; 

a) Sürücülerin sınavları 
Sürücü 'belgesi alacakların sınavları, yönetmelik

teki esaslara göre, sürücü kurslarında Millî 'Eğitim, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı gözetiminde sınav sorum
luları tarafından yapılır ve başarı gösterenlere sertifi
kaları verilir. 

(Bu sertifika, 41 inci maddedeki diğer şartlar ara
narak, Trafik tescil şubelerince sınıfına uyan sürücü 
belgesi ile değiştirilmedikçe sahiplerine karayolunda 
araç kullanma yetkisi vermez. 

b) Müracaat 
Sürücü belgesi almak isteyenler, müracaat for

munu yetkili memurun önünde imzalarlar. Bu bel
gede 'beyan edilen bilgiler aksi ispatlanıncaya kadar 
doğru sayılır. 

Müracaat formunun yetkili memura verilmesi sı
rasında, sürücü adayları; nüfus cüzdanı aslı ile tahsil 
belgesini kamu kuruluşunda çalışanlar için bu kuru
luşlar tarafından verilmiş tahsil durumunu belirle
yen tasdikli belgeyi yetkili memura göstermek zorun
dadırlar. 

Yanlış bilgi veya sahte belge verenler fiil daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde iki aydan altı aya ka
dar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

c) Diğer esaslar 
<1) Sürücü 'belgesi alacakların sağlık muayene

leri ilgili trafik kuruluşunda, mahallin mülkî amiri 
tarafından 'görevlendirilmiş tek tabip tarafından ya
pılır. 

(2) Sürücü sınavlarının ve sağlık muayenelerinin 
tek tabip tarafından yapılma esasları, sürücü belge
leri ile bu belgelerin verilmesi, geçerlilik süreleri ve 

yenilenmelerine ve diğer hususlara dair şartlar, esas 
ve usuller yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Söz isteyen yok. 
Bu madde üzerinde verilmiş 2 önerge vardır, bu 

önergeleri okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz, 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkındaki tasarının sürücülerin sınavları ve sürücü 
'belgelerinin verilmesi esaslarını belirleyen 42 nci mad
desinin (a) fıkrası sonuna aşağıdaki paragrafın ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Sürücü kurslarının açılamaması ve İçişleri Bakan
lığınca gerekli ve zorunlu görülen hallerde sürücü sı
navları Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimle
rinde görevlendirilecek sınav sorumluları (tarafından 
yapılabilir ve belgeleri verilir. 

Ali Tanrıyar İhsan Nuri Topkaya 
İstanbul Ordu 

Mustafa Salbri Güvenç Mustafa, Balcılar 
Niğde Eskişehir 

Alâeddin Kısatürk 
Kahramanmaraş; 

BAŞKAN — Diğer önergeyi de okutuyorum, on
dan sonra işleme koyacağım: 

Türkiye Büiyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 269 Sıra Sayılı 2918 sayılı 

Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Hükmüne Kararnamenin 12 nci maddesinin 
tasarndan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla,! 
Hüseyin Avni Sağesen Salih Alcan 

Ordu Tekirdağ 
Yusuf Demir Tevfik Güneş 

Uşak Kırşehir 
Salim Erel! 

KJonya 

BAŞKAN — Bu önergeyi aykırılık derecesü nede
niyle tekrar okutup işleme koyuyorum: 

TüıMye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 269 Sıra Sayılı 2918 saıyılr 

Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci madde
sinin tasarıdan çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ordu Milletvekili 

Hüseyin Avni Sağesen ve 
arkadaşları 

^ 3 5 7 



T. B, M. M. B : 79 28 s â s 1985 0 : 1 

BAŞKAN — Bu değişiklik önergesine komisyon 
katılıyor mu sfendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Katılmıyor efendim* 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, 
Hükümet?... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge açık, bu maddenin çıkarılmasını istiyor

sunuz. Açıklayacağınız başka bir husus var mı? 
HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Evet var 

efendim, gerekçesini söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun, gerekçesi okundu, ama 

açıklama da yapabilirsiniz, buyurun. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Gerekçe
si yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tekrar okunabilir, buyurun efen
dim; tabiî tekrar açıklama yapabilirsiniz. 

Yalnız Sayın Sağesen, demin dikkatlimizi çekti. 
Genel Kurula-hitap ederken Başkanlığa hitap etme
niz tüzük hükmü gereğidir. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Nasıl 
efendim, anlayamadım? 

BAŞKAN — Başkanlığa hitap edip, ondan sonra 
söze başlayacaksınız. Başkanlığa hitap etmeden... 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Başka 
türlüsünü hatırlamıyorum, eğer yaptıysam özür dile
rim. 

BAŞKAN — Tutanaklarda yazılı, inceledik efen-
dlim. 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Peki Sa
yın Başkan, özür dilerim yani öyle bir şey oklu ise, 
öyle bir âdetim yoktur. 

BAŞKAN — Peki, oldu, kapandı mesele. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Özür 
dilerim. 

Efendim, bizde, Sayın Başkanım.... (Gülüşmeler) 
sayın arkadaşlar. «Efendim» in içine Başkanlık Diva
nı da dahildir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; efendim bizde bir 
genel hal vardır. Reaksiyon kanunları çıkartırız, re
aksiyon tüzükleri, yönetmelikleri hazırlarız. Bu mad
de de onun bir benzerj gibi geliyor bana. Nedir bu? 
Bu maddede Emniyet Genel Müdürlüğü, ki trafiği
mizi organize eden, her yönüyle, gece gündüz 24 
saat çalışan, trafiğin her şeyini bilmesi gereken ve 
koordina eden, düzenleyebildiği kadar düzenleyen 
bir teşkilatımızdır, trafik de bunun bir ünitesi. Şim

di o, trafikte acalba taşıt kullanmaya ehl midir, de
ğil midir konusu ile kontrol edenleri bir tarafa atı
yoruz, hatta vaz edenleri de bir tarafa atıyoruz efen
dim, özel kurslar açıyoruz, o kurslarda adamlar kur
sa gidiyor, geliyor - gider gelir, o ayrı bir münaka
şa konusudur - sonra oradan kursu bitirdi diye bir 
sertifika veriyoruz. Kim veriyor bu sertifikayı? özel 
okul. Yani amacı para kazanmak olan, bakkal çak-
kal gibi, kasap, manav, oduncu gibi amacı para ka-

. znmak olan bir kuruma «Trafiği iyi biliyor, tamam, 
bunu öğrendi» diye sertifika verme yetkisi veriyo
ruz. Bu sertifikayı ne karşılığında veriyor? Para 
karşılığında veriyor, öyle değil mi? özel çünkü, pa
ra kazanmak için çalışıyor. Şimdi o sertifikayı ala
cak, bu doğrudur diye götürüp emniyet teşkilatına 
onaylatacak ve ehliyetli adam olarak trafiğe çıkacak. 

Çok özür dilerim, tenzih de ederim; ama bunun 
reaksiyonu nereden geliyor, söylemek istemiyordum; 
ama başka türlü de başa çıkacağımı zannetmiyorum. 
Efendim, zaman zaiman trafik komisyonlarından rüş
vet olayları geliyor, bu onun bir reaksiyonudur ben
ce. Efendim, emniyet teşkilatını bu rüşvet olayların
dan kurtaralım. E, kurtardık; yerine ne getiriyoruz? 
Başka bir rüşvet olayı ve yasal bir rüşvet olayı. 
Ben kursa giderim gitmem, gelirim gelmem, giderim 
paramı bastırırım, sertifikamı alırım, devlet de onu 
onaylamak zorunda, onaylattırırım, trafiğe çıka
rım. Sonra... 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Denet
leme var. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Devamla) — Efen
dim, sınavı yapmayan denetlemeyi yapar mı? 

Şimdi arada rüşvet allan kişiler her teşkilatta var
dır; yalnız emniyette mi, her yerde var; nüfus me
murluğundan gümrük memurluğuna kadar her yer
de var. Reaksiyon olarak hepsinin yetkilerini alıp 
başkalarınla mı devredeceğiz? 2918 sayılı Kanunda 
bunu, yine özel okulları getirmiş; ama orada eğit, on
dan sonra devlet olarak bu hakkı, benim imtihanım
dan geçtikten sonra sana veririm diyor, çünkü so
nuçları ağır. Trafiğe çıktı mı gider, belki kendisi 
ölür gider; kendisiyle beraber 40 kişilik otobüsü de 
götürür. 40 kişinin ne günahı var? O nedenle bu 
maddenin çıkarılmasını talep ettim. 

Yine aynı maddede, eskiden sağlık kurullarından 
geçer, ehliyet sahibi sağlık raporunu alırdı, şimdi 
bunu bir tek hekime veriyoruz. Bu tek hekim göz
cü olacak, bu asabiye mütehassısı olacak, bu orto
pedist olacak, bu dahiliyeci olacak, yani kalp mü-
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tehassısı olacak, kulak - burun - boğazcı olacak fa
lan filan. Şimdi bu kuruldan geçerken dahi sızma
lar oluyordu. Kendi gözümle gördüm, Haibur kapı
sında bir jandarma eri, ehliyetli kör bir adamın üç 
seneden beri Irak'a yüık taşımakta olduğunu söyledi. 
Kör, adamın tair gözü yok; ehliyeti- de~ almış. 

Simdi devletin kontrolündeyken bu böyle olun
ca, bunu bu kadar serbest bıraktık mı, köre topla-
la; Allah, onlara yardımcı olsun, yani küçük gör
düğüm için söylemiyorum; ama bunları trafiğe çı
kartmaya, özel araçsız bunları trafiğe çıkartmaya 
hakkımız olmamak gerekir. Malın sahibi kimse, lüt
fediniz, malın sahibine teslim ediniz. Eğer emniyet 
teşkilatında bu iş rüşvetle, bilmem neyle oluyorsa, 
onu düzeltelim, o şartları ortadan kaldıralım. Yok
sa bunu alıp bir başkasına verince bu işin düzeleceği 
kanaatinde kesinlikle olmamız mümkün değildir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağeşen. 
Bu önergeye komisyon ve hükümet katılmamış

lardır. önerge sahibi açıklamasını yapmıştır, öner
geyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... önerge kabul edimemiştk'. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz, 2918 sayılı Karayolları 

Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkındaki Tasarının, sürücülerin sınavları ve sü
rücü belgelerinin verilmesi esaslarını belirleyen 42 
nci maddesinin (a) fıkrası sonuna aşağıdaki parag
rafın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Sürücü kurslarının açılamaması ve İçişleri Bakan
lığınca gerekli ve zorunlu görülen hallerde sürücü 
sınavları Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birim
lerinde görevlendirilecek sınav sorumluları tarafından 
yapılabilir ve belgeleri verilir.» 

İstanbul MMetvekii Ali Tanrıyar ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Bu değgîklik önergesine komisyon 
katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balifcesir) — Saym. Başkanım katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükürata.. 
İÇİŞLERİ BAKANİ YSJDIfcIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye komkyon ve büküme* 

kafefoıaktadır. önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etaıeyenler... önerge kabul edilmiştir/ 

| önergenin getirdiği bu değişik şekliyle 12 nci 
j maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et-
j meyenler... Madde, bu önergenin getirdiği değişik 
j şekliyle kalbul edSümigtir. 
j 13 üncü- maddeyi okutuyorum: 
j MADDE 13. — 2918 saydı Karayolları Trafik 
I Kanununun 114 üncü maddesi aşağıdaki sekide de-
iğiştirMşir. 
j Suç ve ceza tutaınakilan 
i Madde 114. — Bu Kanunda yazılı Trafik suç

larını işleyenler hakkında yetki sınırlan içinde Emni
yet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutan
lığı personeli ile Karayolları Genel Müdürlüğünün il-

| gili biriminin il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yet-
I kili kılınmış personelince suç veya para cezasına dair 
} tutanak düzenlenir. 

Birkaç trafik suçunun bir arada işlenmesi hafinde 
i her suç için ayrı ceza uygulanır. 

Yargı yetkisine giren suçlarlla ilgili tutanağın bir 
j sureti ilgili mahkemeye, para cezası tutanağının bir 

sureti ise ilgili mal sandığına, yedi iş günü içinde 
gönderilir. 

Para cezaları, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
sayman mutemetlerine veya mal sandıklarına ödene-

; bileceği gibi, banka veya PTT aracılığı ille de ödene
bilir* 

Para cezalarını tahsil eden banka, PTT ve sayman 
mutemetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit 
edilen sike içlinde tutanağın düzenlendiği yenin ilgili 
mal sandığına bilgi vermek zorundadır. 

Banka ve PTT ile yapılan ödemelerde paranın 
bankaya yatırıldığı veya postaya verildiği tarih öde
me tarihi sayılır. 

Birinci "fıkraya göre tutanak düzenleyenler, say
man mutemedi olarak görevlendirilemez ve hiçbir şe
kilde para cezası tahsil edemez. 

Süresinde ödenmeyen para cezaları, için 6183 sayı
lı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun hükümleri uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar 
yönetmelikle düzenlenir^ 

BAŞKAN — 13 üncü madide üzerinde söz iste
yenler?... Yok., 

Madde üzerinde önerge de yok; 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler.,. Kalbul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. — 2918 saydı Karayolları Trafik 

Kanununun 123 üncü maddesi aşağıdaki şekiMe de-
I ğişttirilmiştîr. 
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Sürücü kursları 
Madde 123. — Mbtöoriu taşıt sürücüsü yetiştir

mek, yetişmi* olanlara sınav sonucu sertifika ver
mek, trafik ile ilgili öğretim ye eğMm yaptırmak 
üzere kamu kurumları ile diğer hakîkî ve hükmî 
şahıslara Mîllî EğMm Gençlik ve Spor Bakanlığın
ca ilgili mevzuatına göre sürücü kursları açma iz
ni verilir.̂  

Sürücü kurslarının sürücü belgeleri cinslerine göre 
sınıflandırılması, hangi sınıf kursun kimler tarafın
dan açılalbileceği, öğreKJim ve eğitim konuları ile me
todu, kurs süreleri, kurslar için eğMm ve öğretimde 
kullanılacak bina, araç, gereç ve teçhizatın nitelik 
ve niceliği, teminat miktarları, sertifika sınavlarının 
esas ve usulleri, sertifika aranmayacak sürücü belgesi 
sınıfları ve bunların sınavları İçişleri Bakanlığının uy
gun görüşü üzerine Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığınca çıkartılan yönetmelikle belirlenir. 

Ancak hakîkî ve hüklmî şahıslar tarafından kurs 
açılmayan illerde bu kurslar devlet tarafından açıla
bilir. 

Bu madde hükümlerine ve yönetmelikteki şartla
ra uymayan kurs sahiplerine, Millî EğMm Gençlik 
ve Spor Bakanlığı tarafından, olayın özelliğine gö
re belirlenecek süre içinde şartlara uymaları yazılı 
olarak .bildirilir. Bu süre içimde şartların yerine geti
rilmemesi' halinde kurs sahipleri oribin liradan yirmi 
bin liraya kadar hafif para cezası, tekrarında ise ya
zılı uyan yapılmaksızın yirmibin liradan otuzbin 
liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar ve 
ayrıca kuris on günden az olmamak üzere süreİ ve 
süresiz olarak kapatılabilir. 

Belge alınmadan açılan kursların sahipleri otuz
bin lira hafif para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, 
belge alınmadan açılan kurslar zabıtaca kapatılır. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yenler?... Yok. 

HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Soru 
sormak istiyorum: 

BAŞKAN — Sorular kısmına geçiyoruz, buyu
run Sayın Nalbantbğlu. 

HİUMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, acalba bu kurs sahipleri yeminli olacak mı, ye-
m'in yaptırılacak mı hakîkî ve hükmî şahıslara? 

BAŞKAN — Komisyondan mı, hükümetten mi 
sıoroyorsunuzY 

HİLMİ! NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hükü-
metftlen. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, bunun hangi şartları 
haiz olması lazım geldiği yönetmedikle belirtilecek, 
orada tadat edilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bu husus yönetmelikçe dü&enleneeektmiş. 

«İLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Yani 
yeminli olmasına lüzulm yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Yönetmelikle düzenlenecek. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler..* 14 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorarn: 
MADDE 15. — 29118 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun geçici 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra
lar eklenmiştir. 

«Sürücü belgesi alacakların sınavlarının 42 nci 
maddeye göre sürücü kurslarında yapılmasına ve sü
rücü adaylarından 41 indi maddenin «e» fıikrası ge
reğince herhangi bir sürücü kursunu başarı ile bitir
diklerini belgeleyen sertifika istenmesine 1.1.1987 ta
rihinde başlanır. 

42 nci maddenin «a» bendi hükümlerine göre sü
rücülerin sınavlarının sürücü kurslarında yapılması
na ve sürücü adaylarından sertifika isltenmesiine baş
lanacağı tarihe kadar, 6085 sayılı Kanuna göre şoför 
ehliyetnamesi ve bu Kanuna göre de, sürücü belgesi 
alacak olanların sınavları aşağıdaki esaslara göre 
trafik zabıtası personeli tarafından; 

(1) iBu Kanunun ilgili maddelerinin yürürlük ta
rihîne kadar 6085 sayılı Kanuna göre çıkarılmış bu
lunan yönetmelikteki esas ve usullere göre, 

1(2) İBu Kanunun ilgili maddelerimin yürürlük ta
rihinden itibaren ise sürücü sınavları 42 nci maddenin 
«c» fıkrası hükümleri gereğince çterılan yönetme
likte 'belirtilen esas ve usullere göre, 

Yapılır.» 
BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen

ler?... Yok. 
Önerge?... Yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
16 nci maddeyi okutuyorum1: 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
'MADDE 16. — 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun 11, 117 ve 1*27 nci maddeleri ile 7 nci 
maddesinin son fıkrası, 13 üncü maddesinin sondan 
ikinci fıkrası, 15 inci maddesinin ikinci fıkrası, 35 
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inci maddesinin ikinci fıkrası ve 39 uncu maddesin
deki «Vize edilmemiş sürücü belgesi ile araç kullan
mak yasaktır.» hüklmü yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

Maiddeyi oylarınıza' sunuyorum: Kabul edenler... 
Bümeyenîer... Madde kabul edilmiştiri 

Geçici maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE — 2.2.11984 Tarihli ve 2977 

sayılı İdareî Usul ve İşletenlerin Yeniden Düzenlen
mesi ite Îlgil'i YetM Kanunu ile Baklanlar Kuruluna 
verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yet-
kM, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu için adı 
geçen Kanunla verilen süre bMmine kadar geçerlidir. 

(BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... EİHmeyenler... Madde kalbuî edilmiş
tir. 

17 nci maddeyi okultyörum: 
Yürürlük 
MADDE 17. — Bu Kanunun; 
a) Cezalara ilişkin hükümleri kanunun yayım

landığı tarihte, 
b) Diğer hükümleri 18.6,1985 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde ülzertinde söz isteyen?... 
Yok., 

Bu maddi; üzerinde verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum': , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile aynı 

anda yürürlüğe konarak uygulama birliği sağlamak 
ve karışıklığa meydan vermemek bakımından görüşüi-
ımekte olan Karayollan Trafik Kanunu Tasarısının 
«Yürürlük» başlığını taşıyan 17 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştidtaesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet Necat Eldem 
Adalet Balkanı 

Yürürlük 
Madlde 17. — Bu Kanun hükümleri 18 Haziran 

1985 tarihînde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Bu değişiklik önergesine komisyon 

katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECA1 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Başkanını katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılıyosunuz. 
Hükümet?... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
önengeyii oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi kabul edilen bu değişiklik öner

gesinin değiştirdiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 18 .— Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde oyunun rengini belli et

mek için konuşmak isteyen var mı? Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı 

olsun. 
2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 
ve 82'ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasına geçiyoruz. 
2 nci sırada gözüken teklifin komisyona verilen 

maddeleri, komisyondan gelmediğinden görüşmeleri
ni yapamıyoruz. 

Bu nedenle, gündemimizde bugün için görüşüle
cek başka konu kalmamıştır. Gündemdeki konuları 
sırasıyla görüşmek için 2 Nisan 1985 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.35 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 in
ci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılt 
Basmayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tu
tanağına eklidir. 

»>•« 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, termal kaynaklarımızdaki turistik tesislere ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakam Mü kenem Taş-
çıoğlu'nun yazılı cevabı (7/404) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Ülkemizde mevcut termal kaynakların 
bir envanteri yapılmış mıdır? 

Soru 2. Bu termal kaynaklarımızdan yararlan
mak için hangilerinde termal (turistik) tesisler var
dır, hangilerinde yapılmamıştır? 

Soru 3. Termal (turistik) tesislerden yapılmamış 
olanlar için kişi ya da tüzel kuruluşların teşviki için 
bir çaba gösterilmekte midir? 

Soru 4. Mevcut ya da yapılacak termal tesisler
den yararlanmayı sağlayacak tesislerin (yol, su, elek
trik, terminal, hava limanı, deniz limanı) yapımı için 
ilgili kamu kuruluşları ikaz olunmakta mıdır? 

T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 26.3.1985 

Sayı : ÖZK-03/677 

Konu : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Mille* Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 27.2.1985 gün ve 7/404-2894 sayılı yazıları, 
İlgide kayıtlı, Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun tarafımdan cevaplandırılmasını istediği ya
zılı soru önergesinde yer alan hususlar ve bunlara 
ilişkin açıklamalar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mükerrem Taşçıoğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Soru 1. Ülkemizde mevcut termal kaynakların 

envanteri yapılmış mıdır? 
Cevap 1. Sağlık turizmi amaçlı kullanılabilecek 

doğal değerlerimizden termal su kaynakları, Bakan
lığımız çalışmalarına ışık tutacak şekilde İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hidro - Klimatoloji Kür
süsüne incelettirilmiş ve inceleme sonucu ülke gene

linde termal su kaynakları envanteri elde edilmiştir. 
Bu analiz ve envanter çalışmasında yer alan termal 
su kaynakları ayrıca Bakanlığımızca öncelik sıraları
na göre belirlenerek, I inci öncelikli olarak 32, II nci 
öncelikli olarak 27 ve III üncü öncelikli olarak 21 adet 
termal su kaynağı tespit edilmiştir. 

Bu kaynaklardan Balıkesir - Gönen, Diyarbakır -
Çermik, istanbul - Yalova, İzmir - Doğanbey, Köy
ceğiz - Küçükkaraağaç, Köyceğiz - Sultaniye, Nev
şehir - Kozaklı, Sivas - Sıcakçermik kaplıcalarının 
uygulama imar planları Bakanlığımızca hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

Soru 2. Bu termal kaynaklarımızdan yararlan
mak için hangilerinde termal (turistik) tesisler var
dır, hangilerinde yapılmamıştır. 

Cevap : Termal kaynaklarımızın çoğu üzerinde 
çeşitli nitelikteki tesisler kurulmuş olarak halkın fay
dalanmasına açılmış bulunmaktadır. Ancak bu tesis
lerin çoğu ilkel ve niteliksiz bir yapıdadır. Bakanlığı
mız ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı arasında 
yapılan protokolle belirlenen esaslara uygun tesisler 
yeni yeni açılmaktadır. Şimdiye kadar açılmış bulu
nan Bakanlığımızca belgeli termal turizmi tesisleri şu 
termal merkezlerde yer almaktadır. 

1. Yalova Termal Kaplıcası, 
2. izmir Çeşme Kaplıcası, 
3. izmir Şif ne Kaplıcası, 
4. Balıkesir Gönen Kaplıcası. 

Soru 3. Termal (turistik) tesislerden yapılmamış 
olanlar için kişi ya da tüzel kuruluşların teşviki için 
bir çaba gösterilmekte midir? 

Cevap : Planları hazırlanmış ve hazırlanan ön
celikli termal kaynakların sağlık amaçlı kulanımına 
yönelik, Bakanlığımız ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca imzalanan protokole ve Bakanlığımızca 
hazırlanan Turizm Yatırım ve işletmeleri Nitelikleri 
Yönetmeliğine uygun tesisler; Bakanlığımızca belge 
ve kredi kapsamında desteklenmektedir. 

Soru 4. Mevcut ya da yapılacak termal tesisler
den yararlanmayı sağlayacak tesisleri (yol, su, elektrik, 
hava limanı, deniz limanı) yapımı için ilgili kamu 
kuruluşları ikaz olunmakta mıdır? 

Cevap : Bakanlığımızca yapılan çalışmaları so
nucunda öncelikle belirlenmiş olan termal kaynaklar
dan 1 inci derece öncelikli olanların bazılarının arazi 
kullanım planları bakanlığımızca hazırlanmıştır, ön
celikli termal kaynaklarda planlı ve sağlıklı bir kul-
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lanımın gelişmesi amacıyla, altyapı yatırımları konu
sunda Bakanlığımızca ilgili kamu kuruluşları nez-
dinde teşebbüslerde bulunulmaktadır. Ayrıca deniz 
turizmiyle bütünleşecek şekilde iç ve özellikle dış tu
rizme açılabilecek termal kaynaklardaki altyapı ya
tırımları Bakanlığımız ye ilgili kamu kuruluşları ya
tırım programında gerçekleştirilmektedir. (Yalova, 
Sultaniye, Gönen, Çermik) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlü' 
nun, turistik yerlerin envanterine ilişkin sorusu ve 
Küttür ve Turizm Bakanı Mükerrem Tasçıoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/407) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlü 

Erzurum 
Soru 1. Ülkemizde turistik yerlerimizin bir en

vanteri yapılıp (deniz, göl, nehir kenarı turistik yer
ler ile eski eser, vadi (Ihlara Vadisi), dağ (ormanlık 
kış ve dağ sporları turizmi) gibi yerlerin) makro dü
zeyde bir planlaması yapılması yönüne gidilmiş mi
dir? 

Soru 2. Ülkemizde olan ve olabilecek bu turis
tik yörelerimizde ne gibi turistik tesislerin ve bu tu
ristik tesislerden yararlanmayı sağlayacak tesislerin 
bir envanteri yapılmış mıdır? 

Soru 3. Bu envantere göre, makro planlamaya 
göre, turistik yöre olabilecek yerlerde eksik turistik 
tesisler için yöre halkına kooperatifler kurulmak ya
hut özel veya tüzelkişi ve kuruluşları, uyarmak ve 
teşvik etmek suretiyle bu eksik tesisleri yaptırmak 
için bir gayret başlatılamaz mı? 

Soru 4. Bu yörelerde turistik tesislerden yarar
lanmayı sağlayıcı tesisleri de kamu kuruluşlarının 
yapmasını sağlayıcı bir teşebbüs olmuş mudur? (Yol, 
meydan, iskele, su, elektrik vs.) 

TC 
Kültür ve Turizm Bakanlığı' 

Sayı : ÖZK-03/676 26 , 2 . 1985 
Konu : Erzurum Milletvekili 

Hilmi Nal'bantoğlu'nun 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27.2.1985 gün ve 7/407-2897 sayılı yazıları. 
llgi'de kayıtlı, Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 

Nal'bantoğlu'nun tarafımdan cevaplandırılmasını iste

diği yazılı soru önergesinde yer alan hususlar ve bun
lara ilişkin açıklamalar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mükerrem Taşçıoğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 

Soru 1. Ülkemizde turistik yerlerimizin bir en
vanteri yapılıp (deniz, göl, nehir kenarı turistik yerler 
ile eski eser, vadi (ıhlara vadisi), dağ (ormanlık kış ve 
dağ sporları turizmi) gibi yerlerin) makro düzeyde bir 
planlaması yapılması yönüne gidilmiş midir? 

Cevap 1. Ülkemizde, Turizm sektörüne yönelik 
planlama çalışmaları, I inci Beş Yıllık Plan Dönemi 
(1963-67) ile başlamış olup, bu dönemde Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığt'nca programlanan Kapadokya, Ku-
şadası-Dilek, Pamukkale ve Antalya-Side çalışmaları 
tamamlanmıştır. 

Ancak, uygulamaya konulamayan bu .çalışmaların 
sonuçsuz kalmasıyla, «Bati Türkiye Turizm Gelişim 
Etüdü» Bakanlığımızca ele alınarak, 1968'de tamam
lanmış ve yine Bakanlığımız tarafından, 1969'da Ulus
lararası yarışmayla, Side Turizm Gelişim Projesi elde 
edilmiştir. 

Bakanlığımızca, turizme ilişkin fiziksel planlama ça
lışmalarının başlatıması ve yoğun planlama çalışma
larına gidilmesi ise, Bakanlar Kurulunun 25.7.1969 gün 
ve 6/12209 sayılı kararı ile Balıkesir-Çanakkale ile An-
talya-Mersin Ü sınırları arasında kalan kıyı kesiminin 
3 km. genişliğindeki kısımlar, 7/5811 sayı ve 23.2.1973 
tarihli karar kapsamında kalan Kapadokya bölgesi
nin (27.7.1980 gün ve 8/1335 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile Kayseri-Sultan Sazlığı ve çevresi, Erciyes 
Kayak Alanı, Talaş Gesi, Kültepe ören yerleri bu 
alana eklenmiştir) «Turizm Gelişim Bölgeleri» olarak 
belMenmesinden ve 12.1.1970 gün ve 7/52 sayılı ka
rarnamenin yürürlüğe konmasından sonra mümkün 
olabilmiştir. 

Bu nedenle, planlama çalışmalarının, anılan ka
rarlar ile belirlenen 1 inci derecede öncelikli turizm 
ıgelişme bölgeleri ve tur güzergâhları üzerindeki mola 
noktaları ile özellikle bu alanlar içinde kalan, 2634 
sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş 
ve edilecek turizm alan ve merkezlerinde yoğunlaş
tırılması Bakanlığımızca gerekli görülerek, 'bu amaç
la başlangıçta makro ölçekli planlama çalışmaları ola
rak ele alınan, «Batı Türkiye Turizm Gelişim Etüdü», 
«Türkiye Turizm Fiziksel Planlama Etüdü», «Muğla 
İli Turizm Master Planı» «Aydın, İzmir, Balıkesir İl
leri Turizm Rekreasyon Master Planı», «Ankara Kent 
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Bütünü Rekreasyon Master Planı», «Hatay, Adana, 
içel İlleri Turizm Sektörü Araştırma ve önerileri», 
«Orta ve Doğu Karadeniz Turizm Master Planı» ça
lışmaları'bitirilmiştir, 

Bölgesel kararlar verilen makro ölçekteki bu ça
lışmalarla belirlenen alt planlama bölgelerinin, öncelik 
sırasına göre 1/2500 ölçekli Nazım tmar Planlarının 
yapımına geçilerek, öcelikle Antalya, Muğla, Aydın, 
İzmir ve Balıkesir İllerinin kıyıları ve Kapakokya böl
geleri ele alınmış ve hazırlanan planların büyük bir 
bölümü Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca onanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Bakanlığımzca öncelikle geliştirilmesi öngörülen tu
rizm yatırım alanlarında uygulamaya geçilebitoek üze
re 1/1000 ölçekli planlama çalışmaları yapılmış ve 
yapılmaktadır. 

Amacı, Turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek 
dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve ted
birlerin alınmasını sağlamak olan, 12.3.1982 gün ve 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, turizm bölge, alan 
ve merkezlerini tanımlamakta ve yatırımlar için önce
lik sırasını turizm alan, merkez ve bölgeleri olarak 
öngörmektedir. 

Turizm alan ve merkezlerinin tespitinde, turizm ge
lişme bölgeleri, bu 'bölgelerde yer alan doğal, tarihî, 
aırkeolojiık ve sosyo-kültürel turizm değerleri, kış av ve 
su sporları ve sağlık turizmi gibi mevcut turizm potan
siyeli ile, nazım ve uygulama imar planları tamamlana
rak bu alanlara bağlı olarak hazırlanmış yatırım proje
leri DPT.'nca onanmış bulunan alanlar esas alınmıştır. 

Bu temel kıstaslara bağlı olarak, ilk safhada 14 adet 
turizm alan ve merkezi, daha sonra 3 adet turizm mer
kezi ve son olarak da 10 adet turizm merkezi Bakan
lar Kurulunca ilan edilmiştir. 

Turizm Bölgeleri ilanına ilişkin çalışmalar ise sür
dürülmektedir. Bakanlığımızca günümüze değin hazır
lanmış onanlı ve onansız bölge düzeyinde makro öl
çekli planlama alanındaki tesis türlerine yatak kapasi
tesini gösterir listeler ekte sunulmaktadır. 

Soru 2. Ülkemizde olan ve olabilecek bu turistik 
yörelerimizde ne gibi turistik tesislerin ve bu turistik 
tesislerden yararlanmayı sağlayacak tesislerin bir en
vanteri yapılmış mıdır? 

Cevap 2. Ülkemizde mevcut Bakanlığımızdan bel
geli tüm turistik tessüerin envanteri yapılmış olup 'bu 
konudaki doküman eklidir, (son istatistik! bilgiler ışı
ğında hazırlanan doküman ise basım safhasında bu
lunmaktadır), 

Soru 3. Bu envantere göre, makro.- planlamaya 
göre, tturistik yöre olabilecek yerlerde eksik turistik 

tesisler için yöre halkına kooperatifler kurulmak ya
hut özel veya tüzelkişi ve Jkuruluşları uyarmak ve teş
vik etmek suretiyle bu eksik tesisleri yaptırmak için 
bir gayret başlatıiamaz mı? 

Cevap : Bakanlığımız, ülkemizdeki turistik tesis 
yatırımlarını, ülke turizmi açısından belirlenen yara
rı sağlayabilmek amacıyla, saptanan belli niteliklerin 
gerçekleştirilmesi halinde destekleyebilmektedir. Bu 
durumda turistik tesis yapılmasına, Tmar Yasaları ile 
getirilen engel bir durumu olmayan, kendi mülkiyet
lerinde veya, kamu arazisi üzerinde, kooperatiflerce 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile buna dayalı 
yönetmelikler çerçevesinde turistik tesisler kurulması 
mümkün olabilmektedir. 

Soru 4. Bu yörelerde turistik tesislerden yarar
lanmayı sağlayıcı tesisleri de kamu kuruluşlarının yap
masını sağlayıcı bir teşebbüs olmuş mudur? (Yol, 
meydan, iskele, su, elektrik v.s.) 

Cevap : Bakanlığımızca hazırlanan turizm fizik
sel planlamaya göre, gerek mevcut turizm kullanım
ları ve gerekse geliştirilmesi planlanan alanlarda Ba
kanlığımızca tespit edilen altyapı ihtiyaçlarıyla ilgili 
yatırımlar bütçe imkânlarına bağlı olarak, Bakanlığı
mız ve ilgili kamu kuruluşları turizm sektörü yatırım 
program ve bütçelerine konulmakta ve bu şekilde 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, belli finansman prog
ramına göre, Toplu Konut Fonundan da, turizm alt
yapıları için ödenek verilmektedir. 

Mevcut turizm kent merkezlerinin ihtiyaçları ise, 
ilgili kamu kuruluşları yatırım programlarına aldırıl-
makta, proje nitelikleri birlikte tespit edilmekte ve 
uygulanmaktadır. Ayrıca, bu yerleşmelerin turizm 
kullanımlarıyla ilgili mevzii alt ve üst yapı ihtiyaçla
rının öncelikle ele alınması için Turizm Sektörü Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uy
gulama Programı ile Bakanlığımız bütçesinden malî 
destekte bulunulmaktadır. 

Bakanlığımız altyapı yatırımları ise, 2634 sayılı 
Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde ilan edilmiş 
bulunan turizm alan ve merkezlerinden, öncelikle 
gerçekleştirilmesi gerekli görülenleri de yoğunlaştırıl
mış bulunmaktadır. 

Bakanlığımızca Hazırlanan Turizm Rekreasyon 
Master Planları : 

— AYDIN - İZMİR - BALIKESİR İlleri Turizm 
ve Rekreasyon Master Planı (1/250 000) tamamlandı. 

— ANKARA Kent Bütünü Rekreasyon Master 
Planı (1/250 000) tamamlandı. 

— BOLU Rekreasyon Master Planı (1/250 000) 
tamamlandı. 
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— VAN GÖLÜ Çevresi Turizm ve Rekreasyon 
Master Planı tamamlandı. 

— HATAY - ADANA - İÇEL illeri Turizm Sek
törü Araştırma ve Önerileri (1/250 000) tamamlandı. 

Yukarıda belirtilen master plan çalışmaları Bakan
lığımızca kitap halinde yayınlanmıştır. 

— ORTA VE DOĞU KARADENtZ Turizm 
Master Planı (1/500 000) tamamlandı. 

Bakanlıkça Hazırlanan 1/250 000 Ölçekli Onanlı Planlar : 

— BALIKESİR, Edremit - Burhaniye Çevre Düzeni Planı 
— BALIKESİR, Ayvalık - Küçükköy - Altınoya Çevre Düzeni Planı 
— İZMİR, Bergama - Dikili Çevre Düzeni Planı 
— İZMİR, Çeşme - Karaburun Çevre Düzeni Planı 
— AYDIN, Seferihisar - Dilek Çevre Düzeni Planı 
— AYDIN, Didim - Güllük - Akbük Çevre Düzeni Nazım imar Planı 
— MUĞLA, Bodrum - Karatoprak Çevre Düzeni Planı 
— MUĞLA, Datça Çevre Düzeni Planı 
— MUĞLA, Köyceğiz - Dalyan Çevre Düzeni Planı 
— MUĞLA, Fethiye Dalaman Kıyı Kesimi Nazım imar Planı 
— ANTALYA, Güneybatı Antalya Kıyı Bandı Çevre Düzeni Planı 
— ANTALYA, Serik - Manavgat - Alanya Çevre Düzeni Planı 
— NEVŞEHİR, Kapadokya Çevre Düzeni Planı 
— ERZURUM, Palandöken Kayak Merkezi Çevre Düzeni Planı 
— KAYSERİ, Erciyes Kayak Merkezi Çevre Düzeni Planı 
— KARS, Sarıkamış Kayak Merkezleri Çevre Düzeni Planı 
— BOLU, Köroğlu Dağı Çevre Düzeni Planı 
— BURSA, Uludağ ve Yöresi Çevre Düzeni Nazım imar Planı 

(ilgili üç Bakanlık ile birlikte) 
— ADIYAMAN, Nemrut Dağı Çevre Düzeni Planı 

(1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Etüdü olarak tamamlandı). 
— BOLU, Abant Gölü Çevre Düzeni Planı (1/10 000) onanlıdır. 

Onama Tarihi 

4.8.1982 
10.8.1981 
1.4.1981 
1.4.1981 
1.4.1981 
7.2.1983 

15.5.1981 
23.4.1982 
15.3.1983 
29.6.1984 

7.7.1977 
26.5.1977 
6.11.1981 
6.3.1979 
1.4.1981 
2.8.1979. 

1.10.1981 
3.6.1983 

1983 

Bakanlığımızca Hazırlanan 1/5 000 Ölçekli Onanlı Planlar : 

— ANTALYA, Kızıltepe - Tekerlektepe Nazım imar Planı 
— ANTALYA, Çamyuva Nazım imar Planı 
— ANTALYA, Kemer Nazım imar Planı 
— ANTALYA, Side - Manavgat Çevresi Nazım imar Planı 

(Yarışma ile alındı). 
— MUĞLA - Bodrum Nazım imar Planı 
— MUĞLA, Sarıgerme Turizm Alanı Nazım imar Planı 
— İZMİR, Doğanbey Termal Su Şehri Nazım imar Planı 
— ANKARA, Elmadağ Kayak Merkezi Nazım imar Planı 
— BALIKESİR, Gönen Termal Su Şehri Nazım imar Planı 
1/2 000 Ölçekli Planlar : 
.— DİYARBAKIR, Çermik Termal Su Şehri Nazım imar Plam 

Onama Tarihi 

4.12.1979 
30.9.1979 
4.12.1979 
9.8.1972 

5.7.1982 
29.6.1984 
19.3.1984 
8.7.1982 

11.6.1975 

27.1,1978 
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Kaplıcalara İlişkin Planlama Çalışmaları : 

P l a n 

1. ANKARA - Seyhamamı Kaplıcası Uygulama İmar Planı 
2. BALIKESİR - Gönen Termal Su Şehri Nazım İmar Planı 
3. BALIKESİR - Gönen Kaplıcası Uygulama Planı (1/1 000) 
4. BURSA, Kükürtlü Kaplıcası Uygulama İmar Planı 
5. DİYARBAKIR, Çermik Termal Su Şehri Nazım İmar Planı (1/2 000) 
6. DİYARBAKIR, Çermik Kaplıcası Uygulama İmar Planı (1/1 000) 
7. İSTANBUL - Yalova Termal Su Şehri Uygulama İmar Planı (1/1 000) 
8̂  İZMİR - Doğanbey Termal Su Şehri Nazım İmar Planı (1/5 000) 
9. KÖYCEĞİZ - Küçükkaraağaç Uygulama İmar Planı (1/1 000) 

10. KÖYCEĞİZ - Sultaniye Uygulama İmar Planı (1/1 000) 
11. KÜTAHYA - Gediz - Muratdağı Kaplıcası Uygulama îmar Planı 
12. NEVŞEHİR - Kozaklı Kaplıcası Uygulama İmar Planı (1/1 000) 
13. SİVAS - Sıcakçermik Termal Su Şehri Uygulama İmar Planı 

Onay Tarihi 

(Devam ediyor) 
11.6.1975 
17.8.1977 

(Devam ediyor) 
27.1.1978 
21.7.1978 
29.9.1983 
5.7.1982 

23.6.1982 
2.12.1983 

(Devam ediyor) 
24.5.1982 

13.12.1982 

Kış Turizmine İlişkin Planlama Çalışmaları : 

P l a n 

1. ANKARA - Elmadağ Kayak Merkezi Nazım İmar Planı (1/1 000) (1/5 000.) 
2. ANKARA - Elmadağ Kayak Merkezi Nazım imar Planı Revizyonu (1/5 000) 
3. BOLU - Köroğiu Dağı Çevre Düzeni Planı (1/25 000) 
4. BOLU - Köroğiu Dağı • Kartalkaya Kayak Merkezi Mevziî İmar Planı (1/1 000) 
5. BURSA - Uludağ ve Yöresi Çevre Düzeni Nazım imar Planı (1/25 000) 
6. BURSA - Uludağ Uygulama imar Planı (1/1000) 
7. ERZURUM - Plandöken Kayak Merkezi Çevre Düzeni Planı (1/25 000) 
8. KASTAMONU, İlgaz Dağı, Kayak Merkezi Uygulama imar Planı 
9. KARS - Sarıkamış Kayak Merkezleri Çevre Düzeni Planı (1/25 000) 

10. KAYSERİ - Erciyes Kayak Merkezi Çevre Düzeni Planı 
11. KAYSERİ - Erciyes Kayak Merkezi Uygulama imar Planı 
12. NlĞDE - Aksaray -Hasandağı Kayak Merkezi Çevre Düzeni Planı 

Onay Tarihi 

8.7.1982 

1.10.1981 
29.9.1983 
8.6.1983 

(Devam ediyor) 
6.3.1979 

7.12.1983 
2.8.1979 
1.4.1981 

11.5.1981 
(Devam ediyor) 
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Planlama Alanı 

Edremit - Burhaniye 

T. B. M, M. 

Kıyı 
Uzunluğu 

74 
Ayvalık - Küçükköy - Altıova 72 
Bergama - Dikili 
Foça - Yenifoça 
Çeşme - Karaburun 
Seferihisar - Dilek 
Yenihisar • Güllük - Akbük 
Bodrum - Karatoprak 
Gökova Körfezi 
Datça 
Marmaris - Bozburun 
Köyceğiz 
Fethiye - Dalaman 
Kaş - Pinike - Kumluca 
Güney Antalya 
Serik - Manavgat - Alanya 
Side Turizm Gelişim Projesi 
Kapadokya 

TOPLAM 

63 
64 

219 
115 
132 
86 

155 
109 
103 
55 

309 
130 
70 

115 
12 

1 883 

B : 79 28 . â « 1985 

Kapsadığı Alan 

Sabit 
Tesis 

507 
85 

190 
60 

710 
650 
498 
300 
175 
87 

230 
122 
845 
47 

155 
636 
117 

5 614 

Kamping 

32 
60 
60 
7 

65 
80 
5 

10 
— 
48 
— 
5 

13 800 
6 

96 
36 
12 

14 322 

Toplam 

539 
145 
450 
67 

775 
730 
503 
310 
175 
135 
230 
127 

14 645 
53 

251 
672 
129 
— 

19 936 

O : 1 

Yatak Sayısı 

Sabit 
Tesis 

40 600 
8 500 

31 500 
4 000 

57 800 
58 600 
49 800 
31 000 
13 100 
9 200 

17 300 
9 800 

76 000 
20 000 
15 500 
50 700 
11 700 
14 500 

519 600 

Kamping 

4 000 
7 500 
6 900 
2 000 
9 000 

12 100 
1 250 
1 250 

— 
9 800 

— 
750 

4 200 
350 

9 600 
4 400 
1 200 

500 

74 800 

Toplam 

44 600 
16 000 
38 400 
6 000 

66 800 
70 700 
51 050 
32 250 
13 100 
19 000 
17 300 
10 550 
80 200 
20 350 
25 100 
55 100 
12 900 
15 000 

594 400 

3. —>• Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli «2. Mirzabey Mahallesi 3 No. lu gecekon
du önleme bölgeshne İlişkin Sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı t. Safa Giraydın yazılı cevabı (7/410) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Baka

nınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracığınızı arz 
ederim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

1. BalıkesirMe 1978 yılında S.S. Millî Eğitim 
Mensupları Yapı Kooperatifi kurmuştur. 

2. Belediye Başkanlığı gecekondu önleme böl
gesi 4 ada, 1 ve 2 parselli 'bu kooperatif adına tah
sisini yapmıştır. 

3. Sayın Bakan kredi talebini onaylamışlardır. 
4. 85/1 tebliğle tahsis edilen bu parselle toplu 

konut iskân sahası dışı kabul edilmliş ve kredi veril
meyeceği açıklanmıştır. 

5. 2. Mirzabey Mah. 3 No. lu gecekondu ön
leme bölgesi adının Balıkesir 2. Mirzabey Mah. top
lu konut iskân sahası olarak değiştirildiği takdirde 

37 yapı kooperatifi mensupları mağdur olmayacak
lardır. Bakanlık bu konuda olumlu görüş bildirirse 
meskensiz vatandaşlar meskene kavuşacaklardır. 

Görüş ve düşüncelerinin açıklanması. 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Teknik Araştırma ve 27.3.1985 
Uygulama Genel Müdürlüğü 

Mesken Emlâk 
4376 - 4802 - 11038 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1.3.1985 gün ve 7/410-2908/11773 sayılı yazınız 

ve eki, 
Balıkestîr Milletvekili Davut Abacıgil'in ilgi ya

zınız ekinde Bakanlığıma gönderdiği soru önerge-
sindeki hususlar aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1, 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilen işlemler Ba
kanlığımızca yerine getirilmiştir. 

Soru 4. 85/3 Tebliğle tahsis edilen 'bu parselle 
Toplu Konut İskân Sahası dışı kabul edilmiş ve kre
di verilmeyeceği açıklanmıştır. 
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Cevap : Toplu Konut ve Ka'mu Ortaklığı Kuru
lunun 17.1.1985 gün ve 18638 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan 85/1 tebliğinin 2 nci maddesine göre 2487 
sayılı ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunlarının ge
çici 1 inci maddelerine göre kredi kullandırılmamış 
ve arsası Toplu Konut iskân Sahası dışında bulu
nan kooperatif, Birlik ve .Sosyal Yardımlaşma Ku
rumlarına 1985 yılında kredi açılabilmesi içlin inşaat
larının en az % 70 seviyesine ulaşmış olması gerek
mektedir. Bu duruma gelmiş inşaatlara en fazla 1 
milyon lira kadar kredi kullandmlabilecektir. 

Soru 5. 2. Mirzabey Mahallesi 3 No. lu Gece
kondu Önleme Bölgesi adının Balıkesir 2. Mirzabey 
Toplu Konut İskân Sahası olarak değiştirildiği tak
dirde 37 yapı kooperatifi mensupları mağdur olma
yacaklardır. Bakanlık bu konuda olumlu görüş bildi
rirse meskensiz vatandaşlar meskene kavuşacaktır. 

Cevap : Gecekondu önleme Bölgeleri, 775 sayılı 
Yasa'da tariflenen yoksul ve dar gelirlileri konut sa
hibi yapmak ve gecekondulaşmayı önlemek amacıy
la Belediyesinin teklifi veya Bakanlığımızın gerek 
gördüğü hallerde resen, beldenin nüfusu, nüfus artış 
hızı ve gecekondulaşma hızı gibi verilerin ışığı altında 
aynı Yasa uyarınca Bakanlığımızın onaylaması ile 
oluşturulmakta ve 'bölgelerin dağıtıma hazır hale ge
tirilmesi aşamasında da bir program çerçevesinde 
Bakanlığımızca Belediyelere kamulaştırma ve altyapı 
giderleri için kredi verilmektedir. 

Gecekondu önleme Bölgelerinin yukarıda sayılan 
oluşturulma nedenleri ve kullanımı ile Toplu Konut 
Yasası uyarınca oluşturulan Toplu Konut İskân Sa
haları oluşturma nedenleri ve kullanımı farklılıklar 
göstermektedir. 

Ancak 775 sayılı Yasa gereğince Gecekondu ön
leme Bölgelerinden arsa tahsis edilen yapı kooperatif
lerine de Toplu Konut iskân Alanlarından arsa alan 
yapı kooperatiflerine tanınan imkânların tanınması 
için Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi ile Ba
kanlığımız arasında görüşmeler sürdürülmektedir. 

Arz ederim. 
1 Safa Giiray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

4. '— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İdarî ve meslek memurlarına ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun yazılı cevabı 
(71417) 

28 . 3 . 1985 0 : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri İBakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Dışişleri Bakanlığının dış ülkelere veya 
bakanlığın merkez kuruluşunda çalışan tüm yüksek 
eleman ve hizmetli memur kadrosu ne kadardır?. 

Soru 2. 'Bunların kadro sorunları var mı?. Yani 
meslek ve idarî memurlardan kazanılmış hakkının al
tında kadro derecesiyle çalıştırılanlar var mı?. 

Soru 3. Dış ülkelerde çalışan dışişleri meslekî 
ve idarî memurlarının malî sorunları halledilmiş mi
dir?. Örneğin son yıllarda ya'bancı paralarda meyda
na gelen dalgalanmalar ile geçim endekslerindeki ge
nel yükselmeler bunların dış maaş 'düzenini olumsuz 
yönde etkilemiş midir?. Bu etkiler var ise, dış aylık 
sisteminde gerekli değişiklik yapılarak günün gerek
sinmelerini karşılayacak 'bir sistem uygulanmakta mı
dır?. 

Soru 4. 'Bu gibi dış görevlilerin geçici ve sürekli 
görev yollukları yeterli düzeyde ayarlanmış mıdır?. 

Soru 5. Dış ülkelerden mahrumiyet bölgelerinde 
çalışan görevlilerin sosyal güvenceleri, tedavi olanak
ları, mahrumiyet zammı ve benzeri insanî ve sosyal 
önlemler alınmış mıdır?. 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 
Personel Dairesi 26.3.1985 

Başkanlığı 
Sayı : 100007/lç. Hiz. Şb. -

2366 - 106 

Konu : Yazılı önerge Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 12.3.1985 gün ve 7/417-2936-11891 sayılı 

yazıları. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu ta

rafından verilen Bakanlığımıza dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevap ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit. Halef oğlu 
Dışişleri Bakanı 

3 6 8 -
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ıL (Bakanlığımız memur kadroları aşağıda gösterilmiştir 

Meslek Memuru 
idarî Memur 
İhtisas Memurları 
Koruma Görevlisi 
Mahallî Kâtip 
Ha'berleşme Teknisyeni 
Diğer Yardımcı Pers. 

TOPLAM 

Kadro 
iSayısı 

969 
538 
108 
426 
225i 
172 
561 

2999 

Münhal 
Kadro Sayısı 

308 
181 
81 

202 
27 
39 

l lö 

948 

Dolu 
Kadro 'Sayısı 

.661 
357 
27 

1224 
1198 
133 
451 

2051 

Yurt İçi 
Mevcudu 

'280 
163' 

'8 
— 
— 
42 

451 

944 

Yurt Dışı 
Mevcudu 

381' 
ıl94 

19 
224 
198 

91 
— 

1107 

2. Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere halen 
969 meslek memuru kadrosu bulunmaktadır. Çeşitli 
dereceden olan bu kadroları doldurmak ancak giriş 
derecelerinden görefve başlayan yeni meslek memur
larının mesleğin kademelerinde yükselmesi ile müm
kündür. Oysa son senelerde bir yandan Bakanlıktan 
ayrılanlar artarken mesleğe girmek için müracaat 
edenlerin sayısı büyük bir düşüş göstermektedir, ö r 
neğin son beş senede Bakanlık hizmetlerindeki genel 
artış yanımda 4 yeni yurt dışı birim kurulmuş olma
sına rağmen meslek memuru sayısı 19 azalmış olup 
bu rakam mevcut memur sayısının % 2/87 sine teka-
'bül etmektedir. Buna karşılık son açılan gMş sınav
larında müracaat sayısı kırkı geçmemekte, asgarî se
viyenin muhafazası hususunda gösterile gelen titizlik 
nedeni ile münhal kadro bulunduğu halde her sınavda 
alınabilen memur sayısı 10 - 15 olarak kalmaktadır. 
Bu durumun düzelmesi bir kaıdro sorunu olmayıp Dış
işleri mesleğinin kaybolmuş bulunan cazibesini iade 
eîdecek tedbirlerin alınması gereği ile ilgilidir. 

Özellikle yabancı dil bilen daktilo memurları dı
şında diğer memur sınıflarında bir sorun yoktur. Ba
kanlığımız kadroları 243 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname çıkmadan tespit edilmiş olduğundan halen 
müktesepleri altında çalışan memurlar mevcutsa da 
'bunlar zamanla boşalan kadrolara intibak ettirilmekte 
olup Mayıs ayında yapılacak kadro ihdas iptal işlem
leri sonunda bu konunun tamamen çözümlenebilece
ği düşünülmektedir. Buna karşılık verdiği hizmet ya
bancı dil kullanmayı gerektiren Dışişleri Bakanlığın
daki yabancı dil hilen sekreter daktilo sayısı 4 dür. 

Son derece yetersiz olduğu açık bulunan bu durum 
Bakanlığın normal hizmetlerini görmesinde zaman 
zaman büyük sıkıntı ve aksaklıklara sebep vermek
tedir. Sorun aslında ücret sorunudur, özel sektörde 
çok daha iyi şartlarla iş bulan yabancı dil bilen sek
reter - daktilolar Bakanlığımızda mukaveleli olarak 
dahi.iş kabul etmemektedirler. Yabancı dil bilen söz
leşmeli sekreterlerin 99 000 TL. brüt ücretle istihdam 
edileceği hakkında son verdiğimiz ilana sadece 9 kişi 
müracaat etmiş olup bunların bir kısmı da yabancı 
dil 'bilgisini belgeleyememektedir. 

3. Yurt dışı maaşları son olarak 1983 yılında ya
pılmış olup ülkelerde süren enflasyon ve doların de
ğerindeki oynamalar sonucu halen hemen bütün ül
kelerde yetersiz duruma gelmiştir. Gerekli düzenle-
meriin yapılması Başbakanlığın ve Maliye ve Güm
rük Bakanlığının dikkatine sunulmuş olup bu konu
da çalışmalara başlanmaktadır. 

4„ Geçici görev yollukları da yurt dışındaki ha
yat pahalılığına ayak uyduramamaktadır. Halen öde
nen yevmiyeler bir memurun otel ücretlerini, ancak 
karşılamaktadır. Sürekli görev yollukları ise bir sis
teme bağlanmış olup şu sırada bir sıkıntı söz konusu 
değildir.-

5. Dış ülkelerde mahrumiyet bölgelerinde çalışan
lar içîn mevcut mevzuatımız hiç bir ayrıcalık tanı
mamaktadır. 

5. — Erzurum {Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'mın, 
üniversitelerle akademilerde \kamusal fonların dağılı
mına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı (7/418) 

— m — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Balkanı 'tarafından yazılh olarak cevaplandırıl-
masına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
IHilmî Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Bütün üniversitelerimiz arasında kamu
sal fonların dağılışı adil midir? 

Soru 2. Akademilerimiz arasında da "bu kamu
sal fonların dağılışında adalet var mı? 

Soru 3. örneğin, üniversitelerimizin ve akade-
milerîlmizîin benzeri fakülteleri arasında aynı öğretimi 
yapan, aynı paralelde öğretim yapan kuruluşlar ara
sındaki öğrencilere ve aldıkları ödenekleri öğrenci sa
yısına bölerseniz aynı miktar para düşüyor mu? 

ıSoru 4. 1984 yılı ve 1985 yılı için her üniversite 
ve akademi için yukarki şekilde bulunacak rakamları 
bir liste halinde verir misiniz? 

TC 
Millî EğMm Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı 28 . 3 ...1985 
Sayı : ÜNÎV-85-266-YÖK-GEN/7451 

'Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının 12.3.1985 gün, Kanunlar ve Kararlar Müdür
lüğü 7/418-2937/ll'892 sayılı yazısı. 

b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 21.3.1985 
gün, tD ve MAL. tŞ/09.09.02/268-4289 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu ta
rafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan «Üniversitelerle akademilerde kamusal fon
ların dağılımı» hakkındaki soru önergesi ile ilgili ola

rak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 
açıklama ve öğrenci başına düşen ödenek miktarları 
ilişik listede sunulmuştur. 

Arz ederim, 
(M. Vehbi Dinçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor (Bakanı 

TC 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 21 . 3 . 1985 

Sayı : ÎD. ve İMAL. İŞ./09.09.02./268-4289 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Mıillî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 

ligi : 20.3.1985 tarih ve ÜNÎV. 85-266/YÖK-6816 
sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'na 
ait yazılı soru önergesi ile cevaplandırılması istenilen 
'bilgiler; 

1, Üniversitelere Katma Bütçe ile tahsis edilen 
ödenekler Kurulumuzun teklifi üzerine, Türkiye Bü
yük Millet Meolisi'nce incelenerek kanunlaştırılmak
tadır, 

2, 2809 sayılı Kanundan sonra Yükseköğretim 
Kurumları Üniversiteler içinde toplanmış ve Akade
mi adı altında bir Yükseköğretim Kurumu kalma-
mıştır, 

3, Üniversitelerimizde öğrenci başına düşen öde
nek miktarları ilişikteki listelerde bellirlenmiştir. 

Sayın .Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımıza, 
Başkanlığımızı temsilen Başkanvekili Sayın Prof. 
Tahsin ÖZgüç refakat edecektir.. 

IBilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
(Başkan Adına 
'Başkam/ekili 
Tahsin Özgüç 
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1985 MALÎ YBLI BÜTÇEStfNE GÖRE ÖĞRENCİ 

a 

Top. Öğr. Sayısı : 375 769 

Harcama Kal. 100 200 300 400 
Tiük. 

Üniversiteler ' Pers. Gider. Yolluklar Hizm. Aîm. Mal. Mal. 

Ankara 
Öğr. S. 34 383 
O.D.T.Ü. 
Öğr. S, 17 169 
Hacettepe 
Öğr. S. 20 855 
Gazi 
Öğr. S. 38 861 
İstanbul 
Öğr. S, 42 006 
İst Tek. 
Öğr. S. 18 162 
Boğaziçi 
Öğr. S. 4 756 
Marmara 
Öğr, S. 17 413 
Yıldız 
Öğr. S. 12 293 
Mimar Sinan 
Öğr. S. 2 687 
Ege 
Öğr. S. 14 820 
Dokuz Eylül 
Öğr. S, 29 986 
Trakya 
Öğr. S. 7 710 
Uludağ 
Öğr. S. 14 978 

6 600 000 
191 955 

5 000000 
291 223 

6 000 000 
287 701 

4 100 000 
105 504 

8 000 000 
190 449 

3 900 000 
214 734 

1 300 000 
273 339 

2 000 000 
114 857 

1 400 000 
113 886 

1 000 000 
372 162 

4 800 000 
323 887 

3 200 000 
106 716 

1 C00 000 
129.702 

3 000 000 
200 294 

36 035 
1 048 
57 475 
3 348 
33 100 
1 587 

21 794 
561 

107 400 
2 557 
31 500 
1 734 
18 467 
3 883 
30 000 
1 723 
16 000 
İ 302 
10 500 
3 908 
33 057 
2 231 
51 000 
1 701 
22 000 
2 853 
40 500 
2 704 

173 212 
5 038 

515 575 
30 029 
691 750 
33 170 
160 927 
4 141 

292 550 
6 964 

284 331 
15 655 

30(8 685 
64 904 
168 611 
9 683 

116 500 
9 477 
87 000 
32 378 
242 120 
16 337 
160 291 
5 346 
85 600 
11 102 

201 673 
13 465 

1 631 564 
47 453 

1 042 000 
60 691 

1 851 729 
88 791 
945 552 
24 332 

2 276 500 
54 195 
580 000 
31 935 
383 099 
80 551 
309 500 
17 774 
161 812 
13 163 
185 002 
68 851 
754 652 
50 921 
320 687 
10 695 
145 667 
18 893 

514 000 
34 317 

DÜŞEN ORTALAMA 

500 600 
D. Mak. Teç. 

Ba§. Aim.; Taş. Al. 

36 625 
1 065 

22 710 
1 323 
30 000 
1 439 
37 843 

974 
91 856 
2 187 
28 000 
1 542 
19 357 
4 070 
49 000 
2 814 
21 000 
1 708 

37 000 
13 770 
87 548 
5 907 
50 000 
1 667 

42 500 
5 512 
57 000 
3 806 

531 000 
15 444 
368 000 
21 434 
812 000 
38 936 
674 500 
17 357 

976 000 
23 235 
265 000 
14 591 
1Q1 000 
21 236 
568 000 
32 619 
214 000 
17 408 
71 000 
26 424 
547 000 
36 910 
331 000 
11 038 
235 000 
30 480 
372 000 
24 836 

700 
Yap.T 

B. On. 

005 
29 
582 
33 
821 
39 
842 
21 
270 
54 
770 
42 
589 
123 
ııo 
63 
573 
46 
229 
85 
387 
26 
174 
39 
852 
110 
663 
111 



Harcama Kal. 

Üniversiteler 

Anadaki 
Öğr. S. 11 500 
Selçuk 
öğr. S. 13 358 
Akdeniz 
öğr. S. 7 124 
Erciyes 
Öğr. S. 4 910 
Cuırihuriyet 
Öğr. S. 3 752 
Çukurova 
Öğr. S, 11 066 

| Ondokuz Mayıs 
<$ Öğr. S. 7 441 

Karadeniz 
' Öğr. S. 9 937 

Atatürk 
Öğr. S. 15 299 
İnönü 
Öğr. S. 1 Sil 
Fırat 
Öğr. S, 4 443 
Dicle 
Öğr. S. 7 546 
Yüzüncü Yıl 
Öğr. S. 1 494 

100 

Pers. Gider, 

2 300 000 
199 844 

1 800 000 
134 751 

1 300 000 
182 482 

1 500 000 
305 499 

1 400 000 
373 134 

2 500 000 
225 917 

1 500 000 
201 586 

2 400. 000 
241 522 

3 400 000 
222 237 
900 000 
496 963 

1 400 000 
315 102 

2 000 000 
265 041 
900 000 
602 410 

200 300 

Yolluklar Hizm.Alm. 

46 150 
4 010 
25 353 
1 898 

21 281 
2 987 

21- 631 
4 405 
19 705 
5 252 

25. 890 
2 340 
25 000 
3 36ü 
45 745 
4 604 

40-440 
2 643 
17 600 
9 718 
28 000 
6 302 
36 600 
4 850 
10 000 
6 693 

466 804 
40 560 
71 303 
5 338 

67 952 
9 538 
58 325 
11 879 
53 400 
14 232 

218 850 
19 777 
142 000 
19 083 
190 970 
19 218 

199 511 
13 041 
39 000 
21 535 
114 000 
25 658 
129 300 
17 135 
37 000 
24 766 

400 
Tük. 

Mal. Mal. 

735 640 
63 919 
245 316 
18 365 
183 203 
25 716 
270 250 
55 041 
441 804 
117 752 
391 200 
35 352 

422 552 
56 787 
398 800 
40 133 

1: 277 073 
83 474 
136 633 
75 446 
326 250 
73 430 
538 800 
71 402 
84 678 
56 679 

500 
D. 

Baş.Alffi; 

53 940 
4 687 
34 385 
2 574 
46 985 
6 595 
2Q 070 
4 088 
55 278 
14 733 
32 200 
2 910 
36 000 
4 838 
39 200 
3 945 
33 360 
2 181 
31 309 
17 288 
30 600 
6 887 
25 333 
3 357 
46 000 
30 790 

NOT : — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yürütülen 1 580 500 TL. yatırıml 
öğrenciler hesaplanan ortalama Rakamlara dahil edilmemiştir. 

— Ö.S.Y.M. ve A.P.K.'dan alınan öğrenci sayılarına göre hesaplanmıştır. 
— Bütçe ödenekleri bin 000 düzeyindedir. 

600 700 
Mak.Teç. Y a p . T 
Taş. Al. B . O n . G 

583 000 
50 656 
106 000 
7 935 

il 82 500 
25 618 
327 400 
66 680 
411 000 
109 542 
496 500 
44 867 
266 000 
35 748 
335 000 
33 712 
232 000 
15 164 
110 000 
60 740 
304 000 
68 422 

262 000 
34 720 
112 000 
74 967 

1 514 
131 

1 134 
84 
857 
120 

1 190 
242 

1 205 
321 
723 
65 

1 203 
161 
297 
29 
590 
38 
885 
488 

1 083 
243 

1 138 
150 
688 
460 

ile Anadolu Üniv 
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6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Natbantoğhfnuu, 
Bakanlığın dış ülkelerdeki \teşkilatma ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı [ Vahit Halefoğlu'nun yazılı ceva? 
bı (7/421) 

Türkiye 'Büyük MliUet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru İ. Dış ülkelerdeki büyükelçiliklerimiz, baş
konsolosluk ve konsolosluklarımız olarak ne gibi 

Dışişleri Bakanlığı örgütü vardtr? 
Bunların kadro durumları ile kadrolarda boş olan

lar var mıdır? 
Soru 2. Dış ülkelerdeki dışişleri örgütlerimizin 

binaları devletimizin malı mıdır? Yoksa kiralık mıdır? 
Soru 3. Dışişlerimizin örgütlerinde çalışanların 

bulundukları dış ülke şehirlerinde lojmanları var mı
dır? Yoksa lojman gideri olarak bir gider ödenmekte 
midir? 

T. C, 
Dışişleri IBakanlığı 

Personel Dairesi Başkanlığı 26.3.1985 
Sayı: 100007/tç. Hiz. Sb. - 2367 - 105 

Konu : Yazılı önerge hk. 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ILGÎ : 12.3.1985 gün ve 7/421 - 2940/11895 sa
yılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi NaÜbantoğlu 
tarafından verilen Bakanlığımıza dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevap ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

1. Dışişleri Bakanlığının yurt dışı birimleri aşağı
da gösterilmiştir: 

Birimin Cinsi 

Büyükelçilik 
Daimî Temsilcilik 
Elçilik 
Büyükelçilik Bürosu 
Başkonsolosluk 

Sayısı 

TOPLAM 

69 
7 
1 
1 

50 

128 

Bunlara ilaveten ayrıca 56 Fahrî Başkonsolosluk 
mevcutsa da Fahrî Başkonsolosluklar Bakanlığa malî 
yük yüklememekte ve buralarda memur görevlendi-
rilmemektedir. 

Bakanlığımız yurt içi ve yurt dışı birimlerinin kad
roları bir bütün teşkil etmekte olup yurt dışı birim
lerin ayrıca belirlenmiş kadroları yoktur. Bu birimlere 
iş hacmindeki azalma veya çoğalma nazara alınarak 
memur atanmasında Bakanlık hareket serbestisine sa
hiptir. Memur sıkıntısı sadece meslek memurları dü
zeyinde vardır. Bakanlığın mevcut meslek memuru sa
yısı 661 olup bunun 280'i yurt içinde görevlidHV Yurt 
dışında görevli 381 meslek memurunun 127'si birim 
şefi (Büyükelçi, Başkonsolos) olduğu göz önünde tu
tulursa diğer meslek memurlarının birimlere dağılım 
ortalaması 1.96 olmaktadır. Yaptığı işin hacim ve 
mahiyetinin gereği çok sayıda memur istihdamı olan 
zorunlu birimler de göz önlünde tutulduğunda ger
çekte bir çok birime birim şefine yardımcı olmak 
üzere bir meslek memuru atanmasında zaman zaman 
büyük zorluklar olabilmektedir. 

2. Dış örgütlerimizin bina durumu aşağıda gös
terilmiştir: 

Devlet Malı Bina : 107 
Kira ile Tutulan Bina : 104 

TOPLAM : 211 

3. Dışişleri Bakanlığının teşkilatı olan ülkelerden 
sadece Cidde, Kalbil, Yeni Delhi, Cakarta, Nairobi, 
New - York, Lüksemburg, Pekin, Doha da memur
lar için lojman vardır. Sayıları genellikle memur 
sayısı içsin yeterli olmayan bu lojmanlar da kalanlar 
2946 sayılı Kanun uyarınca bir kira ödemektelerse de 
kira miktarı fazla yüksek değildir. Lojman olmayan 
yerlerde çalışan memurlara lojman güderi olarak, me
murun ev kirası net aylığının 1/3'nü aştığı takdirde 
aşan kısmın % 70*i Devlet tarafından karşılanmak-. 
tadır. Bu suretle hesaplanan kira katkısı bir çok yerde 
son derece cüzi kalmakta ve ihtiyaca cevap verme
mektedir. 

— ,373 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

79 UNCU BİRLEŞİM 

28 . 3 . 1985 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 • • 

SEÇÎM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 • 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜLMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, Etibank'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270) 

2. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi '(6/279) 

3. —• Konya Milletvekili Salim Ererin, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/290) 

4. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, bakanlık irtibat 'bürolarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/292) 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

6. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Sı
kıyönetim Kanununa göre işine son verilen memur* 

ve işçilerin durumuna ilişkin 'Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

7. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'm, ipek ip
liği ithaline ve üretim'ine ilişkin Başbaikandan sözlü 
soru önergesi (6/298) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Mafamud AltunaJkar' 
in, ilahiyat fakülteleri ders programlarının açık öğ
retim kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

9. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, Siirt ilinde sigara fabrikası kurulmasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) 

10. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, bazı 
şirketlere verilen gemi kredilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/301) 

11. — izmir Milletvekili Işılay ISaygın'ın, Buca'nın 
ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/302) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1985) 

12. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın 
ayçiçeği taban fiyatına ilişfkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/303) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Ra
poru (1/660) (S. Sayısı : 269) Dağıtma tarihi : 
25.3.1985) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nur, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) '(S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1985) 

\>m<t 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 269 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri 

Komisyonu Raporu (1/660) 

T.C. 
Başbakanlık 14.3.1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 
181101-1 / 254103217 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«2918 Saydı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayındanmış ve Anayasanın 91 indi maddesine göre bir sureti ekte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Trafik hizmetlerinin daha süratli, etteki, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi, hizmet birimleri 
açısından 'işbirliği ve "koordinasyonun 'kolaylaştırılması almacı l e 2977 sayılı Yetki Kanununun Bakanlar 
Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi cihetine gidilmiştir. 

Yapılan değişikliklerle 2977 sayılı Kanun çerçevesinde, zaman ve kaynak kaybının önlenmesi, beyanın 
yeterli sayılması, işlemlerin basitleştirilmesi ve vatandaşın karşılaştığı bürokratik engellerin ortadan kaldı
rılması düşünülmektedir. Bu meyanda; şoför okulları ve bu okullardan alınan sertifikalaruı sürücü belgesine 
dönüştürülmesi ve trafik suçları karşılığı tahsil edilecek para cezaları ile ilgili hükümler yeniden düzenlen
miştir. 

Bu arada bakanlıkların ve i ve ilçe trafik komis yonlarinın da görev ve yetkilerimin daha açık bir şe
kilde anlaşılır hale getirilmesine özen gösterilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — 8 inci maddede yapılanı değişiklikle bu madde kapsamına Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba

kanlığı <ilave edilmiştir. Daha sonraki maddelerde de görüleceği gibi bu Bakanlığa Trafik açısından gerekli 
görülen Şoför Kurslarının açılmasından, bu kurslardan sertifika alınmasına kadar geçen safha içerisinde yeni 
görevler tevdi edilmektedir. Ulaştırma Bakanlığına da karayolu taşımacılığının koordinasyonu görevi veril
miştir. Eski maddede yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı 9 uncu maddeye aktarılmıştır. 

Madde 2. — Tarım ve Orman ile Köy İşleri Bakan üMarının birleştirilmesi sebebi ile 9 uncu madde yeni
den düzenlenmiştir. Köy ve Orman yollarındaki görev ve yetkiler yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 3. — 10 uncu maddede yapılan değişiklik belediyelerin hangi tür trafik birimi kuracakları esasa 
•bağlanmıştır. Görev ve yetki bölümünde yanlış ahlamaya yol açabilecek 'ifade değişikliği yapılmış ve ayrjca 
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il ve ilçe trafik komisyon kararlarının uygun olarak düzenleme yapacakları hususu metinden çıkartılmıştır. 
Çünkü bir sonraki maddede de görüleceği gibi bu komisyonların görevleri yönetmeliğe bırakılmaktadır. Ay
rıca sürücü eğitim tesisleri yapmak yerline, çocukların eğitilmelerini sağlayıcı tesis yapmaları hususu düzenlen-
mistir. 

Madde 4. — II ve ilçe trafik komisyonlarının kuruluş görev ve yetkilerini düzenleyen 12 noi madde de
ğiştirilerek, komisyonun kuruluş ve görev ve yetkilerini yönetmeliğe bırakmıştır. Böylece bu komisyonların 
görevlerinde esneklik sağlanacak ve vatandaşın karşı lastiği bürokratik engeller ortadan kaldırılacaktır. 

Madde 5. — 16 ncı maddede yapılan değişiklikle, bu maddeye göre ve 13 üncü maddeye göre çıkartılması 
gereken yönetmelikler 'birleştirilmiştir. Böylece mevzu atta teklik ve birlik sağlanacaktır. 

Madde 6. — Belediye sınırı içinde bulunan karayolları kısmında yapılacak tesisler için trafik komisyonla
rı yerine beledüyelerden izin alma hususu 18 inci madde değişikliği ile düzenlenmiştir. Belediyeler bir izni ve
rirken 17 nci maddeye göre düzenlenen yönetmeliğe uygun hareket edeceklerdir. Böylece izin keyfiyeti bir 
tek mahallî otoriteye bırakılarak vatandaşın hangi kuruluşa başvuracağı konusu- açıkça belli edilmektedir. 

Madde 7. — Araçların tescilini düzenleyen 20 nci maddede yapilan değişiklikle tescil konusundaki bü
tün bürokratik engeller kaldırılmış vatandaşın bir tes cil kuruluşunda çok kısa 'bir 'Süre içerisinde satış ve 
tescil yapabilmesi hükme bağlanmıştır. 

Vatandaşlar istedikleri takdirde noterlerde de satış yapabilecdklerdir. Bu iki yol dışında satışlar geçersiz 
olacaktır. 

Madde 8. — 22 nci maddede yapılan değişiklikle iş makinesi, tarım makineleri ve raylı sistemle çalışan 
araçlara hangi kuruluşun bölge ve plaka vermeye yetkili oldukları hiçbir tereddüde mahal vermeyecek şe
kilde açıkça 'belirtilmiştir. 

Madde 9. — 24 üncü maddenin birinci fıkrası değiştirilerek bürokrasiyi önlemek bakımından trafik 'bel
gesi verilmesi esasında karayolu uygunluk belgesi, muayene belgesi ve vergi belgesi istenilmesi zorunlu ol
maktan çıkartılmıştır. Bu husus yönetmelikle düzenlenecektir. 

Madde 10. — 29 uncu maddede yapılan değişiklikle, ithal edilecek araçlara Karayolu Uygunluk Belgesi
nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilmesi hükme bağlanmıştır. Bakanlık Ibu yetkisini kendi kullanabilece
ği gibi özel veya resmî kuruluşlara da devredebilecek tir. 

Madde 11. — Sürücü adaylarında aranacak şartlarla ilgili 41 inci maddede yapılan değişiklikle motosiklet, 
traktör ve özel tertibatlı araçları kullanacakların ehliyet yaşı 17'ye indirilerek bu sınıflardan ehliyet alacak
lara kolaylık sağlanmıştır. Ayrıca ehliyet 'alacakların sürücü kursunu bitirmeleri mecburiyeti getirilmiştir. 

Madde 12. — Sürücü belgesi alınması usul ve esaslarına ilişkin 42 nci madde yeniden düzenlenerek, sü
rücülerin kurs bitirmeleri mecburiyeti getirilmiştir. Ancak içişleri Bakanlığınca gerekli ve zorunlu görülen 
hallerde sürücü sınavları Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde yapılabilecektir. 

Madde 13. — 114 üncü maddedeki değişiklikle suç ve ceza tutanağı düzenlemeye yetkili kişi ve kuruluş
lar açıkça belirlenmekte ve işlemiş olan bir trafik suçundan dolayı sürücüden peşin para cezası tahsili usu
lü kaldırılmakta bunun yerine ihbarname sistemli getirilmektedir. Ayrıca sürücüler cezalarını PTT ve banka 
vasıtası 'ile ödeyebileceklerdir. Cezalar ülkenin her yerinde ödenebilecektir. 

Maddle 14. — Motorlu taşıt sürücü kurslarının açılma usul ve esasları yeniden düzenlenmektedir. 123 
üncü madde şoför sürücü belgesi almada sertifika al ma mecburiyetinin getirilmesi sebebiyle yeni bir şekle 
bağlanmıştır. 

Madde 15. — Geçici 5 inci maddeye eklenen fıkralarla sürücü belgesi almada yeni duruma geçiş düzen
lenmektedir. 

Madde 16. — Karayolları Trafik Kanununun bürokrasiyi artırıcı ve vatandaşın işini zorlaştırıcı mahiyet
te görülen hükümleri kaldu-ıHmaktadır. Bu ımeyanda fonksiyonel bir görevi olmayan Trafik Danışma ve Eği
tim Komisyonu, ceza ödenmeden işlem yapılmaması ve bakıım, onarım, servis istasyonları ve benzerlerinin 
uyacakları şartlara ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmaktadır. Ayrıca 35 inci maddenin ikinci fıkrası 
yürürlükten kaldırılarak araçların muayenelerimin özel kuruluşlarda da yapılabilmesi sağlanmaktadır. . 

Madde 17, 18. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 269) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu 21 . 3 . 1985 
Esas No. : 1/660 
Karar No. : 53 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve gerekçesi ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzun ^21.3.1985 günlü 
13 üncü birleşiminde incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelere geçilmesi kabul edilmiş; mad
delere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

245 sayılı Kanun Hükmünde Karranamenin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddeleri Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

245 sayılı Kanun Hükmünde Karranamenin 7 nci maddesiyle değiştirilen 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 20 nci maddesinin (d) ve (e) bendleri Komisyonumuzca aşağıda izah edilen nedenlerle yeniden dü
zenlenmiştir. 

Satış ve devir işlemi; tarafların serbest iradeleri ile oluşan, belli bir bedel ve yine belli şartları içeren bir 
akittir. İş bu akit esnasında satıcı şartlarını ve bedelini belirterek satışını karşı tarafa satış ettiğini, alıcı da 
belirtilen şartlar ve bedelle taşıtı satın aldığını kabul eder. Akdin tamamlanması için tarafların akitte belirti
len vecibelerini yerine getirdiklerini resmî memur huzurunda beyan etmeleri gerekmektedir. 

Değiştirilen 7 nci madde ile getirilen tescil kuruluşlarında bulundurulacak memurların yetiştirilmesi ve gö
revlendirilmeleri parasal yönden Devlete külfetler getireceği gibi, her ürede noter bulunmasına karşın, tescil 
kuruluşundaki memurların muayyen yerlerde görevlendirilebileceği böylece uygulamada uyum sağlamanın 
güçleşeceği endişelerini getirmiştir. 

Diğer taraftan akdin oluşması sırasında tescil memurlarının taraflardan paralarını alıp almadığını tespit 
etmeleri ve vatandaş nazarında yanlış yorumlara yol açabilecek para alışveriş işlemlerinin dairenin bir köşe
sinde yapılması ve akdin şartlarının oluşması hususunda münakaşaların yine bu yanlış anlamaları kuvvetlen
direceği düşünülmüş ve madde yeniden kaleme alınmış ve «üç iş günü», «yedi iş gününe» çıkarılmıştır. 

245 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci maddeleri Komisyonumuzca 
Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle aynen benimsenmiştir, 

2918 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle sınavların yapılması görevi sürücü kurslarına bırakılmıştır. Ayrı
ca söz konusu kararnamenin 12 nci maddesiyle değiştirilen 2918 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin (a) fık
rasının 1 inci ve 2 nci paragraflarında da sürücü sınavlarım yapma görevi sürücü kurslarına verilmektedir. 
Son paragraf ise, bu hükmü uygulama bakımından sakıncalı hale getirecek ve hizmette tereddütler yarata
caktır. 

Bu itibarla 245 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci.maddesiyle değiştirilen 2918 sayılı Kanu
nun 42 nci maddesinin (a) fıkrasının sön paragrafı İçişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı arasında sürtüşmelere s^bep olacak nitelikte ve takdire dayalı görüldüğünden tasarı metninden çı
karılmıştır. (c) Fıkrasının 2 numaralı alt 'bendinde yer alan «Emniyet Genel Müdürlüğünce sınavlarda görev
lendirilecek sınav sorumlularının çalışmasına, görev ve yetkilerine» ibaresi de yukarıdaki değişikliğe paralel 
olarak metinden çıkarılmıştır. 

245 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesiyle değiştirilen 2918 sayılı Kanunun 114 ün
cü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki «beş iş günü», «yedi iş günü» ne çıkartmış ve maddede geçen «P.T.T.» 
tabiri yazım kuralına uygun hale getirilmiştir. 

245 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesiyle değiştirilen 2918 sayılı Kanun 123 üncü 
maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan «açılır» kelimesi1 bir mecburiyet getirmemesi için «açılabilir» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

245 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci ve 1.6 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 269) 



Anayasanın 91 inci,maddesinin 4 üncü fıkrası «Kanun Hükmünde Kararnamenin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine ka
dar devam ettiği de »belirtilir» hükmünü getirmiştir. 

245 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeni
den Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanununa dayanılarak çıkartılmış olup, bu kanunun yetki süresi halen 
devam etmektedir. Anayasanın söz konusu hükmüne uygun olarak yetki kanununa süre 'bitimine kadar 1918 
sayılı Karayolları Trafik Kanunu için Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararname çıkarabiknesini 
uygun gören Komisyonumuz kararnameye bu doğrultuda 'bir Geçici Madde eklemiştir. 

Kararnamenin 17 nci ve 18 inci maddelerinde geçen «Bu Kanun Hükmünde Kararname» ibareleri Karar
namenin kanunlaşacak olması nedeniyle «Bu Kanun» sökünde değiştirilerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

İstanbul 

Üye 
Salim Erel 

Konya 
(İmzada Bulunamadı) 

Başkanvekili 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Mehmet Umur Akarca ' 

(Muğla 

Üye 
Osman Doğan 

Sjanlıurfa 

Üye 
Kadri Altay 

Antalya 
(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Arif Toprak 

Niğde 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanonunun Bara 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hük

münde Kararname 

291<8 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi; 2.2.1984 tarihli ve 2977 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca 18.L1985 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tMlmiştiiıii 

«Millî Eğitim <i&nçlik ye Spor, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Ulaştırma bakanlıklarının görev ve yet
kileri 

»Madde 8. — Bu Kanun açısından Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaş
tırma bakanlıklarının görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı. 
1. Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 

123 üncü madde gereğince sürücü kursları açmak, 
özel sürücü kursu açılmasına izlin vermek, bunları 
her safhada denetlemek, 

2. Resmî kurslarda eğMlenlerin sınavlarını yap
mak, özel kurslarda yapılan sınavları gözlemek ve 
denetlemek, sınavlarda başarılı olanlara sertifika ve
rilmesini sağlamak, 

3. 125 inci madde uyarınca ilköğretim ve orta 
dereceli okullarda trafik eğitimi yaptırmak, 

lb) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ilgili birim

leri ilte karayollarında ilkyardım, acil yardım, yara
lıların taşınması ve tedavileri konularında gerekli ted
birleri almak ve bu Kanun ve diğer mevzuatla veri
len hizmetleri yerine getirmek, 

c) Ulaştırma Bakanlığı, 

Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri bu Kanun 
ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri yapmak, bu 
Kanun açısından karayolu taşımasına ilişkin gerekli 
koordinasyonu sağlamak» 

1ÇÎŞLERÎ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Kararnamenin 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
t 

(S. Sayısı : 269) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığının görev 
ve yetkileri 

Madde 9. — Bu Kanuna göre, Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Bakanlığının görev ve yetkileri şunlar
dır: 

a) Orman yollarında; 
1. Trafik düzeni ve güvenliği açısından anaor-

man yollan ile gerekli görülen diğer orman yolların
da işaretlemeler yaparak tedbirler almak ve aldır
mak, 

2. Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan yö-
nötlmeliklerle orman yolları için verilen trafikle ilgili 
diğer görevleri yapmak, 

b) Köy yollarında; • 
1. Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli 

düzenleme ve işaretlemeleri yaparak, tedbir almak 
ve aldırmak, 

2j Yol güvenliğini ilgilendiren klonulardaki; kav
şak durak yeri, yol dışı park yeri, aydınlatma ve 
'benızeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri 
onaylamak» 

3. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara
yollarında 17 nci madldede sayılan tesisler için bağ
lantıyı sağlayacak geçüş yolları yönünden izin ver
mek, 

4. Ydtkili birimlerce Veya trafik zabıitasmca tespit 
edilen trafik kaza analizi sonucu, karayolu' yapısı 
ve işaretlemeye dayalı kaza nedenleri göz önünde 
bulundurularak gerekli tedbirleri almak, 

5. Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan 
yönetmeliklerle köy yolları için verilen trafikle ilgili 
düğer görevleri yapmak. 

Köy yolları için sayılan görev ve hizmetlerden 
zorunlu ve gerekli görülenler orman yolları içinde 
uygulanabilir.» 

MADDE 3. — 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştürilmlişjtirs 

«Belediye trafik birimleri, görev ve yetkileri 
IMadde 10. — Bü Kanunla belediyelere verilen 

görevler il ve ilçe traflik komisyonları ve mahallî tra
fik birimleri ile işbirliği yapılarak yürütülür. 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Kararnamenin 2 noi maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kararnamenin 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 269) 
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(Hükümetin Teklifi) 

a) Kuruluş} 
Her belediye başkanlığı bünyesSnde, hizmet kapa

sitesi göz önünde tutularak İbişleri Bakanlığınca tes
pit edilecek ölçülere ve genel hükümlere göre, be
lediye trafik şube müdürlüğü, şefliği veya memurluğu 
kurulur. 

b) Görev ve yetkilen 
1« Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolla

rı trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda 
bulunıdürmak, 

2. Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere tfafik 
ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve yer işa
retlemeleri yapmak, 

3. Karayolu yapışımda ve üzeninde yapılacak ça
lışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve de
netlemek, 

4. Karayolunda trafik için tehike teşkil eden 
engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebi
lecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak, 

5. Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yü
zünden trafik kazalarının vukulbukluğu yerlerde, yet
kililerce teklif edilen tedbirleri.almak, 

6. Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak 
veya yapılmasını sağlamak, 

7. »Bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yö
netmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak», 

(MiAJDDE 4. — 29il'8 saydı Karayolları Trafik 
Kanununun 12 nci maddesi atşağıdaki şekilde değişti-
rilmişltir. 

«İl ve ilçe trafik komisyonları 
IMaldide 12. — îl sınırları içinde mahallî ihtiyaç ve 

şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından 
yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesin
de, Merde vali Veya yardımcısının başkanlığında em
niyet, jandarma, belediye ve karayolları kuruluşları
nın uzman veya teknik temsilcilerinden oluşan «îl Tra
fik Komisyonu», ilçelerde de^kaymakamın başkanlı
ğında aynı kuruluış'lann üst düzey yöneticileri veya 
'görevlendirdikleri uzman veya teknik temsilcilerinin 
katıldığı «"İlçe Trafik Komisyonu» (kurulur. 

Kuruluşu bulunan yerler hariç, İlçe Trafik Ko
misyonlarına karayolları temsilcilerinin katılması zo
runlu değildir. 

Bu komisyonlara, görüşleri alınmak üzere oy hak
kı olmaksızın diğer kuruluş temsilcileri de çağrılabi-
lif, 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Kararnamenin 4 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmişitir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

İlçe Trafik Komisyonu kararları, İl Trafik Ko
misyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan 
sonra yürürlüğe girer. 

Komisyonlar birden fazla eksik üye. ile toplana
maz. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği ha
linde Başkanın oyunun bulunduğu taraf çoğunluk sa
yılır. 

ti Trafik Komisyonu kararları valinin onayı ile 
yürürlüğe girer.» 

MADDE 5. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 16 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değişitirilrniş'tir. 

«Zorunlu hallerde bunların bulunabileceği yer, ni
telik ve nicelikleri ile hangi şartlarda bulunabileceği, 
hangilerinin izne bağlı olduğu ve bunlarla ilgili diğer 
esaslar ve 13 üncü maddede belirtilen karayolu yapı
sında yapılacak çalışmalar ile ilgili esaslar, İçişleri 
Bakanlığının görüşü alınarak Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 6. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiıştiril-
•mişthv 

^Belediye sınırları içinde bulunan karayolu ke
narındaki yapı ve tesisler 

Madde 1'8. — Belediye sınırları içindeki karayol
ları kenarında yapılacak veya açılacak 17 nci madde 
de sayılan yapı ve tesisler için, 

a) Belediyelerden izin alınması, 
<b) Belediyelerin de trafik güvenliği bakımından 

bu tesisler hakkındaki yönetmelikte belirlenen şart
ların yerine getirilmesini sağlamaları, 

Zorunludur. 
İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletil

mesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki 
şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve. 
bağlantı yolu, her tlürliü gider sorumlulara ait olmak 
üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca or
tadan kaldırılır. ^ 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak izinsiz tesis 
yapanlar beşbin liradan onbin liraya kadar hafif pa
ra cezası ve onbeş günden İki aya kadar hafif hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

©u madde ve 17 nci maddede belirtilen tesislere 
ait şartlar, izin ve denetim esasları Bayındırlık'k ve 
İskân Bakanlığınca düzenlenen yönetmelikte gösteri
lir.» 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Kararnamenin 5 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 6. — Kararnamenin 6 ncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kafeul edilmiştir. 
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MADDE 7. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir., 

«Tescil süresi ve bildirme mecburiyeti, satış ve de
virler ile noterlerin sorumluluğu 

Madde 20. — Tescil süreleri, satış ve devirler, no
terlerin sorumluluğu ile ilgili esaslar şunlardır : 

a) Araç sahipleri, 
(1) Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan 

araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden 
itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma 
halinde çıkarılış tarihinden itibaren bir ay içinde tes
cilin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kurulu
şuna başvurmak, 

(2) Tescilin yapılması veya silinmesi için de yö
netmelikte belirtilen bilgi ve belgeleri sağlamak, 

Zorundadırlar, 
b) Araçların giriş işlemlerini yapan gümrük ida

releri bu durumu 15 gün içinde araç sahiplerinin be
yan ettikleri tescil kuruluşuna bildirmekle yükümlü
dürler. 

e) Tescil belgesi, aracın başkasına satış veya 
devrine, hurdaya çıkarılmasına veya araçta, yönetme
likte belirtilen niteliklerin değişmesine kadar geçerli 
sayılır* 

d) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devir
leri araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas 
alınarak, noter huzurunda veya aracın tescil edildiği 
tescil kuruluşunda görevlendirilmiş yetkili memur hu
zurunda yapılır, 

Noter huzurunda yapılan satışlarda, bu satış tes
cil belgesine tarih konularak ve tasdik edilmek su
retiyle işlenir. Ayrıca tescil edilmiş araçların satış ve 
devir işlemleri noterler tarafından sicile işlenmek üze
re, işlemin tekemmülünü müteakip en geç 3 iş günü 
içinde ilgili tescil kuruluşuna bildirilir. 

Noterlerce veya tescil kuruluşunda yapılmayan 
her çeşit satış ve devirler geçersizdir. 

e) Tescilli araçları noterde satın vey* devir alan
lar gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili tescil ku
ruluşundan bir ay içinde adlarına tescil belgesi almak 
zorundadırlar. 

Araç satın alıp, hu maddenin «a» bendinin (1) nu-
maralıallt bendi ile «e» 'bendi hükmüne uymayanlar, 
beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası 
ve 1 aydan 3 aya kadar hafif hapis cezası, «d» ben-

(tçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Tescil süresi ve bildirine mecburiyeti, satış ve de
virler ile noterlerin soramluluğu 

Madde 20. — Tescil süreleri, satış ve devirler, 
noterlerin sorumluluğu ile ilgili esaslar şunlardır : 

a) Araç sahipleri, 

1. Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan 
araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihin
den itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıka
rılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde 
tescilin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuru
luşuna başvurmak, 

2. Tescilin yapılması veya silinmesi için de yö
netmelikte belirtilen bilgi ve belgeleri sağlamak, 

Zorundadırlar. 

b) Araçların giriş işlemlerini yapan gümrük ida
releri bu durumu 15 .gün içinde araç sahiplerinin be
yan ettikleri tescil kuruluşuna bidirmekle yükümlü
dürler. 

c) Tescil belgesi, aracın başkasına satış veya dev
rine, hurdaya çıkarılmasına veya araçta, yönetmelikte 
belirtilen niteliklerin değişmesine kadar geçerli sayılır. 

d) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve de
virleri, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi 
esas alınarak noterlerce yapılır. 

Bu satış, noterlerce tescil belgesine tarih konula
rak ve tasdik edilmek suretiyle işlenir. Ayrıca, tescil 
edilmiş araçların satış ve devir işlemleri noterler ta
rafından sicile işlemmek üzere, işlemin tekemmülünü 
müteakip engeç yedi iş günü içinde ilgili tescil kuru
luşuna biMrilir, 

Noterlerce yapılmayan her çeşit satış ve devirler 
geçersizdir. 

e) Tescilli araçları «atın veya devir alanlar, ge
rekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluş
undan bir ay içinde adlarına tescil belgesi almak 
zorundadırlar. 

Araç satın alıp, bu maddenin (a) bendinin ı(l) nu
maralı alt bendi ile (e) bendi hükmüne uymayanlar, 
beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası 
ve bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası, (d) ben-
dd hükmüne uymayan noterler onbin liradan yirmıi-
beş'bin liraya kadar hafif para cezası ile oezalandırı-
lırilar. 
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di hükmüne uymayan noterler on'bin liradan yirmi-
beşhin liraya. kadar hafif para cezası ile cezalandı
rılırlar.' 

Ayrıca, satış ve devirlerde, belirlenen sürelerde 
alıcı adına tescili yapılmadan trafiğe çıkarılan araç
lar, (tescil yapılıncaya kadar trafik zalbıtasınca trafik
ten men edilir. 

Tescil kuruluşlarındaki satış ve devir işlemlerine 
ilişkin esaslar yönetmelikte ıgösterilir^ 

'MADDE 8. — 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş- _ 
tirilmiştir. 

«Belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar 

'Madde 22. —Yönetmelikte gösterilen esaslara 
göre : 

a) Askerî ımaksaltlarla kullanılan Türlk Silahlı 
Kuvvötlerdne ait bütün araçlar ile çeşitli anlaşmalara 
göre askerî amaçla yurdumuzda bulunan kuruluşlara 
ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, 

Ib) Raylı sistemle çalışan aracıların tescilleri, kul
lanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluşlarca, 

c) îş makinesi türünden araçiîarın tescilleri; 
>(1) Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluş

larınca, 
(2) Özel veya tüzelkişilere ait 'olanlardan; tarım 

kesimimde kullanılanlar Ziraat Odalarınca, tarım ke
simimde kulilanılanların dışında kalan ve sanayi, bayın
dırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri Ti
caret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarınca, 

d) Tarım kesiminde kuManılanlar hariç, H Trafik 
Komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz 
taşMardan ıgerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce, 

e) Yukarıdaki 'bentlerde sayılanlar dışında kalan 
(bütün motorlu araçların tesclleri trafik tescil kuruluş
larınca, 

Yapılır, belge ve plakaları verilir.»! 

MADDE 9. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 24 üncü madde'sinin 'birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştkilmistir. 

«Trafik 'belgesi verilebilmesi için araca ait tescil 
'belgesi ve malî sorumluluk sigorta (belgesinin ibrazı 
zorunludur.» 

(îçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Ayrıca, satış ve devirlerde, 'belirlenen sürelerde 
alıcı adına tescili yapılmadan trafiğe çıkarılan araç
lar, tescil yapılıncaya kadar 'trafik zabıtasınca trafik
ten men edilir. 

IMADDE 8. — Kararnamenin 8 inoi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 9. — Kararnamenin 9 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmişltir. 
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MADDE 10. — 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu'nun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Araçların karayoluna uygunluğu ve teknik esaslar 

(Madde 29. — Araçların yapım ve kullanma ba
kımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uy
ması zorunludur. 

Yapım safhasında anaçların iımal, tadil ve montaj 
projelerinin tetkik ve tasdiki ile imalat yeterlik belge
sinin teknik yönetmeliğe uygun olarak verilmesine Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı yetJkilidir. 

İthal edilecek araçlara ithalden önce, «Karayolu 
Uygunluk 'Belgesi» Sanayi ve Ticaret (Bakanlığı veya 
bu (Bakanlığın yetki vereceği kamu veya özel kuruluş
lar tarafından verilir. 

Araçların imal, tadil ye montajı hakkındaki şart
lan gösteren yönetmelik, Bayındırlık ve İskân Bakan-
lığı'nın görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığın
ca düzenlenir. 

Askerî araçlara ait /Karayolu Uygunluk Belgesi 
Türk (Silahlı Kuvvetlerince veri'lıir.» 

MADİDE 11. — 2918 saydı Karayolları Trafik 
Kanununun 41 inci maddesinin (a) ve (d) bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Yaş şartı 
(1) An A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakla

rın onyedi, 
(2) (B, C ve Gf sınıfı sürücü belgesi alacakların 

onsekiz, 
<3) D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların yir

mi iki, yaşını bitirmiş olmaları» 
«d) Eğitim ve sınav şartı 
Sürücü kursuna katilmiş ve yapılan sınavları da 

başararak sertifika almış olmaları,» 

MADDE 12. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Sürücülerin sınavları ve sürücü belgelerinin ve
rilmesi esasları 

Madde 42. — Sürücü belgesi alacak olanların baş
vurmaları, sınavları, sağlık muayeneleri, 'belgelerinin 
verilmesi hakkında aşağıdaki esas ve şartlar uygula
nır, 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE ,10. — Kararnamenin 10 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Kararnamenin 11 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 42 nci maddesi aşağıdakii sekide değişti-
riılmiştir. 

Sürücülerin sınavları ve sürücü belgelerinin veril
mesi esasları 

Madde 42. — Sürücü belgesi alacak olanların baş
vurmaları, sınavları, sağlık muayeneleri,, belgelerin 
verilmesi hakkında aşağıdaki esas ve şartlar uygula
nır; 
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a) (Sürücülerin sınavları 
Sürücü belgesi alacakların sınavları, yönetmelik-

ıtefci esaslara göre, sürücü kuralarında Milî Eğitim, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı gözetiminde sınav sorumlu
ları tarafından yapılır ve başarı gösterenlere sertifi
kaları verilir. 

Bu sefrtifika, 41 inci maddedeki diğer şartlar ara
narak, trafik tescil şubelerince sınıfına uyan sürücü 
belgesi ile değiştirilmedikçe sahiplerine karayolunda 
araç kullanma yetkisi vermez. 

İçişleri Bakanlığınca gerekli ve zorunlu görülen 
hallerde sürücü sınavları Emniyet Genel Müdürlüğü
nün ilgili birimlerinde görevlendirilecek sınav so
rumluları tarafından yapılabilir ve belgeleri verilir. 

b) Müracaat 
Sürücü belgesi almak isteyenler, müracaat formu

nu yetlkili memurun önünde İmzalarlar. Bu belgede 
beyan edilen bilgiler aksi ispatlanıncaya kadar doğru 
sayılır. 

Müracaat formunun yetkili memura verilmesi sıra
sında, sürücü adayları; nüfus cüzdanının aslî ile tah
sil belgesini ıkamu kuruluşunda çalışanlar için bu ku
ruluşlar tarafından verilmiş tahsil durumunu belir
leyen tasdikli belgeyi yetkili memura göstermek zo
rundadırlar. 

Yanlış bilgi veya sahte belge verenler fiil daha 
ağır cezayı gerektirmediği takdirde dfci aydan altı aya 
kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

c) Diğer esaslar 
(1) Sürücü belgesi alacakların sağlık muayenele

ri ilgili trafik kuruluşunda, mahallin mülkî amiri tara
fından görevlendirilmiş tek tabip tarafından yapılır. 

(2) Sürücü sınavlarının ve sağlık muayeneleri
nin tek tabip tarafından yapılma esasları, sürücü bel
geleri ile bu belgelerin verilmesi, geçerlilik süreleri ve 
yenilenmelerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce sınav
larda görevlendirilecek sınav sorumlularının çalışma
sına, görev ve yetkilerine ve diğer hususlara dair şart
lar, esas ve usuller 'yönetmelikte gösterilir.» 

MADDE 13. — 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğişjtMlmJiştir. 

«Suç ve ceza tutanakları 

Madde 114. — Bu Kanunda yazılı trafik suçla
rını işleyenler hakkında yetki sınırları içinde Emni
yet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komu-

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

a) Sürücülerin sınavları 
Sürücü belgesi alacakların sınavları, yönetmelik

teki 'esaslara göre, sürücü kurslarında Milî Eğitim, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı gözetiminde sınav sorum
luları tarafından yapılır ve başarı gösterenlere sertifi
kaları verilir. 

Bu sertifika, 41 inci maddedeki diğer şartlar ara
narak, Trafik tescil şubelerince sınıfına uyan sürücü 
belgesi ile değiştirilmedikçe sahiplerine karayolunda 
araç kullanma yetkisi vermez. 

b) Müracaat 

Sürücü belgesi almak İsteyenler, müracaat for
munu yetkili memurun önünde imzalarlar. Bu bel
gede beyan edilen bilgiler aksi ispatlanıncaya kadar 
doğru sayılır. 

Müracaat formunun yetkili memura verlmesi sı
rasında, sürücü adayları; nüfus cüzdanı aslı ile tahsil 
belgesini kamu kumluşlunda çalışanlar ıiçin bu kuru
luşlar tarafından verilmiş tahsil durumunu belirli-
yen -tasdiıkli belgeyi yetkili memura göstermek zo
rundadırlar. 

Yanlış bilgi veya sahte belge verenler fiil daha ağır 
cezayı gerektirmediği takdirde liki aydan altı aya ka
dar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

e) Diğer esaslar 
(1) Sürücü belgesi alacakların sağlık muayene

leri ilgili trafik kuruluşunda, mahallin mülkî amiri 
tarafından görevlendirilmiş tek tabip tarafından ya
pılır. 

ı(2) Sürücü sınavlarının ve sağlık muayenelerinin 
tek tabip tarafından yapılma esasları, sürücü belge
leri ile bu belgelerin verilmesi, geçerlilik süreleri ve 
yenilenmelerine ve diğer hususlara dair şartlar, esas 
ve usuller yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 13. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Suç ve ceza tutanakları 

Madde 114. — Bu Kanunda yazılı Trafik suç
larını işleyenler hakkında yetki sınırları içinde Emni
yet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutan-
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tanlığı personeli ile Karayolları Genel Müdürlüğünün 
ilgili biriıminin İl ve ilçe kuruluşlarında görevli ve 
yetkili kılınmış personelince suç veya para cezası
na dair tutanak düzenlenir^ 

Birkaç trafik suçunun bir arada işlenmesi halin
de her suç için ayrı ceza uygulanır. 

Yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın bir 
sureti ilgili mahkemeye, para cezası tutanağının bir 
sureti ise ilgili mal sandığına, beş iş günü içlinde gön
derilir. 

Para cezaları, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
sayman mutemetlerine veya mal sandıklarına ödene
bileceği gibi, banlka veya PTT aracılığı ile de öde
nebilir. 

Para cezalarını tahsil eden banka, PTT ve say
man mutemetleri Maliye ve Gümrülk Bakanlığınca 
tespit edilen süre içinde tutanağın düzenlendiği ye
rin ilgili mal sandığına bilgi vermek zorundadır. 

Ban'ka ve PTT ile yapılan ödemelerde paranın 
bankaya yatırıldığı veya postaya verildiği tarih öde
me tarihi sayılır. 

Birinci fıkraya göre tutanak düzenleyenler, say
man mutemedi olarak görevlendirilemez ve hiçbir 
şekilde para cezası tahsil edemez. 

Süresinde ödenmeyen para cezaları için 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümleri uygulanır £ 

Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar 
yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 14. — 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 123 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Sürücü kursları 

Madde 123. — Motorlu taşıt sürücüsü yetiştir
mek, yetişmiş olanlara sınav sonucu sertifika ver
mek, trafik ile ilgili öğretim ve eğitim yaptırmak 
üzere kamu kurumlan ile diğer hakikî ve hükmî şa
hıslara Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 
ilgili mevzuatına gıöre sürücü kursları açma izni ve
rilir. 

Sürücü kurslarının sürücü belgesi cinslerine göre 
sınıflandırılması, hangi sınıf kursun kimler tarafın
dan açılabileceği, öğretim ve eğitim konuları ile 
meltodu, kurs süreleri, kurslar için eğitim ve öğre-
timda kullanılacak bina, araç, gereç ve teçhizatın ni
telik ve niceliği, teminat miktarları, sertifika sınav-

13 — 

1 (İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

lığı personeli ile Karayolları Genel Müdürlüğünün ii-
I gili birimlinin il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yet

kili kılınmış personelince suç veya para cezasına dair 
tutanak düzenlenir. 

I 'Birkaç trafik suçunun bir arada işlenmesi halinde 
I her suç için ayrı cezajıygulanır. 
I Yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağım bir 
I sureti ilgili mahkemeye, para cezası tutanağının bir 
I sureti ise ilgili mal sandığıma, yedi iş günü içinde 
I gönderilir. 
I Para cezaları, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
I sayman mutemetlerine veya mal sandıklarına ödene-
I bileceği gibi, banka veya PTT aracılığı .ile de ödene

bilir. 
I Para cezalarını tahsil eden banka, PTT ve sayman 
I mutemetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit 
I edilen .süre içinde tutanağın düzenllendiği yerin ilgili 
I mal sandığına bilgi vermek zorundadır. 
I Banıka ve PTT ile yapılan ödemelerde paranın 

bankaya yatırıldığı veya postaya verildiği tarih öde-
I me tarihi sayılır. 
I Birinci fıkraya göre tutanak düzenleyenler, say

man mutemedi olarak görevlendirilemez ve hiçbir şe
kilde para cezası tahsil edemez. 

J Süresinde ödenmeyen para cezaları için 6183 sayı-
I lı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka

nun hükümleri uygulanır. 
I Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar 

yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 14. — 2918 Saydı Karayolları Trafik 
Kanununun 123 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-

I ğiştirilmiştir, 

I Sürücü kursları 

Madde 123. — Motorlu taşıt sürücüsü yetiştir-
<mek, yetişmiş olanlara sınav sonucu sertifika ver-
mdk, trafik ile ilgili öğretim ve eğitim yaptırmak 

I üzere kamu kurumları ile diğer hakikî ve hükmî 
I şahıslara Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığın-
j xa ilgili mevzuatına göre sürücü kursları açma iz-
I ni verilir. 

Sürücü kurlarının sürücü belgesi cinslerine göre 
sınıflandırılması, hangi sınıf kursun kimler tarafın
dan açılalbileceği, öğretim ve eğitim konuları ile me
todu, kurs süreleri, kurslar için eğitim ve öğretimde 
'kullanılacak bina, araç, gereç ve teçhizatın nitelik 

I ve niceliği, teminat miktarları, sertifika sınavlarının 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 269) 



(Hükümetin Teklifi) 

larının esas ve usulleri, sertifika aranmayacak sü
rücü belgesi sınıfları ve bunların sınavları İçişleri 
Bakanlığının uygun görüşü üzerine Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkartılan yönetme
likle belirlenir. 

Ancalk hakikî ve hükmî şahıslar tarafımdan kurs 
«cılmayan illerde bu kurslar Devlet tarafından açılır. 

Bu madde hükümlerine ve yömetaetktek'i şartla
ra uymayan kurs sahiplerine, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı tarafından, olayın özelliğine göre 
belirlenecek süre içinde şartlara uymaları yazılı ola--
rak bMrilir. Bu süre içinde şartların yerine getiril
memesi halinde kurs sahipleri on'bin liradan yirmiibin 
liraya kadar hafif para cezası, tekrarında ise yazılı 
uyarı yapılmaksızın yirmibin liradan ötuzbin liraya 
kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar ve ayrıca 
kurs on günden az olmamak üzere süreli ve süresiz 
olarak kapatılabilir. 

Belge alınmadan açılan kursların sahipleri otuzbin 
lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca, bel
ge alınmadan açılan kurslar zabıtaca kapatılır. 

MADDE 15. — 29118 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun geçici 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra
lar eklenmiştir. 

«Sürücü belgesi alacakların sınavlarının 42 nci 
maddeye göre sürücü kurslarında yapılmasına ve sü
rücü adaylarından 41 inci maddenin «c» fıkrası ge
reğince herhangi bir sürücü kursunu başarı ile bitir
diklerini belgeleyen sertifika istenmesine. 1̂ 1.1987 ta
rihinde başlanır. 

42 nci maddenin «a» bendi hükümlerine göre sü
rücülerin sınavlarının süriicü kurslarında yapılması
na ve sürücü adaylarından sertifika istenmesine baş
lanacağı tarihe kadar, 6085 sayılı Kanuna göre şoför 
ehliyetnamesi ve bu Kanuna göre dte, sürücü belgesi 
alacak olanların sınavları aşağıdaki esaslara göre 
trafik zabıtası personeli tarafından; 

(1) Bu Kanunun illgili maddelerinin yürürlük ta
rihime k'adar 6085 sayılı Kanuna göre çıkarılmış bu
lunan yönetmelilkiteki esas ve usullere göre, 

(2) Bu Kanunun ilgili maddelerinin yürürlük ta
rihlinden itibaren ise sürücü sınavları 42 nci madlderiin 
«c» fıkrası hükümleri gereğince çıkarılan yönetme
likte belirtilen esas ve usullere göre, 

Yapılır.» 

(İçişleri Komlilsyianunun Kabul1 Etfliıği Metin) 

esas ve usûlleri, sertifika aranmayacak sürücü belgesi 
sınıfları ve bunun sınavları içişleri Bakanlığının uy
gun görüşü üzerine Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığınca çıkartılan yönetmelikle 'belirlenir. 

Ancak hakikî ve hüktmî şahıslar tarafından kurs 
açılmayan illerde bu kurslar devlet tarafından açıla
bilir,, 

Bu madde hükümlerine ve yönetmelikteki şartla
ra uymayan kurs sahiplerine, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı tarafındaki, olayın özelliğine gö
re belirlenecek süre içinde şartlara uymaları yazık 
olarak bildirilir. Bu süre içinde şarlbların yerine geti
rilmemesi halinde kurs sahipleri onlbin liradan yirmi 
bin liraya kadar hafif para cezası, tekrarında ise ya
zılı uyarı yapılımaksızın yirmibin liradan otuzbin 
liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar ve 
ayrıca kurs on günden az olmamak üzere süreli ve sü
resiz olarak kapatılabilir. 

Belge alınmadan açılan kursların sahipleri otuz
bin lira hafüf para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, 
belge alınmadan açılan kurslar zabıtaca kapatılır. 

MADDE 15. — Kararnamenlin 15 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilm'İşlks 
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Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 16. — 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 11, 117 ve 127 nci maddeleri ile 7 nci 
maddesinin son fıkrası, 13 üncü maddesinin sondan 
ikinci fıkrası, 15 indi maddesin'in ikinci fıkrası, 35 
inci maddesinin ikindi fıkrası ve 39 uncu maddesin
deki «Viize edilmemiş sürücü belgesi ile araç kullan
mak yasaktır, hükmü yürürlükten kaldırılmışıtır. 

Yürürlük 

Bu Kanun Hükmünde Karar-MADDE 17, 
namenin; 

a) Cezalara ilişildin hükümleri Kanun Hükmünde 
Kararnamenin kanunlaştığı tarihte, 

b) Diğer hükümleri 18.6.1985 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 

(telisleri Komisyonunun KaıbuÜ Etniği Metin) 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 16. — Kararnamenin 16 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 2.2.1984 Tarihli ve 2977 
Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenme
si ile İlgili Yetki Kanunu ile 'Bakanlar Kuruluna ve
rilen Kanun Hükmünde Kararname çıffcarma yetki
si, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu için adı 
geçen Kanurila verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

Yürürlük 

MADDE 17. — Bu Kanunun; 
a) Cezalara ilişkin hükümleri kanunun yayım

landığı tarihte, 

b) Diğer hükümleri 18.6.1985 tarihlinde, 
Yürürlüğe girer. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürütme 

MADDE 18. — Bu Kanun Hükmümde Karar
name hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

(îçigUeri Kiomisyonumun Kalbul Ettiği Meitiın) 

Yürütme 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

18 , 1 .. 1985 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/, K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbuîut 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. H. Doğan M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M, M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 269) 


