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da Uygulanacak Hükümlere Dair 
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33) 330:336 

VI — SORULAR VE CEVAP
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TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açılarak üç oturum yaptı. 

Bursa Milletvekili Beytullah Meh
met Gazlioğlu, 18 Mart 1988 Cuma ge
cesi televizyondaki, Atatürk'ten söz edil
meyen «Çanakkale Zaferi» ile ilgili prog
ram konusunda gündem dışı bir konuşma 
yaptı; Devlet Balkanı Adnan Kahveci de 
bu konulmaya cevap verdi. 

Federal Almanya'ya gidecek olan 
İçişleri Bakanı Mustafa KalemM'nin dö
nüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Ada
let Balkanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşjkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan 
ve 118 arkadaşının, ülkemizin sanayileş
mesi konusunda bir genel görüşme (8/4), 

Samsun Milletvekili İrfan Demiralp 
v,e 21 arkadaşımın, Türkiye'deki resmî ve 
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Sayfc 
A) Yazılı Sorular ve Cevap

lan 359 

1. — Gaziantep Milletvekili 
Abdulkadir Ateş'in Geliştirme ve 
Destekleme Fonundan 27.11.1984 
31.12.1987 tarihleri arasında ya
pılan ödemelere ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Adnan Kahveci' 
nin yazılı cevabı (7/82) 359:364 

özel bankalarda açılmış olan döviz tev
diat hesapları ve tüketim malları itha
latı konusunda bir Meclis Araştırması 
(10/18), 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu; genel görüş
me ve1 Meclis araştırma önergelerinin 
gündemde yerini alacağı ve öngörüşme-
lednin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Eğitim, Gençlik, Spor; ve Sağlık 
Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 
sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanunu, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sa
yılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun ve 492 sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklikler Yapılması ve Bu 
Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının (1/395) (S. Sa-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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yısı : 19) maddeleri üzerindeki görüş
melere devam > olunarak; 36 ncı madde
ye kadar kabul edildi 

Raporlar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İşgü
cü Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişleri ko
misyonları raporları (1/370) (S. Sayısı : 
38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) (GÜN
DEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İmza
lanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri 
komisyonları raporları (1/351) (S. Sayı
sı : 39) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) 
(GÜNDEME) 

24 Mart 1988 Perşembe! günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
03.06'da son verildi. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 24 
Eylül 1985 Tarihinde İmzalan Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta-
?arısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm; Dışişleri komisyonları raporları 
(1/352) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1988) (GÜNDEME) 

4. — İşkenceye ve Diğer Zalimane, 
Gayri insanî veya Küçültücü Muamele 
veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/391) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988) (GÜNDEME) 

5. — Rehine Alınmasına Karşı Ulus
lararası Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra-

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sarıgül 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Özkök 

Başkanvekili 
E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye 
Samsun 

Mehmet Akarca 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül% 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

24 . 3 . 1988 Perşembe 
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porları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma 
tarini : 24.3.1988) (GÜNDEME) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alm

ak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.3.1988) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır., 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Kaç dilekçe vardır efendim? 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır.., 

24 . 3 . 1988 0 : 1 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Tokat Milletvekili Kenan Sü

zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.3.1988) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
128 kişi «buradayım» dedi. 

BAŞKAN — Biz Başkanlık Divanı ola
rak -ben ve kâtip üyeler birlikte- sayıyo
ruz, bir de Başkanlık Divanında Kanun
lar Müdürlüğünün memurları vardır, on
lar da saymaktadır. Bir tek sayın millet
vekilinin beyanı kâfi değildir. Başkanlık 
Divanı «Çoğunluğumuz vardır» diyor. 

Gündeme geçiyoruz. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekillt Abdıılhaliım Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 41 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELE
Rİ 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/5) 

'BAŞKAN — Bliır adet genel görüşme 
önergesi, 'bir adet de Meclis araştırması 
önergesi vardır; okutuyorum. 

BAŞER BAYDAR (Ankara) — Gün
dem dışı konuşma istemlerimiz vardı... 

BAŞKAN — Efendim, 'bugün yerine 
getiremiyoruz; çünkü, gündemimiz dolu
dur, sabaha karşı saat 05.00'e kadar ça
lışmalarımız devam etmektedir, bu itibar
la nazarı itibara almak imkânımız olma
dı, inşallah başka bir gün mümkün olur. 

Buyurun okuyun efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Beş yıldır çığ gibi büyüyen enflasyon 

ve pahalılıktan ve gelir dağılımındaki den
gesizlikten giderek daha çok yoksulluğa 
itilen geniş halk kitleleri, şimdi yeni ve 
ciddî bir sorunla karşı karşıyadır. 

ANAP İktidarı «sağlık hizmetlerini» 
paralı hale getirmiştir. Satılabilecek her 
mal ve hizmeti kullanmak, ANAP iktida
rının ekonomik politikalarının doğal so
nucudur. Böylece, ANAP iktidarında, in
sanlarımızın sağlığı da satışa çıkarılmıştır. 

Halkımız, sağlık hizmetlerine erişeme-
mekten, yaşadığı bölgede tedavi edileme
mekten, köylerde, kasabalarda ve 'birçok 
Anadolu il hastanelerinde teşhis ve teda
vi olanaklarına kavuşamamaktan sürek
li yakınmaktadır ve haklıdır. Hastaların 
tek umudu, büyük illerin hastaneleri ol
makta ve ülkenin her yerinden sürekli bir 
hasta trafiği hastanelere akın etmektedir. 

— 251 
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KURULA SUNUŞLARI 

kapasitelerinin çok üzerinde çalışmaya iti
len hastaneler de 'başka bir yakınma konu
sudur. Buralara başvuran hastalar tetkik 
ve tedavi için günlerce sıra beklerler. 

ANAP İktidarı bu sağlık sorunlarına 
şimdi yeni bir boyut getirdi. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanhğma bağlı hasta
nelerin hizmetlerini ücretli hale getirdi. 
Geçtiğimiz hafta Bakanlığın açıkladığı fi
yat listesinde tetkik ve tedavi ücretlerinin 
boyutu akıl almaz düzeydedir. Halkımı
zın sosyal güvenceden yoksun olan yüzde 
65'ilik kesimi bu bedelleri ödeyebilirse 
sağlık hizmetinden yararlanabilecektir. 

Sağlık Bakanlığının ikinci girişimi ise, 
bu Bakanlığa bağlı Ankara Yüksek İhti
sas Hastanesi, Ankara Büyük Doğumevi, 
İstanbul Haydarpaşa Göğüs Merkezi ve 
İstanbul Koşuyolu hastanelerinin «Sağlık 
İşletmesi» haline getirilmesi ve bunların 
rekabete açılmasıdır. Bu hastanelerin ge
lirleri, hastalardan alınacak ücretler ile 
devletin desteğinden oluşacak ve işletme
lerin gelişmesi ve daha iyi hizmet vere
bilmeleri için kullanılacaktır. Bu. hasta
neler, tüm sağlık personelini (doktor, hem
şire, ebe, sağlık teknisyeni ve laborantlar) 
özel ücret takdiri ile sözleşmeli personel 
statüsünde çalıştırabileceklerdir. Yani ay
rıcalıklı ücret statüsü içinde, personel is
tihdam dengesi bozulacak, hekimlerin ge
lecek güvencesi kalmayacaktır. 

Bu yeni uygulamalar, 6.7.1987 tari
hinde yürürlüğe giren 3359 sayılı «Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanununun» hükümleri 
doğrultusunda yapılmaktadır. Amaç, sağ
lık hizmetlerine kaynak bulmaktır. 

1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyetini 
«Sosyal bir devlet» olarak tanımlar. 

Anayasanın 56 ncı maddesinin birinci 
fıkrası «Herkes, sağlıklı... yaşama hak-
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kına sahiptir» demekte ve «dengeli bir 
çevrede» yaşamayı bir hak olarak belirle
mektedir.; 

56 ncı maddenin gerekçesinin ilk cüm
lesi, «Vatandaşın korunmuş çevre şart
larında, beden ve ırüh sağlığı içinde yaşa
mını sürdürmesini sağlamak, Devletin öde
vidir» demektedir. 

Sağlıklı yaşamak, sağlık hizmetlerin
den yararlanmak temel bir insan hakkı
dır ve bu hakkı sağlamak devletin ödevi
dir. 

Bunun için, gelir düzeyine ve ödeme 
gücüne bağlı olmaksızın sağlık hizmetin
den yararlanmak, yurttaşların hakkıdır. 
Bugünkü uygulıama ile kişilere, ücretsiz 
bir kamu hizmeti olarak sunulması gere
ken sağlık hizmetleri «satılrnaktadır» Oy
sa, halkımızın sosyal güvenceden yok
sun olan büyük kesiminin, pahası bu ka
dar artan sağlık hizmetlerini «satın alma» 
gücü yoktur. Bu yeni uygulama, çok ciddî 
sorunları da beraberinde getirecektir. 

Pahalılık ve geçim koşullan, halkımı
zın büyük kesimini haftada bir yumurta 
ve ayda bir kilo eti yiyemez hale getirdi. 
Hastalı'klar artıyor. Ateş pahasına olan 
ilaçlan satın alamayanların basit rahat
sızlıkları 'bile ciddî hastalıklara dönüşü
yor. Kırsal alanda, insanlarımız, bebekle
rimiz ve analarımız hastalıklardan koru
namadıkları için, hastalıklarını tedavi et
tiremedikleri için hayatlarını yitiriyorlar. 
Altyapı yetersizliği, eğitimsizlik, sularla 
yayılan sarılık, tifo, para-tifo gibi bula
şıcı hastalıklardan salgınlar geliştiriyor. 

Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması 
hizmetleri halkımıza etkin bir biçimde 

. sunulama'dığı için, ülkemizde ana, bebek 
ve çocuk ölümleri oranı çok yüksektir, 

Bütün bu gerçeklere karşın, Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanunu sadece hasta
neleri iyileştirmek amacıyla sağlık hiz
metlerini satışa çıkarıyor. 

Sağlık sorunları, bu kanunla düzelti
lemez., İnsanlarımızı önce «hastalıklardan 
korumak», sonra yaşadığı yerde ve yöre
de tedavi etmek için gerekli tüm önlem
leri almak, Sağlık ve Sosyal Yardımı Ba
kanlığının görevidir. Bu görev yerine ge
tirilmedikçe, köyünde, kasabasında teda
vi edilemeyen hastalar, büyük illerin has
tane kapılarında birikmeye devam ede
ceklerdir. Bu 'birikim önlenemedikçe, bu 
hastanelerin hizmetleri liyileştirilemez. 

Ülkemizde ciddî sağlık sorunları var
dır. Bunların geniş ve ayrıntılı bir biçim
de TBMM'de irdelenmesi şarttır. Bu so
runları çözümlemek, TBMM'defci her par
tinin ve her milletvekilinin sorumluluğu
dur. TBMM'yi geniş bir biçimde bilgilen-
direbilmek ve sağlık sorunlarını ayrıntıla
rıyla tartışabilmek için, bir genel görüş
me açılması kaçınılmaz bir zorunluluk
tur. 

Gereğini bilgilerinize saygılarımızla 
arz ederiz. 

Mahmut Almak 
Kars 

Türkan Akyol 
İzmir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Kenan Süzer 
Tokat 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Ahmet Türk 
Mardin 
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Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Musa Gökbel 
Muğla 

Hasan Zengin 
Manisa 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Erol Ağagil 
Ankara 

Yusuf Kenan Sönmez 
İstanbul 

Mehmet Ali Eren 
İstanbul 

Gürcan Ersin 
Kocaeli 

BAŞKAN — önerge, gündemde yeri
ni alacak ve genel görüşme açılıp açılma
ması hususundaki öngörüşme, sırasında 
yapılacaktır. 

2. — Takat Milletvekili Kenan Süzer 
ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutlarını 
ve yarattığı bunalımlar ile bu hususta alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/19) 

BAŞKAN — Meclis araştırması öner
gesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Sayın Özal Ülkenin altı temel soru
nundan biri olarak işsizliği göstermişti. 
Vaatlerinden biri de işsizliği önlemekti; 
ancak, ANAP iktidarları döneminde iş
sizlik giderek büyümüş, tehlikeli boyutla
ra ulaşmıştır. İlk kez bu dönemde kayıtlı 
işsizlerin sayısı bir milyonu aşmış, kayıt-
sızlannki beş milyon sınırını çoktan geç

miştir. İşsizler ordusu toplumsal barışı bo
zacak sayıya ulaşmış, işsizlik hiçbir çağ
daş ülkede olmayan oranlara varmıştır. 
Enflasyon ve hayat pahalılığının dayanıl
maz noktalara ulaştığı Ülkemizde, kont
rolden çıkmış ekonomi yüzünden işsiz 
sayısı giderek çoğalmaktadır. 

İşsizlik toplumsal bir sorundur. iSoru-
nun önemi, kısa sürede de çözümler bul
mayı gerektirmektedir. Sayın özal da, 'kı
şla sürede çözüm bekleyen sorunlar ara
sında işsizliği göstermiş; ancak, mum yat
sıya kadar yanmış, aradan geçen yıllar 
işsizliğin azaldığı değil, çoğaldığı yıllar 
olmuştur. 

Anayasanın 49 uncu maddesine göre: 
«Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.» 
«İşsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir 
ortam yaratmak için gerekli tedbirleri» 
almak devletin görevidir. Sosyal devlet 
olmanın gereği de budur. İşsizliğin hiç 
değilse azaltılması, adaletsiz gelir dağı
lımının düzeltilmesinde önemli faktördür. 

Sayın Özal, başlangıçta önemli gördü
ğü bu toplumsal hastalığı artık ağzına al
mamaktadır. Halbuki, hükümetlerin sos
yal ve ekonomik politikalarının özünü iş
sizlikle mücadele oluşturmalıdır. ANAP 
Hükümeti, 'bu siyasî sorumluluğunu unut
muştur. 

İstihdam olanaklarım beraberinde ge
tirmeyen rant gelirleri ve spekülatif amaç
lı girişimlerin öne çıkması, işsizliğin art
masına yol açmaktadır. Yurt dışına işçi 
gönderme kanallarının tıkanması, ülke
mizde işsizlik sigortası uygulamasının bu
lunmaması, sorunu daha da önemli yap
maktadır. İnşaat ve tarım, işsizlikte mev
sime göre durgunluk sağlamakta ise de; 
yüksek fiyat artışları işsizliği körüklemek
te, faizlerdeki yükseklik de çığırından çık
masına neden olmaktadır. 
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Bu durumda, Yüce Meclisin çıkış yo
lu bulması, istihdam sorununu araştır-
iması vaz geçilmez görevlerindendir. Çün
kü, .Hükümetin işsizlik için uyguladığı 
fair proje bulunmamaktadır. Böyle bir 
politikası olmadığı gibi, ciddî önlemler 
almamakta ısrarlıdır. Böylece, işsizleri
miz kendi çaresizlikleri, umutsuzlukları 
ile baş başa kalmıştır. 

Özellikle gençlerimizin işsizlik gibi 
korkutucu sorunla karşılaşması, kendi
lerinde ve toplumda büyük sıkıntıların 
doğmasına sebep olacak niteliktedir. İş
sizlik baskısı altında gençleri bırakmak, 
toplumsal patlamalara davetiye çıkarmak 
anlamına gelir. Gençlerimizi suçlayıcı 
tutumlar içine girmek yerine işsizlik so
runlarına çözüm bulmak, onlara sorum
luluklar vermek devletin görevidir; genç
lerimizin de hakkıdır. 

İşsizliğin yüksek düzeyde olması, ça
lışmalarımızı da huzursuz etmektedir; iş
verenlerin, işsizliği manevî baskı olarak 
kullanmasına sebep olmaktadır. İşçileri
mizde her an işten atılma korkusu yay
gınlaşmakta, sendikalar da işlevlerini ye
rine getiremez duruma düşmektedir. Böy
lece sorun büyümektedir. 

İşsizliğin yüksek seviyede olması, de
mokrasinin hoşlanmadığı, sevmediği bir 
olaydır. İşsiz bir kitlenin sessiz kalması 
kimseyi aldatmamalıdır. Aksine, sessiz
likler tehlike çanları sayılmalıdır. Hükü
met, sorunların net olmamasından, puslu 
görünmesinden yanadır. ANAP İktidarı 
kadar bol vaatte bulunan, ANAP İktida
rı kadarda vaatlerini tutmayan iktidar gö
rülmemiştir. Bunun sonucunda işsizliğe ça
re bulma umudu sona ermektedir. İşsiz
lik sorunu alaca karanlıkta kalmamalı
dır. Hoşnutsuzluk yaygınlaşırsa giderilme
si mümkün olmayacak toplumsal hasar 
açılması kaçınılmaz olacaktır. Uçan kuş

tan medet uman endişeli insanlarımızın 
sorunlarına el atılması ve işsizliğin bo
yutlarının, toplumsal yaşamda yarattığı 
bunalımların, çözüm yollarının Yüce Mec
lisçe araştırılması kaçınılmaz bir görev 
olmuştur. 

Bu nedenlerle; Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 nci maddeleri gereğince İş
sizlik konusunda Meclis araştırması açıl
masını saygıyla arz ve teklif ederiz. 

Kenan Süzer 
Tokat 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Yusuf Kenan Sönmez 
İstanbul 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Orhan Velli Yıldırım 
Tunceli 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Veli Aksoy 
İzmir 

Mehmet Fuat Brçetin 
Edirne 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

1. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Öner Miski 
Hatay 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 
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Mustafa Çakır 
Giresun 

Adnan Keskin 
Denizli 

İbrahim Tez 
Arikara 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

Aytekin Kotil 
İstanbul 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Özer Gürbüz 
Slinop 

Beşer Baydar 
Ankara 

M. Istemihan Talay 
İçel 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Halil Çulhaoğlu 
îzmir 

Erol Güngör 
İzmir 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Ali Uyar 
Hatay 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Rıza Ilıman 
Çorum 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Kamer Genç 
Tunceli 

Arif Sağ 
Ankara 

BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rini alacaktır; Meclis araştırması açılıp 
açılmaması hususundaki öngörüşme, sı
rasında yapılacaktır. 

Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler» kısmına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık 
Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 sa
yılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanu
nu, 131S sayılı Finansman Kanunu, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun ve 492 sayılı Harçlar Kanununda De
ğişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara 

Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/395) (S. Sayısı : 19) (1) 

CÜNEYT CAN VER (Adana) — Gün
dem dışı söz vermiyor musunuz efendim? 

(1) 19 S. Sayılı hasmayazı 10.3.1988 
tarihli 33 üncü birleşim tutanağına ekli
dir. 
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BAŞKAN — Gündeme geçtik efen
dim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Geç
miş olsun. 

BAŞKAN — Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası 
ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergi
si Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman 
Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması 
ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısının görüşme
lerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerini almış
tır. 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, 6183 sayılı Kanuna bizim bir ge
çici madde ilavesi teklifimiz vardı, acaba 
en sonda mı işleme koyacaksınız, yoksa 
burada mı işleme koyacaksınız? 

BAŞKAN — Efendim, sırası geldi
ğinde görüşülecek. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 

SEKÎZİNCt BÖLÜM 
492 Sayılı Harçlar Kanunu ile İlgili 

Değişiklikler 
MADDE 36. — 492 sayılı Harçlar 

Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin «III -
Maden arama ruhsatnameleri, işletme 
ruhsatnameleri, işletme imtiyazları» bö
lümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III - Maden arama ruhsatnameleri, iş
letme ruhsatnameleri, işletme imtiyazla
rı : 

1. Maden arama ruhsatnamesi talep
lerinden (20 000 TL.) 

2. Maden arama ruhsatnameleri 
(Her yıl için) (60 000 TL.) 
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3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl 
için) (200 000 TL.) 

4. Maden işletme ruhsatnameleri 
(Her yıl için) : 

a) 10, yıla kadar olan (10 dahil) iş
letme ruhsatnameleri (250 000 TL.) 

b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işlet
me ruhsatnameleri (300 000 TL.) 

c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işlet
me ruhsatnameleri (600 000 TL.) 

d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işlet
me ruhsatnameleri (1 000 000 TL.) 

5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre 
verilen (60 - 99) yıllık işletme imtiyazları 
(Her yıl için) (1 300 000 TL.) 

6. Taşocağı nizamnamesi gereğince 
verilecek ruhsatnameler (Her yıl için) 
(75 000 TL.) 

7. Arama, önişletme ve işletme ruh
satnameli sahalarla işletme imtiyazlı sa
halara fennî nezaretçi tayini taleplerinden 
(25 000 TL.) 

8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, 
uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve 
taşocağı maddelerinin Maden Kanunu 
kapsamına alınması taleplerinden (100 000 
TL.) 

Maden arama ruhsatnamesi, önişlet
me ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, 
işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve 
taşocağı maddelerinin Maden Kanunu 
kapsamına alınması taleplerinin devir ve 
intikalleri sırasında, bu hakların verilme
si sırasındaki harçlar yeniden alınır. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ali Eser 
söz istemişlerdir. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
SHP Grubu adıma, Sayın Hasan Zengin 
konuşacaklar Sayın Başkan, 

IBAŞKAN — Beldi efendim. 
Buyurun Sayın Eser. (DYP sıralların-

ıdan alkışlar) 

as* — 
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DYP GRUBU ADINA ALİ ESER 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli mil-
lletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Eği
tim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri 
Vergisinin İhdası ile 3Ö74 Sayilı Akarya
kıt Tüket'm Vergisi Kanunu, 1'97 Sayılı 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, vesai
re diye devam eden ve 492 Sayıilı Harç
lar Kanununda Değişiklikler Yaptfımıası 
ve Bu Kanunlara Bazu Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısında, Sekizin
ci 'Bölüm olarak adı geçen bölümün, eski 
33, yeni 36 ncı maddesindeki 4912 sayılı 
Harçlar Kanunuyla ilîgiıli değişiklikler 
hakkında Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini açıklamak üzere söz almış 
builunuyomm. Bu vesileyle, demokrasi
nin ve hür parlamenter rejimin simgesi 
olan bu kutsal kürsüden hepinizi şahsım 
ve Doğru Ydl Partisi Grubu adına saygı 
ile selamlıyorum. 

Değerli: milletvekilleri, hepinizin bil
diği gibi, üretmek en kutsal uğraşlardan 
biridir. Üretimini konusu manevî ötebi
lir, fikir üretmek vesaire gibi; maddî ola
bilir, genel manada anladı ğnmız üretim
ler gibi. 

Biz bugün, sanayimizde kullandığıımız 
hammadde üretiiminin, en az, her gün 
karşılaştığımız tüketim sorunu kadar ve 
hatta ondan daha fazla önemi olduğunu 
vurgulamaya çalışacağız. 

Ülkemizin, bilhassa son birkaç yıldır 
karşı karşıya bulunduğu döviz ihtiyacı 
veya döviz sarfını ikame edecek bu gibi 
yöntemlerin denenmesi Hazım geldiği, ha
yalî ihracat, çeşitli teşvik tedbirleri ve bu
na benzer verilen, pek çok tavizlerin de 
yine döviz büümıak için gündemde oldu
ğu malumunuzdur. 

Üretime konu olan unsurlardan en 
başta gelenleri, hiç şüphesizdir ki, ma
denlerim izdir. Çünkü, Türkiye'de maden 
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üretimi, her türlü altyapısıyla, hiçbir mas
rafa gerek göstermeyecek bir düzeydedir. 
Emeğimiz boldur, teknoloji seviyemiz bu 
faaliyeti karşıilamaya ye terlidir, hatta bu
gün, deniz altında rahatlıkla maden üre
timi imkânımız vardır. 

ıDiğer yandan, ülkelerin gelişmişliğini 
belirleyen en birinci faktör,- bildiğiniz gi
bi, yine sanayileşmiş olup ol'mama sıfatı
dır. Filhakika, Türk Milleti olarak, biz 
de, hatta iktidarıyla mühalefetiylle hepi-
ımiz, yüksek bir refah düzeyine erişmenin 
hızlı bir sanayileşmeyle mümkün olabile
ceğime inanmaktayız. Bundan dolayı da, 
yarının müreffeh ve büyük Türkiyesinin 
ancak sanayileşme lile gerçekleşeceğini 
her fırsatta beyan etmekteyiz. 

Büyük Atatürk'ün millletimize hedef 
olanak gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyi
ne erişebilme yolunun da; ancak sanayi
leşmeden geçeceği gerçektir. Bu nedenle, 
partimiz, kuruluşundan itibaren kalkın
ma gayretllerimiziın ağırlık noktasını sana
yileşme hareketi üzerine toplaımıştır. Ni
tekim, l'%3 yılından itibaren başl'ayan 5 
yıllık kalkınma planllarında, sanayi kesi
mine her zaman ağırlık verilmiş ve bu 
sektörün, sanayileşmemizin, kalkınmamı
zın sürüklleyici sektörü, lokomotifi olma
sına azamî gayret sarf edilmiştir. Bu ne
denle, yıllık yüzde 5-6 enflasyonla beraber 
ortalama yüzde 7 nispetinde kailkınma 
hızları, bu 15 yıl süresince devamlı mu
hafaza edilegelm'ştir. 

Son yı'iliarda, ülkemizin, gerçek ma
nadaki sanayileşmeden giderek uzaklaştı
ğı da inkâr edilemez bir gerçektir. Sana
yide kapasite kulllammı, son verilere gö
re, yüzde 8Ü'lere gelmiştir. Bildiğiniz gibi, 
bu yüzdeler, bu oranlar, artık, kurulu ka-
pasiite'lerin maksimum maktalarıdır. Yani, 
(Doğru Yol zihniyetinin, Ada)let Partisi 
hükümetlerinin kurduğu ve bıraktığı mi-
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rasîar da artık tükenmiştir. 1980'Jerde 
yüzde '80 kapasite kullanımlarına erişil
miştir. Bu neden'e, lifkenin sanayileşme 
faaliyetlerime başka bir gözle bakma za
manı da ıge!mi:ştir. 

Sayın Özal Hükümetlerimin fefisefesi 
halikıe geCem «parayı veren düdüğü ça
lar» politikasını takip etmekten vazgeç-
ımdliyiz. Bugüne kadar, sanay.'mün pdk çok 
alt sıeıktörüne şaşı bakan ve nitelikten çok 
niceli oügusunu ön planda tutan poHiti-
İkalar neticesinde, gerek sanayiimizin, ge
rek hizmet sektörümüzün ve gerekse di
ğer faaliyet sahalarının ulaştığı içler acı
sı manzara lortadadır. 

İBAŞ/KAN — Sayın Eser, 2 dakikanız 
kallımıştır efendim. 

ALt ESER (Devamla) — Teşekkür 
©derüm Sayın Başkan. 

Bir sürü batak; bankalarda batak, 
armatörlerde batak, tüccarilarda batak, iş
adamları da batak... 

Sayın milletvekilleri, şu anda müzake
re etmekte olduğumuz tasarının pdk çok 
bölümünde göze çarptığı gibi, sapla sa
man yine karıştırılımakıta; gerçek hak sa
hiplerime, parası ölanıları tercih eden bu 
tutum yinelenımek'tediır. En kıymetli var-
lıfcllarımız olan madenlerimiz bakımlından, 
'aranma, kiralanma, işjletilen faaliyetleri
nin ehil olmayalbilecek ellere teslim edil
diği bir yöntem izlenlMiği kanısındayız. 
Bu iddiamızı doğrulayacak, aşağıdaki bul
gularımızı sırailamak istiyorum. 

Toplam sanayi üretimi içinde, maden
cilik üretimimin payı, 1987 yık itibariyle 
yüzde 3,2 olanak gerçekleşmiştir. 1988 yı
lında hedef alınan oran ise, yüzde 3,1 'dir. 
Yani, 1987 yılı üretiminden daha düşük
tür. Boraks, kroımit, kükürt, taşkömürü, 
bakır vesaire gibi, birincil mıaderileriim yıl
lık ürettim miktarları mutlak olarak gide
rek azalmaktadır. 1987 yılı ocak-kasım (11 

aylık) döneminde Devlet Planlama Teşki
latı Teşvik ve Uygulama Dairesinin yatı
rım teşvik belgelerine göre, 9 ayda ger
çekleşen kamu sermaye yatırımlarıma göre 
-İki bunlarım yüzde 62'si bu 9 aylık dönem
de gerçekleşmiştir- gerçekleşırnıeierıi sektör
ler litibariyle inoelediğimizde, ilk sırada 
yüzde 79,8'ille enerji sektörümü; bumu yüz
de 69 ile ulaştırma sektörünün takip etti
ğini görüyoruz. En düşük uygulama, yüz
de 36,1 lile madencilik sektöründedir. Ta
rım sektörü, en alt sırada yüzde 43,1 iilıe 
yenimi (almaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Eser, süreniz dol
muştur ve zaten madde üzerine de hiç 
gelmediniz. Tarifeyi müzakere ediyoruz, 
tarife üzerine konuşacağız, 

'Lütfen toparlayınız. 
ALİ ESER (Devamla) — Madde ille 

tamamen ilgilidir. 
Toparlıyorum efendiım. 

Yine, madencilik sektörümüze başıka 
'bir açıdaın daha bakalım. 

Toplam dış ticaret faaliyetimiz için
deki yeri, milyon-doılar olarak veriyorum; 
1985'te 244; 1986'da 247; 1987'de -9 ay
lık neticeler var- çok iyimser bir tahminle 
250 miilyon dolar civarında ve 'bu ortala
malara baktığımızda madenciliğimizin top
lam ihracatımızdakıi yeni, 1986 yılında 
yüzde 3,4 iken, 1987'de yüzde 2,6'ya in
miştir, başka bir deyişle, yüzde 25 nis
petinde azalmıştır. 

Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Maliye 
ve Gümrük Bakanlığımın 1987 yılımda ya
yımladığı yıllık ekonomik rapordan bir 
pasajı daha okuyorum... 

BAŞKAN — Sayın Eser, lütfen 'topar
layınız. Bunlarım hiçbirisi, burada getiri
len tarife ile ilgili değil. 

ALt ESER (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

Tarifeyle tamamen ilgili Sayın Başkam. 
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BAŞKAN — Hiç alakası yok efendimi. 
Burada tarifeyi müzakere edeoegiz; tari
fe azdır, çoktur, onu müzakere edeceğiz, 

ALİ ESER (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

1986 yılında madencilik alt sektörün
de, yüzde 6,3'lük bir gerileme kaydedil
mesine rağmen, 1987 yılında ikindi geçici 
tahmine nazaran, sabit faktör fiyatlarıy
la, yüzde 4,8 oranında bir artış olacağı 
beklenmektedir. Bu, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığımın 1987 yıllık ekonomik rapo
runda ibeliırıtiliyotr. Oysa, biz madenciliği
mizin gerçekleşmiş durumunu, yüzde 25 
iinmliş olarak görüyoruz. 

Madenciliğimizin, gerçekleşen ihraoat-
i'thalat maktadan ılti'bariyle şöyle kısaca... 

BAŞKAN — Sayın Eser, lütfen topar
layınız ve Başkanlığı da müşkül duruma 
sokmayınız. Rica ediyorum... Toparlayı
nız ve son sözlerimizi ifade ediniz. 

ALÎ ESER (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayım Başkan. 

Toplam mıadencülllik ihracatımız son üç 
yılda yüzde 14,7'den yüzde 5,1'e inmıiş, 
buna mukabil, ithalatımız yüzde 18,2 se
viyelerine çıkmıştır. Rakamlar olarak ba
karsak, çok daha çarpıcı bir durumu gö
rüyoruz; ortalama -Türk Lirası bazında, 
1987 sabit fiyatlarıyla konuşuyorum- 200-
220 milyar Türk Liralık [ihracata mukabil, 
2,5 ila 2,9 trilyon Türk Liralık ithalatımız 
var madencilik ısektörü olarak. Yanlı, ih
racatımızla, liıthailatumızı, servis faktörü 
olarak, ancak yüzde 10 nispetinde karşı
layabiliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Eser, rica ediyo
rum... Bunları, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda söyleyin, bütçe müzakerelerinde 
söyleyin; ama bunun yeri bu 36 ncı mad
de değil. Rica ediyorum... Toparlayınız 
efendim. 
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ALİ ESER (Devamla) — Bağhyorum 
Sayın Başkanını. 

Bütün ibu verilerden açıkça görüleceği 
g!:bi, madencilik sektörümüz, maalesef, 
bulunması lazım gelen yerde değildir. 

Diğer taraftan, ilga edilmiş bulunan 
6309 sayılı Kanuna göre, herhangi bir sa
hada alınmış ruhsatlar, bildiğimiz gibi, 
ancak iki yıil süreyle geçerliydi; iki yılı 
dolduran ruhsatlar iptal edilmekte ve hak 
sahiplerinden bu sahalar geri alınmakta
dır. Şimdi, 6309 sayılı Kanunun yerine 
gelen 3213 sayılı Kanunla bu ilga edil
miş; iptal1 edilmliş sahalar da yeni müra
caatçılara veniılebilmökte, dolayısıyla ara
ma sahalarının sayısı çoğalmaktadır; fa
kat yine, 'Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının nezdinde kurulan Maden 
Dairesi, madencilik sektörünün tüm faa
liyetlerini merkezî bir kontrol altıma al
mak istemektedir. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Madde ile ne ilgisi var bunun kardeşim? 

ALİ ESER (Devamla) — Daha önceki 
uygulamalarda, madenciliğimiz, iller, yani 
valilikler bazında tedvir edilmekte, dola
yısıyla daha fleksibl bir imkân tanınmak
taydı. 

Yeni getirilen yasa tasarısı ile, maden 
mühend)is!leri:nin denetim ve yol gösterici
liği de, fiilen ortadan kaldırıilmıştır. İhdas 
edilmiş bulunan madencilik kredi fonları
nın diğer fonlarda olduğu gibi, yerlerinde 
kullanılmadığı ;bir gerçektir. Yeni getiri
len kanun tasarısıyla, arama, kiralama, im
tiyaz vesaire gibi haklar, saha olarak da 
2 bin hektara kadar geniş sahalarda ve
rilmektedir. Bu da maden aramasınım et
kinliğini azaltmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Eser, Maden Ka
nunu ile ilgili, Maden Dairesiyle ilgili ko
nuşmak İstiyorsanız, belki bu 1 saat veya 
2 saat kadar sürer sizlin için; ama konu-
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muz bu değil. Hayli zaman geçti. Ben, bir 
milletvekilinin sözünü mikrofonu kapat
mak suretiyle kesmeye üzülüyorum. Bana 
bu fırsatı vermeyin. 

Rica ediyorum toparlayınız efendim. 
ALÎ ESER (Devamla) — 30 saniye 

müsaade edin, toparlıyorum Sayın Başka
nım. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) 
— Yetkinizi kulanın Sayın Başkan. 

ALÎ ESER (Devamıla) — Sayın Başka
nını, zaten atlayarak okudum, can alıcı 
noktaları söylemeye çalıktım. 

Bütün bu menfî gelişmelere ilaveten, 
tutup, bir de ruhsatname, işletme imtiyaz
ları, kiralama, arama, ön işletme vesaire 
gibi vergi maddeleriinin dışında, bir de, ma
den aramaya niyetlenenlerde, «talep ver
gisi» diye yeni 'bir vergiyle karşılaşıyoruz 
tanifnamede. Yani, dün 'bir sayın arkada
şımızın da ifade ettiği gibi, artık teneffüs 
ettiğimiz havadan da, yürüdüğümüz yol
dan da vergi toplama devrine doğru gidi
yoruz. Bu durumda, maden aramacılığı
nın, hakikî uzman kişilere, kuruluşlaıra 
değil, parası olanlara yaptırılacağı gerçe
ğini de görüyoruz. 

Sanayiimizin hakikî manada... 
BAŞKAN —• Sayın Eser, rica ediyo

rum... Süreniz, tayin ©dilenin bir katını 
aştı. Lütfen... 

ALİ ESER (Devamla) — Az bir şey 
kaldı efendim. 

BAŞKAN — Evet, orayı okuyun ve 
bitirin efendim. 

ALt ESER (Devamla) — Sanayiimi
zin hakikaten lit'ici bir gücü olan maden
cilik sektörünün daha gerçekçi yöntemler
le özendirilmesi ve layık olduğu konuma 
getirilmesi hususunu Sayın Hükümetten 
hassaten irtica ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, beni dinlemek 
lütfunda bulunduğunuz için hepünize şah-
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sim ve grubum adına teşekkürlerimi arz 
ediyorum; Genel Kurula saygılarımı sunu
yorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemökrat Halkçı 
Parti Grubu adına, Sayın Hasan Zengin;. 
buyurun efendim. (SHP sırallamdan alkış
lar) 

SHP GRUBU ADİNA HASAN ZEN
GİN (Manisa) — Sayın Başkan, sayın mil
let vekilleri; sözlerime başlarken Sosyal -
demokrat Halkçı Parti Grubu adına he
pinizi saygıyla selamlarım. 

Görüşmekte olduğumuz Eğitim, Genç
lik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi
nin İhdası ile diğer ilgili kanunlarda ya
pılacak değişiklikleri içeren kanun tasa
rısı, yani vergi paketi yasası, içerik" itiba
riyle çeşl:tii yasalarla ilgili olup, geçim sı
kıntısı çeken, hayat pahalılığı altında ezi
len halkımıza, yeni bir yük getirmektedir. 
Bu zam paketi, âdeta bir zakkum demeti 
gibidir; ayarı iyi yapılmaz ise, Türkiye'de 
yaşayan insanlar zam altında daha fazla 
ezileceği gibi, açlıktan ölenlerin sayısını 
tahmin etmek de mümkün olamayacak
tır. Sosyaldemökrat Halkçı Parti olarak, 
bu zakkum demeti halinde sunulan vergi 
paketinin, getiriliş şeklıine ve içeriğine 
katılmıyoruz. 

Sayım milletvekilleri, özellikle dikkati
mizi çeken, Sayın Özal Hükümetinin baş
ta gelen görevi, zam yapmak ve vergi 
yasası çıkarmak, toplanan paraları yakın 
ve yandaşlarına partizanda dağıtmıaktır. 
Fakir fukaradan zamla veya vergiyle top
lanan paraların holdingleri zenginleştir
mek için veya batık kredi olacak şekil
de peşkeş çekilmesini doğru bulmuyoruz 
ve ibu durumu göz ardı edemeyiz. Hal
kımıza bu zehlirin verilmesini kabul etme
miz mümkün değildir. Vergi paketinin tü
müne karşıyız ve hayır diyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, bu vergi plake
tinden, 492 sayılı Harçlar Kanunuyla Jıl-
gillıi derişiklikler üzerinde ve doğal kay
naklarla ilgili görüşümüzü kısaca şu şe
kilde ifade etmek mümkündür : Sosyal-
demdkrat Halkçı Parti olarak, işleitmeci-
litote ve yeraltı servetleri üzerinde, bugün 
Anavatan Hükümetimden farklı düşün
mekteyiz. Şöyle ki : Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti, ülkenin kaynaklarının tüm 
ulusun varlığı olduğunu ve bu alanda 
özel'mülkiyetin olamayacağımı kabul eder; 
bu kaynakların kufanirnast ve [işletilme
si sırasında, söz konusu kaynağım niteliği
ni de göz; önünde 'tutarak, tahrip edilme
mesi, en verimli biçimde kullanılması, tüm 
ulusun adilane yararlandırılması ilkeleri -
ni!n uygulanmasını ister. 

Ulusal ekonominin işlerliği açısından, 
başta bor, fcrona, uranyum ve toryum 
olmak üzere, stratejik önem' taşıyan ma
denler devletçe lişletiliecektıir. 

Maden işlelmeciliğinıim millî kalması 
temel ilkedir. Özel kesim tarafından ya
pılacak maden işletmeciliği, plan dike ve 
politikaları doğrultusunda özendirilecek
tir. 

Türkiye'nin kıta sahanlığındaki ve de
nizlerdeki ulusal hakları korunacak; bu 
sahalarda, ulusumuz ve tüm insanlık ya
rarıma bir düzen kurulması için çalışıla
cak; söz konusu alanlardaki kaynaklan 
araştırmaya ve kullanımaya yönelik bilgi 
ve teknoloji birikimi geliştirilecektir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda kısaca 
'belirttiğimiz görüşlerimiz çerçevesinde, 
maden arama ve işletme ruhsatnameleri 
ve işletme imtiyazları taleplerinden alı
nacak harç miktarlarını, tasarıda teklif 
edildiği; gibi kabul etmek mümkün de
ğildir. Şöyle ki : İşletme süreleri 60 yıl-: 
lara kadar uzanan çök kıymetli maden 
ocaklarından alınacak harçlar, milyar ve 
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trilyonlara varan değerde olan ocaklar
dan bu kadar cüzi paraları almak, aynı 
vergi paketi liçinde bulunan bir araba sa
tışından alınacak olan araba değerimin 
yüzde 12'si veya 1 milyom liralık bir ver
gimin yanımda ve hatta hastanelerin acil 
servislerime gitmek mecburiyetinde kalan 
fakir hastalardan hastaneye yatma parası 
olarak istenen 150 bim liranın yanımda; 
hatta doğum' yapmak için hastaneye gidip 
sezeryanila doğum yaptırılmak mecburiye
tinde >kalan hastalardan alınan 2 milyon 
750 hin liranun yanında, çok gülünç kal
maktadır. Parayı ödeyemeyip hastaneler
de rehin kalan hastaları düşündüğümüzde, 
Sayım özal Hükümetime «dur» demek, 
insanlık ve vatanseverlik görevi olduğu gi
bi, ezîilen halk adına bağırarak söylemek 
istiyoruz; artık, bu gidişe «düır» diyelim. 

Muhterem milletvekilleri, bu harçla
rın, maden cinsi, rezerv ve üretim durum
ları dikkate alınarak belirlenmesi daha 
yerinde olur düşüncesindeyiz. 

Birkaç misal üzerimde durmak istiyo
rum : Bu Mecliste konuşuldu, aynı za
manda, öğrenmek için soruyorum : Vural-
ham'larım, Çanakkale İli Yenice İlçesimde-
kt 10 milyon ton rezervli linyit ocağımdan, 
işletme ruhsatnamesi karşılığında kaç lira 
harç alınacaktır? 

Madenilerim 'işletilmesi, ruhsat verilme
si ve bazı millî kaynaklardan halkımızım 
faydalanması yönünden önemli olduğu 
için, bazı misallerin verilmesinde fayda 
var. O nedenle, bir misal üzerimde daha 
durmak istiyorum : Manisa İli Selendi 
İlçesi sınırları içerisinde Tekno Maden
cilik Anonim Şirketinim çimko - Ikurşun 
fabrikası ve işletmesi mevcuttur. Burada 
çalışan 230 işçi üç aydır maaş alamıyor. 
Şubat ikramiyelerimi alamamışlardır. .1987 
yılında yaptıkları toplu sözleşmeleri ne
ticesinde doğan farklarımı da alamamış-



T. B. M. M. B : 41 24 . 3 . 1988 0 : 1 

kırdır. Bu ocaklardan çıkarılan madenler 
milli servettir. Bunlarım ülke yararına ola
cak şekildıe işletilmesi, bunun kontrol al
tına alınması ve aynı zamanda bu işlet
melerde çalışan İşçilerin ekonomik ve 
sosyal durumlar m in, çalışma şartlarınım 
düzeltilerek can güvenliklerimin de sağlan
ması gerekirken, bunların hiçbiri yapıl-
mamaktadıır. Maden ocakları, taş ocak
ları düşünülürken, bunları da dikkate al
mak mecburiyetindeyiz. 

Maden ocaklarınım lişletilme&i, ruhsat
name harçlarınım düşürülmesi yanımda, 
burada çalışan işçilerim haklarının korun
ması ve madenlerin de 'ekonomL'k olarak 
işletilip işllötiılmediklerinin kontrol edil
mesi esas alınmalıdır. Burada çalışan işçi
lerim alacaklarımın ödenmesi hususumda 
yetkllıi bakanlığın harekete geçmesimiı bek
lemekteyiz. Misalterli1 çoğaltmak mümkün
dür; ama daha fazla zamanımızı .almak is
temiyorum. Ülkede daha ciddî işletımele-
rin kurulması içim gereken yapılmalıdır. . 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son ve
rirken, doğal ıkaynaıklarımızın ülke ya
rarına ve halkımızın mutluluğuna olacak 
sekilide işletilmesi, buralarda çalışan iş
çilerim ekonomik ve sosyal durumlarının 
ve çalışma şartlarının düzeltilerek can gü
venliklerinin sağlanacak şekilde değerlen
dirilmesi en büyük dileğimizdir. 

Bunları bk tarafa bırakacak olursak; 
yalnız bu maden ocaklarını işletme, ara
ma veyahut da bunlarla ilgili olarak alı
nacak ruhsatname harçları ile verilen bu 
rakamlar içerisinde kalacak olursak, ge
rekli değerlendirmeyi Daim yapmamış olu
ruz. «Biz para alırız, işletenler ne yapar
sa yıapsın» demeye hiç kimsenin hakkı 
yoktur. Bu kutsal toprakların altında bu
lunan millî servetler Türk Ulusunundur. 
Bunları, millet adına, sanayimizde, ihra
catta en iyi şekilde değerlendirmek mec

buriyetindeyiz. Yoksa, bunu bir tarafa 
bırakacak olursak, burada çalışacak in
sanları düşünmezsek, halkımızı düşünmez
sek, yalnız zam yapmakla, yalnız vergi 
kanunu getirmekle işin içinden çıkma
mız hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. 
Bu durumda, Hükümeti bu meseleler üze
rinde daha ciddî eğilmeye çağırıyoruz. 
Grup olarak, gerektiği gibi incelenmeden 
getirilmiş alan bu önerilerin geri alınıp, 
daha iyi bir şekilde incelendikten sonra 
getirilmesinin üllfce yararına olacağı ka
naatimi taşımaktayız. 

Bu yönden, 492 sayılı Harçlar Kanu
nuna getirilen değişiklikleri; maden ara
ma ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri 
ve işletme imtiyazları ile ilgili getirilen 
harçJiaınm miktarlaırıım ülke yararıma ve 
halkımızın yararına görmediğimiz o'çin, 
kabul etmemiz mümkün değildir. Onun 
için, bu maddeye ve ayrıca vergi demeti 
olanak getirilmiş oflaın bu tasarının tümüne, 
hayır diyoruz. 

Bu inançla, şahsım ve grubum adına, 
beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz 
için hepinize teşekkür eder, saygılarımı 
sunarım. (SHP sınalarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edeniz Sayın 
Zengin. 

Başka söz isteyen?.. 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — 
Şahsım adıma söz istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Durutürk, madde üzerinde ko

nuşulmasını rica ederim, 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 

Sayın Başkan, süremi aşmayacağım, mad
de üzerimde konuşacağım; çünkü iki de
fa prova yaptım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
geçen hafta Yüce Meclisin dört gün ge
celi gündüzlü çalışmasına rağmen tamamv 
lanaımayan, eğitim, gençlik, spor ve sağ-
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îıık hüzmuetlerine kaymak yaratmak ama
cıyla, 7 vergi kanununda değişiklikler ya
pılması ' ve bu kanunlara 'bazı hükümler 
'eklenmesine dair kanun •tasarısının., Mec
lisin, bu hafta da nominal çalışıma saat
leri dışında çalıştırılarak mutlaka çıkarıl-
mıaya çalışılması, kanunun Hükümet nez-
dimdeki önemini açıkça ortaya koymakta
dır. 

Sayın milletvekilleri, akaryakıttan mo
torlu taşıt vergilerine, içki ve sigaradan 
maden arama ruhsatlarına kadar, aklımı
zla gelebilecek her ıtürlü maddeye çeşitli 
oranlarda vergi adı altında zam getirecek 
bu tasarı, zaten ağır ekonomik 'bunalım 
altında bulunan vatandaşlarımıza, yeniden, 
yaklaşık 1 trilyonluk ilave bir yük ge
tirecektir. 

Değerli mıiitletvekilleri, hükümetlerin 
amacı, mevcut sorumlara çare bulmak, 
hiç değilse mevcut sorunları, en azından, 
asgarîye lindıiırmdkıtir. 29 'Kasım seçimlerin
den sonra 'kurulan İkinci Özal Hükümeti, 
Bininci Özal Hükümetinden devraldığı 
hangi soruna çare bulmuştur, millötimıizin 
hangi sorununu asgarî seviyeye indirmiş
tir? Propaganda amacıma yönelik bütün 
göz boyama çabalarına rağmıen, 29 Kasım 
seçimilierıinden sonrakli tablo şudur : Enf
lasyon tahmini Hükümetçe yüzde 33 ola
rak açıklanmış; iancak, Mfc iki ayda enflas
yon yüzde 18'lere turmanmışıtır. Mızrağın 
çuvala girmeyeceğini anlayan Sayın Baş
bakan... 

BAŞKAN — Sayın Durutürk, bu ta
rifeyle enflasyonun ne alabaşı var? 

BRTEKİN DURUTÜRK (Devamla) 
— Var Sayın Başkanım; bir dakiika mü-
saaıde ©derseniz geliyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim... 
Hiç alakası yok ©fendim. 

ERTEKÎN DURUTÜRK (Devamla) 
— Geliyorum; 'bir dakiika müsaade edin.; 

... nihayet dün «enflasyonun yüzde 50 
alacağını» iıan etmiştir. Sayın Başbaka
nın geçmiş yılardaki enflasyon tahminle
rinin en az tiki katı gerçekleştiği hatır
lanırsa, bu senıeki enflasyonun en az yüz
de 70-80 alacağını tahmin etmek zor de
ğildir. 

Çiftçinin halli yürekler acısıdır. Güb
re ve mazot fiyatları, seçimlerden sonra 
•yüzde 50 nispetinde artmıştır. Tarlasını 
süremeyen, gübre atamayan, ürününün 
karşılığını alamayan çiftçimiz kan ağla
maktadır. 

Basınımızda her gün, bakamadığı ço
cuğunu satılığa çıkaran 'analara, işsizlikten 
bunalım geçinip intihar eden babalara, ça
resizlikten fuhuş bataklığına saplanan ka
dınlara kadar, cem'iyetimlizi derinden ya
ralayan olaylar yer almaktadır. 

Çiftçinin feryadı işçininkine, işçinin 
feryadı memurunlkine, memurun feryadı 
da, en nihayet işadamlarının feryadına 
karışır olmuştur. 

Daha düne kadar «Bize dokunmayan 
yılan bin yaşasın. Giden ağam, gelen pa
şam» diyenler, artık bugün, pabuç ayak
larımı sıkmaya başlayınca, «Hükümet eko
nomiye şaşı bakıyor. Ekonomik kararlar 
toptan gözden geçirilmelidir, yoksa gün
lük tedbirlerle kurtulacağımıza inanmıyo
ruz. Asgarî ücretliden yüzde 25 vergi alı
nırken, milyarlık rantlar vergi dışıysa, el
bette vergi kaçırma olayları artacaktır» 
diyerek feryat etmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Durutürk, ben 
bu vaziyet karşısında mikrofonu kapa
tırım; fakat kendi şahsımda eza duyuyo
rum. Rica ederim efendim... Lütfen... 

ERTEKIN DURUTÜRK (Devamla) 
— Sayın Başkan bir dakikanızı rioa edi-
yanum, 

BAŞKAN — Maddeye gelin. 
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ERTEKİN DURUTÜRK (Devam
la) — Sayın Başkan müsaade edin, iki 
cümlem kaldı. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) 
— Başka bilgisi yok Ikli... 

ERTEKİN DURUTÜRK (Devam
la) — ANAP kongrelerinde delegelerin 
feryatlarına bu partinin milletvekilleri 
de yer yer katılır olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, vergisiz dev
let olmaz; ancak, vergi vatandaşın gücü 
nispetinde alınmalıdır. 

Eğitim ve sağlık hizmetlerine devlet 
bütçesinden daha fazla ödenek ayrılma
sını saygıyla karşılarız. 

Geçmiş dört yılda, bütçe yapılırken, 
öncelikler yanlış tespit edilmiş, djevlet 
bütçesinden e'ğitiim ve sağlık hizmetleri
ne ayrılan, paylar sürekli düşük tutulmuş, 
ıbunun yerine, propagandaya yönelik 
pembe kaldırımlara bol bol ödenek ay
rılmıştır. 

'Bunun sonucu olarak, eğitim ve sağ
lık hizmetleri alksamıştıır. Hele sağlık hiz
metleri, vatandaş için facia halini almış
tır. Devletin sağlık politikası, «Parası ol
mayan hasta olmasın» sözüyle izah edi
lir hale gelmiştir. 

Hükümet, ıbu tasarı ile, geçmişteki 
yanlışlarını yenilemektedir. Eğitim ve 
sağlık 'hizmetlerine bütçeden fazla pay 
ayırmak yerine, bu hizmetler için yeni 
vergiler ihdas edilmekte, bütçe ödeneikle-
ri de yeni ve görevsiiz danışmanlar or
dusu için kullanılmaktadır. 

Eğitim ve sağlık hizmetleri için geti
rilen vergi kanunundan, 492 sayılı Harç
lar Kanununa eiklıi (8) sayılı tarifedeki 
maden arama ruhsatları, işletme ruhsat
nameleri ve işletme imtiyazları da nasibi
ni almaktadır. 

'Son yıllarda, madencilik katma de
ğeri içinde en önemli paya sahip olan 

linyit ve1 taşkömürü üretiminde, isteni
len başarı sağlanamamış, ve bu iki üre
tim konusunda, 1987 yılı program he
deflerinin gerisinde kalınmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilatı verilerine 
göre, 1986 yılımda 3 milyon 526 bin ton 
olan satılabilir taşkömürü üretimi... 

BAŞKAN — Sayın Durutiirk, ben
deniz vazifesini yapamayan insaniların 
huzursuzluğu içerisinde değilim.- Lüt
fen, bana vazifemi yaptırmayınız. Rica 
ediyorum... 

ERTEKtN DURUTÜRK (Devam
la) — Sayın Başkan, maddeyle ilgili ko
nuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız. Siz 
benden gündem dışı söz isteyin, bu ko
nuda size söz vereyim. 

ERTEKİN DURUTÜRK (Devam
la) — Gündem dışı söz değil, maddleyle 
ilgili olaralk söz istedim. 

BAŞKAN — Hayır! Madde, tarifeyle 
ilgilidir efendim. Sayın Zengin biraz ön
ce kürsüye çıktı ve tarife üzerinde ko
nuştu... 

ERTEKİN DURUTÜRK (Devam
la) — Ben, tarifeden bahsediyorum Sa
yın Başjkanıım, yani o konuya geliyo
rum... 

BAŞKAN — Siz de tarife üzerinde 
konuşun, onun gibi. Az veya çok olabi
lir... 

ERTEKtN DURUTÜRK (Devam
la) — Tamam, konuşuyorum Sayın Baş
kan, müdahale etmeyiniz. 

Türkiye'die üretilen toplam enerji için
de taşkömürünün payı ise, 1986 yılında 
yüzde 9 iken, 1987 yıkında yüzde 8,6'ya 
düşmüştür. Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı verilerine göre ise, 1986 yılın
da 42 milyon 421 ton linyit üretimi 
varken, 1987'de ıbu rakam 39 milyon 
894 bin tona düşmüştür. 
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Türkiye'de 1986 yılında üretilen top
lam enerji 'içinde linyitin payı yüzde 20 
iken, 1987 yılında bu pay yüzde 18'e 
düşmüştür. 

Getirilen bu yergilerle, güçlük için
de bulunan madencilik sektörünü yeni 
güçlükler beklemektedir. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

Memnun oldunuz mu Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür ede
miyorum; çürikü, madde üzerinde konuş
madınız ve hakkınızı kötüye kullandı
nız. 

AHMET ERSİN (izmir) — Sayın 
Başkan şahsım adına söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Er
sin. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Hüküme
tin yeni getirdiği, Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası 
ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergi
si Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman 
Kanunu, 193 sayıh Gelir Vergisi Kanu
nu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun vie 492 sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklikler Yapılması ve 
bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu üzerinde ki
şisel söz aldım, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet, ül
kemizde eskiden beri fütursuzca sürdür
düğü aman vermez tavrına yeni bir ör
nek vermektedir. Bu getirdiği ve bir an 
önce çıkması için çırpınıp durduğu yasa 
tasarısıyla, sorumsuzluğuna ve acımasız-
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lığına yeni bir örnek sunmuştur; ancak, 
Hükümet, getirdiği bu zam yasasını, her 
nedense, «vergi» adı altında Meclise 
sunmuştur. Üstjeliık, bu yasada sözü edi
len maddelerin tümüne zaten her gün 
zam yapılmaktadır. Anlaşılan, Hükümet, 
zam lafını ağzına almaktan utanmaya 
başlamıştır. Bu duygu bile - yani eğer 
Hükümet kendi getirdiği zamlardan, zu
lümden utanç duymaya başlamışsa - bu 
bile, halkımız için bir kazançtır. Ancak, 
biz, Hükümetin, alışkanlıklarından vaz
geçmeyeceği, utanmazlığını ve arsızlığını 
sürdüreceği endişesindeyiz. 

(Değerli (milletvekilleri, Hükümet, 
devlete borcu olanlardan, kamu banka
larına borcu olanlardan, bu alacaklarını 
tahsil edeceğine, her zaman olduğu gibi, 
yine zor duruma düşünce, halkın ce
bine saldırmıştır. 

Tasarıyla, maden ocaklarının işletme 
ruhsatnamelerine zam getirilmektedir. 
Hükümet, 'bu ruhsatnamelerden alınan 
paralan artırırken, yeni maden ocakları 
açılmasına ve sağlıklı madenciliğe balta 
vurmaktadır.) Oysa, ülkemiz zengin ma
den yataklarına sahiptir. Bu yasa ile ma
denlerimizin sağlıklı ve verimli işletil
mesine engel olunacaktır. 

Ayrıca, bu madenlerde çalışan işçi
lerin durumuyla hiç ilgileniknlemektedir. 
Madenlerimizde her gün yeni iş kaza
ları olmakta ve işçilerimiz sürekli can 
kaybına uğramaktadır. 

Hükümet, bu konuda herhangi bir 
önlem getirmeden, durmadan zamlar 
yapmaktadır. Madenler, ülkemizin göz
bebeğidir, iyi korunması ve kollanması 
gerekir. Verimliliğin artırılması için ge
rekti önlemi alınacağına, maden arama 
ruhsatnamelerine yeni zamlar getirilme
sini esefle karşılıyoruz ve bu nedenle, 
yeni getirilen bu vergi tasarısına, aslın
da, zam getirmesi nedeniyle karşıyız. 
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Hepinize saygılar sunarım. (SHP sı-' 
raiarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerindeki müzakereler ta

mamlanmıştır. 
Önergeler vardır; maddemin tek fık

ra olması sebebiyle 4 önergeyi okutu
yorum, diğerlerini okutamıyorum. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin 
İhdası lile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 
sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sının 36 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Köse 
Erzurum 

Lâtif Sakıcı 
Muğla 

Fuat Kılcı 
İzmiir 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Ertekin Durütürk 
İsparta 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Mehmet Tabir Şaşmaz 
Elazığ 

MADDE 36. — 492 sayılı Harçlar 
Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin «III -
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Maden arama ruhsatnameleri, işletme 
ruihsatnaimeleri, işletme imtiyazları» bö
lümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III - Maden arama ruhsatnameleri, 
ruhsat istetmeleri, işletme imtiyazları: 

1. Maden arama ruhsatname talep
lerinde (10 000), 

2H Maden arama ruhsatnameleri (her 
yıl için) (30 000), 

3. Ön işletme ruhsatnameleri (her 
yıl için) (100 000), 

4< Maden işletme ruhsatnameleri 
(her yıl için) 

a) 10 yıla kadar olan, (10 yıl dahil) 
işletme ruhsatnameleri (150 000 Türk Li
rası), 

b) 15 yıla kadar olan, (15 yıl da
hil) işletme ruhsatnameleri (200 000 Türk 
Lirası), 

c) 40 yıla kadar olan, (40 yıl da
hil) işletme ruhsatnameleri (300 000 
Türk Lirası), 

d) 60 yıla kadar olan, (60 yıl da
hil) işletme ruhsatnameleri (400 000 
Türk lirası), 

5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre 
verilen (60 - 99) yıllık işletme imtiyazla
rı (Her yıl için) (800 000 Türk Lirası) 

6. Taşocağı Nizamnamesi gereğin
ce verilecek ruhsatnameler (Her yıl için) 
(100 000 Türk Lirası), 

7. Arama, ön işletme ve istetme 
ruhsatnameli sahalarda, istetme imtiyaz
lı sahalara fennî nezareıtçi tayini talep
lerinde (15 000 Türk Lirası), 

'8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, 
uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve 
taşocağı maddelerinin Maden Kanunu 
kapsamına alınması taleplerinde (100 000 
Türk Lirası), 

Maden arama ruhsatnamesi, ön işlet
me ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, 
işletme ruhsatnamesi işletme İmtiyazı ve 
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taşocağı maddelerinin Maden Kanunu 
kapsamına alınması taleplerinin devir 
ve intikalleri sırasında* bu halkların ve
rilmesi sırasındaki harçlar yeniden alı
nır.» 

BA'ŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum: 

Türlkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (kanun tasarısının 
36 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yaşıar Yılmaz 
Ankara 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

492 sayılı 'Harçlar Kanunu ile ilgili 
değişiklikler 

Madde 36. — 492 sayılı Harçlar Ka
nununa ekli (8) sayılı tarifenin «III - Ma
den arama ruhsatnameleri, İşletme ruh
satnameleri, işletme1 imtiyazları» bölümü 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

III - Maden arama ruhsatnameleri, 
işletime ruhsatnameleri, işletme 'imtiyaz
ları: 

1. Maden arama ruhsatnamesi talep
lerinden (7 500), 

2. Maden arama ruhsaıtnameleri 
(Her yıl için) (32 000), 

3. önişletme ruhsatnameleri (Her 
yıl için) (118 000), 

4. Maden işletme ruhsatnameleri 
(Her 'ylı için)! 

a) 10 yıila kadar olan (10 yıl dahil) 
işletime ruhsatnameleri (173 500), 

b) 15 yıla kadar olan (15 yıl da
hil) işletme ruhsatnameleri (205 500), 

c) 40 yıla ıkadar olan (40 yıl da
hil) işletime ruhsatnameleri (385 700), 

d) 60 yıla kadar olan (60 yıl dahil) 
işletme ruhsatnameleri (765 000), 

5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre 
verilen (60 - 99) yıllık işletme imtiyaz
ları (Her yıl için) (910 000), 

6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince 
verilecek ruhsatnameler (Her yıl için) 
(36 500), 

7. Arama, önişletme ve işletime ruh
satnameli sahalarla işletime imtiyazlı sa
halara fennî nezaretçi tayini taleplerin
den (7 800), 

8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, 
uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve 
taşocağı maddeleriniin Maden Kanunu 
kapsamına alınması taleplerinden (34 500 
TL.) 

Maden arama ruhsatnamesi, ön işlet
me ruhsatnamesi, işletime ruhsat hakkı, 
işletime ruhsatnamesi, işletime imtiyazı 
ve taşocağı maddelerinin Maden Kanu
nu kapsamına alınması taleplerinin de
vir ve limtikalljeri sırasında, bu halkların 
verilmesi sırasındaki harçlar yenliden 
alınır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 36 ncı maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Fuat Erçetiin 
'Edirne 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 
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Kâzım Ulusoy 
Amasya 

M. Adnan Bkmen 
Mardin 

492 Sayılı 'Harçlar Kanunuyla ilgili 
Değişiklikler 

Madde 36H — 492 sayılı Harçlar Ka
nununa elkli (8) sayılı tarifenin «III - Ma
den arama ruhsatnameleri, işletme ruh-
satnarneleri, işletme imtiyazları» bölü
mü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III - Maden arama ruhsatnameleri, 
işldtmıe ruhsatnameleri, işletme imtiyaz
ları : 

il. Maden arama ruhsatnamesi ta
leplerinde (10 000 TL.), 

2. Maden arama ruhsatnameleri 
(Her yıl için) (35 000 TL.), , 

3. Ön işletme ruhsatnameleri (Her 
yi için) (125 000 TL.), 

4. Maden (işletme ruhsatnameleri 
(Her yıl için) 

a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) iş
letme ruhsatnameleri (190 000 TL.), 

b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) iş
letme ruhsatnameleri (220 000 TL.), 

c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) iş
letme ruhsatnameleri (410 000 TL.), 

d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) iş
letme mhsatnameleri (800 000 TL.), 

5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre 
verilen (60 - 99) yıllık işletme imtiyazla
rı ı(Her yıl için) (1 000 000 TL.), 

6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince 
verilecek ruhsatnameler (Her yıl için) 
(40 000 TL.), 

7. Araımıa, ön işletme ve istetme ruh
satnameli sahalarla işletme imıtiyazU sa
halara fennî nezaretçi tayini taleplerin
den (7 500 TL.), 

8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, 
uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve 
taşocağı maddelerinin Maden Kanunu 

kapsamına alınması taleplerinden (35 000 
TL,), 

Maden arama ruhsatnamesi, ön İşlet
me ruhsataamesi, işletme ruhsat hakkı, 
işletme (ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve 
taşocağı maddelerinin, Maden Kanunu 
kapsamına alınması taleplerinin devir ve 
intikalleri sırasında, bu hakların veril-
mesii sırasındaki harçlar yeniden alınır. 

BAŞKAN — Diğer önegeyi okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşüknelkte olan 36 ncı maddenin, 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Mahmut Keçeli 
Adana 

OFuat Brçetin 
Edirne 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

M. Adnan Ekmen 
Mardin 

492 sayılı Harçlar Kanunu ile İlgili 
Değişiklikler : 

Madde 36. — 492 saylu Harçlar Ka
nununa eki (8) sayılı tarifenin «III - Ma
den arama ruhsatnameleri, işletme ruh
satnameleri, işletme (imtiyazları» bölümü 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«III - Maden arama ruhsatnameleri, 
işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyaz
ları : 

l1.; Maden arama ruhsatnamesi ta
leplerinden (10 000 TL.), 

2. Maden arama ruhsatnamelieri 
(Her yıl için) (40 000 TL.), 

3. Ön işletme ruhsatnameleri (Her 
yıl için ) (150 000 TL.), 
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4. Maden 'işletme ruhsatnameleri 
(Her yıl için), 

a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) iş
letime ruhsatnameleri (200 000 TL.), 

b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) iş
letme ruhsatnameleri (250 000 TL.), 

c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) iş
letme ruhsatnameleri (450 000 TL.), 

d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) iş
letme ruhsatnameleri (850 000 TL.), 

5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre 
verilen (60 - 99) yıllık işletme imtiyaz
ları (Her yıl için) (1 050 000 TL.), 

6.| Taşocağı Nizamnamesi gereğin
ce verilecek ruhsatnameler (Her yıl için) 
(45 000 TL.), 

7. Arama, ön işletme ve işletme ruh
satnameli sahalarla işletme imtiyazlı sa
halara fennî nezaretçi tayini taleplerinde 
(10 000 TL.), 

8. işletme ruhsat hakiki, birleştir
me, uzatma, küçültme, alan değiştirme
si v,e taşocağı maddelerinin Maden Ka
nunu Ikapsamuna alınması taleplerinden 
(50 000 TL.), 

Maden arama ruhsatnamesi, ön işlet
me ruhsatnamesi, işletmte ruhsat hakkı, 
istetme ruhsatnamesi işletme imtiyazı ve 
taşocağı maddelerinin Maden Kanunu 
kapsamına 'alınması taleplerinin devir 
ve intikalleri sırasında, bu hakların ve
rilmesi sırasındaki harçlar yeniden alı
nır. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık 
derecesine göre okutup oylarınıza suna
cağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 36 ncı maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
ıtekilif ederiz. 

Mahmut Keçeli 
(Adana) ve arkadaşları 
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492 sayılı Harçlar Kanunu ile İlgili 
Değişiklikler' 

Madde 36. — 492 sayılı Harçlar 
Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin 
«III - Maden arama ruhsatnameleri, iş
letme ruhsatnameleri, işletme imtiyazla
rı» bölümü aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«III - Maden arama ruhsatnameleri, 
işletme ruhsatnameleri, istetme [imtiyaz
ları: 

1. Maden arama ruhsatnamesi ta
leplerinden (10 000 TL.), 

2. Maden arama ruhsatnameleri 
(Her yıl için) (40 000 TL.), 

3. ön işletme ruhsatnameleri (Her 
yıl için) (150 000 TL.), 

4. Maden işletme ruhsalnaımeleri 
(Her yıl için), 

a) 10 yıla kadar olan (10 yıl dahil) 
işletme ruhsatnameleri (200 000 TL.), 

b) 15 yıila kadar olan (15 yıl da
hil) işletme ruhsaitnameleri (250 000 TL.), 

c) 40 yıla kadar olan (40 yıl da
hil) işletme ruhsatnameleri (450 000 TL.), 

d) 60 yıla kadar olan (60 . yıl da
hil) işletme ruhsatnameleri (850000 TL.), 

5H Mülga 6309 sayılı Kanuna göre 
verilen (60 - 99) yıllık işletme imtiyaz
ları (Hjer yıl için) (1 050 000 TL.), 

6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince 
verilecek ruhsatnameler (Her yıl için) 
(45 000 TL.), 

7. Arama, ön işletme ve işletme ruh
satnameli sahalarla işletme imti'yazlı sa
halara fennî nezaretçi tayini taleplerin
de (10 000 TL.), 

8. îşleitme ruhsat hakkı, birleştirme, 
uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve 
taşocağı maddielerinin Maden Kanunu 
kapsamına alınması taleplerinden 
(50 000 TL.) 

Maden arama ruhsıatnamesi, ön işlet
me ruhsaftnamesi, işletme ruhsat hakkı, 
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fişletme ruhsatnamesii işletme imtiyazı ve 
taşocağı maddelerinin Maden Kanunu 
'kapsamına lalımmıası taleplerinin devir 
ve intikallleri sırasında, bu halkların ve
rilmesi sırasındaki harçlar yeniden alı
nır.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TE
NEKECİ (Konya) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 36 ncı maddenin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Mehmet Fuat Erçetin (Edirne) 
ve aıfkadaşilan 

492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili de
ğişiklikler 

Madde 36. — 492 sayılı Harçlar Ka
nununa ekli (8) sayılı tarifenin «111. Ma
den arama ruhsatnameleri, işletme ruhsat
nameleri, işletme imtiyazları» bölümü aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

III - Maden arama ruhsatnameleri, 
işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyaz
ları : 

î. Maden larama ruhsatnamesi talep
lerinde 10 000 

2. Maden arama ruhsatnameleri (Her 
yıl için) 35 000 

3. ön işletme ruhsatoameleri (Her yıl 
için) 125 000 

4. Maden işletme ruhsatnameleri 
(Her yıl için) 

a) 10 yıla kadar olan (10 yıl dahil) 
işletme ruhsatnameleri 190 000 

b) 15 yıla kadar olan (15 yıl dahil) 
işletme ruhsatnameleri 220 000 

c) 40 yıla kadar olan (40 yıl dahil) 
işletme ruhsatnameleri 410 000 

d) 60 yıla kadar olan (60 yıl dahil) 
işletme ruhsıatnamöleri 800 000 

5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre 
verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları! 
(Her yıl için) 1 000 000 

6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince 
verilecek ruhsatnameler (Her yıl için) 

40 000 
7. Arama, önişletme ve işletme ruh-

isatnamelıi sahalarla işletme imtiyazlı sa
halara; fennî nezaretçi tayini taleplerin-
denı 7 500 

8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, 
uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve 
taşocağı maddelerinin Maden Kanunu 
kapsamına alınması taleplerinden 35 000 
Maden arama ruhsatnamesi, ön işletme 
ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, iş
letme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve 
taşocağı maddelerinin Maden Kanunu 
kapsamına alınması taleplerinin devir ve 
intikallleri sırasında, bu hakların verilmesi 
sırasındaki harçlar, yeniden alınır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor Sayın Baş
kan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TE
NEKECİ (Konya) — Hükümet katılmı
yor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum efendim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 36 ncı maddenin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Yaşar Yılmaz (Ankara) 
ve arkadaşları 

492 sayılı Harçlar Kanunuyla ilgili 
değişiklikler: 

MADDE 36. — 492 sayılı Harçlar 
Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin «III. -
Maden arama ruhsatnameleri, işletime ruh
satnameleri, işletme imtiyazları» bölümü 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III — Maden arama ruhsatname
leri, ilşletme mhsatnamdlerıi, işletme im-
tiyazîarıı: 

1. (Maden arama ırulhsiatnıamesıiı ta
leplerinden ((7 100) 

2. .Mıaıdien arama ruhsatnameleri 
ı(Her yıl için) 1(32 000) 

3. Ön işletime ırulhsaıtnamelıeri (Her 
yıl (içim) !(11'8 000) 

4. iMaden işletime ruhsatnameleri 
((Her yıl için) 

a) '10 yılla kadar olan (10 dahili) iş
letme ruıhsıatnameleri (173 500) 

ıb) 15 yıl Ikadar olan ((015 dalhii) iş-
lıetmıe ruhsatnameleri» (205 500) 

c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) iş
letime ruhsatnameleri (385 700) 

d) 60 yıla Ikadar olan (60 dahil) 
işletime ırıulhsıatnamıeleri (765 000) 

5. M'ü'Jga 6309 sayılı Kanuna göre 
verillıen (60 - 99) yıllık (işletme imtiyaz
ları her yıl için 1(910 000) 

6. Taşçıoğlu Nizamnamesi gereğiin-
oe verilecek ruhsaıtnameller her yıll için 
06 500) 

7. Arama, öniışfetme ve işletme ruih-
satnamelliı .sahalarla dişletme imtiyazlı sa
halara fenni nezaıretçiı tayin taleplerin
den (7 800) 

8- İşletime ruhsat hakkı biriıaştirıme, 
uzatma, (küçültme, allan değiştirilmesi ve 
taşocağı maddelerinin Maden Kanu
nu Kapsamına alınması taleplerinden 
(34 500 TL.) 

Maden arama ruhsatnamesi, ön iş-
letmie ruhsatnamesi, işletmıe rulhsat hak
iki, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiya
zı ve taşacağı (maddelerinim Maden Ka
nunu kapsamına alınması (taleplerinin 
devir ve 'intikalleri sırasında, bu hak-
ıların 'verilmesi sırasındaki harçlar ye
niden alınır. 

IBAŞJKAN —: önergeye Komisyon ve 
'Hükümet Ikatılıyorlar mı efendim? 

PLAN VlE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAJŞKAJNVEKİLİ İLHAN AŞKIN 
(Bursa) — Komiisyon katimıyor Sayın 
Başkan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA 
ERİDEIM ı(tzmlır) — Hükümet katılmı
yor. 

BAŞIKAN —• önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.,. Etmeyenler... 
önerge Ikabulf edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okultuıyorum : 
Türkiye Büyük Mile t M'eclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte lolian 'kanun tasarısının 

36 ncı maddesinin aşağıdaki! 'şekilde de-
ğüşitiırilmıesiini arz ve teklif ederiz., 

Ömer Barutçu (Zonguldak) 
ve arkadaşları 

MADDE 36. — 492 sayılı Harçlar 
Kanunu Ekli (8) sayılı . tarifenin «III -
Maden arama ruhsatnameleri, üşletme 
ruhsatnameleri işletme liımitiyazları» bölü
mlü aşağıdakıİ! şekilde değiştirilmiştir. 

III — Maden arama ruhsatnameleri; 
liışılataıe ruhsatnameleri, işletime itmıtıiyaz-
lıarı : 
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İt Maden arama rulhsaltname talep
lerinden ı(10 000 TL,) 

% Maden arama ruhsatnameleri 
(Her yıffl iiçin) 1(30 000 TL.) 

3 * önişjletmıe rıubsatnamıeileri ((Men 
yıl iiıçin) (100 000 TL.) 

4> Maden İşletme ruhsatnameleri 
(Her yıl! dçin) 

a) 10 yllla kadar olan (10 yıl) dahil) 
liışjetomıe ruhsatnameleri {150 000 TL.) 

ıb) 15 yılla kadar olan ,(15 dahili) is
tetme ruhsatnameleri 1(200 000 TL.) 

c) 40 yıla kadar olan, (40 dahi,) 
^İletme muıhsatnamelleri ı(300 000 TL.) 

d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) tiış-
tlötaıe ıruhsatnamıeterıi (400 000 TL.) 

5. Mülga 6309 ısayıilı Kanuna göne 
•verilsin (60 - 99) yılötk istetme 'imtiyaz
ları (Her iiçin) (800 000 TL.) 

6. Taşocağı nizamnamesi gereğince 
•verilecek ırulhsaltnameier '(Her içki) 
(100 000 TL.) 

7. Anama, ön liışllıetme ve istetme 
ruıhsatnıaımıelli sahalarda işletme imtiyazlı 
sahaflara fenni ınezaretçi ıtayini taleple
rinden (15 000 TL.) 

8. işletme ve ıruıhsat hakkı, birleş-
ıtirme, uzatıma, Iklüç'üılltıme, al!an değişıtirıill)-
ımesii ve taşacağı tmaddelienkıiın Maden 
Kjanuınu kapsamına alfomması talepleriln-
de (100 000 TL.) 

Maden arama ırunsatnamıesıiı, löniışllet-
ıme rühsalbnaımıesii, lifletme ruhsat hakiki, 
lişjletıme mhsatnamesıi, dişilerime iımıtiyıaızı ve 
taşocağı maddelerinin Maden Kanun 
kapsamına alınması talleplemmin devir ve 
ünıtiklalillerii sırasında, bu hakların veril-
mıesıi sırasındaki (harçlar yenliden alınır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLIAJN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEK1L1 İLHAN AŞKIN 
(Bursıa) Katılmıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(tızmitr) — Katılirruyoıruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul .edenler... Etmeyen
ler,.,.. Önerge (kaibull ©dilmıemıişjbir 

Maddelerim ifıkra fıkra oylanması 
hakkında bir önerge vardır; yalnız bu 
maddenin (tek Ifıkra liliaveilbrıinin tıarıiıfe 
allması sebebiyle önergeyi iş'lieme koya
mıyoruz, 

Maddeyi oylarınıza ısunuıyoıruım: Ka-
buil edenler... Btımeyenler... 36 ncı mad
de kabul ledüUkniştir.. 

37 ncd maddeyi okuıtuyoruım : 
MADDE 37. — 492 myıh Harçlar 

Kanununa dkll (8) sayılı tarilfenin «VI 
- Mesllek erbabına verilecek tezkere, ve-
sıllka ve ruhsatnamelerden alınacak harç
lar» bölümünün 15 inci ve 16 ncı bent-
ferıi aşağıdaki sekilide değişitirillmişltia-. 

15. Kara av tezkereleri: 
Hususî Kanunu gereğince verıiUecek 

(kara avcılığı ıruıhsat 'tezkereleri (Her yû 
iiçin)' 

a) Avcı ıcemiıyeltlieriıne dahi ollanllar-
dan (8 000) 

Ib) Avcı ©emıiyet'terıine dahili) olma
yanlardan (10 000) 

16, Silah taşıma ve bulundurma ve-
siikaları: 

a) Resmî makamlar tarafından hu
susî eşhasa veriı'Jeoek silah ıtaşımna mü
saade vesikaları (Her yıl iiçin) 1(20 000) 

b) Bulundurma vesikaları (8 000) 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sos-
yaldemölkrat Halkçı Parti Grubu adına 
Sayın Hasan Zengin; buyurun efendim. 

ISHP GRUBU ADINA HASAN 
ZENGİİN (Manisa) — Sayın Balkan, .de
ğerli miiIlSetvekiilerıi; hepimizi saygııyla se
lamlarım. 
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ıSosyaidemokrat Hadkiçı 'Paırtil Gırulbu 
adına 37 nci madde üzerindeki düşün-
eeîerimıizi, Ikısıa da olsa, anlatmaya çalı
şacağım. Şu anda lel'iımıizde bulunan ver
gi; denetimimde, haıkıımızdan alınacak ver
gi miktarları Ibe&lienımiş; 'iş, bunun da
ğıtılmasına tgellmıilşltür. Biilihassa bu 'tasa
rının 9,11 ve 23 üncü ımaddellarine ©öne, 
(Malllye ve Gümrük B-alkıanütığı Merkez 
Sayıman'llığılnda ayrı ibiır hesapta yatırılan... 

BAŞKAN — Sayın Zengin, yalnız, 
'bu madde paylların dağıtımı ille ûlgiiı de-
ğilli; şiimıdi 37 nci maddeyi müzatkıeme edi
yoruz ve 37 nci madde av tezkereleri, 
siah vesikaları alile illgifdir ve eski 39 
uncu maıdde oUuıyor. 

HAISAIN ZENGİN (Devamla) — 
©en maddeyliı ters anladım, bu maddede 
Kenan Bey konuşacaktı. Ben o maddey
le üllgilli konuşacağım • 'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa

yın Çelikler; Ibuyurun., 

ISayın Çeliker, konuşmanızın ozellk-
ilie madde üzerinde teksif edilmesini rica 
edeceğim. 

DYP GRUBU ADİNA ZEM ÇE-
LIİKER idSiliırt) — Sayın Başkan, değeri 
milletvekilleri; görüşülmekte ollan 37 inci1 

maddemin 492 tsayıfliı Harçlar Kanununa % 
eki ı(8) ısayıllı tarifemin «VI - Meslek er
babına verleoek tezkere, vesika ve ruh
satnamelerden alınacak harçlar» Böllüımü-
mün değiştirilmek istenilen 15 inci ve 
1'6 mcı bentleri üzerinde Doğru Yoli IPar-
'biısinin gorüşteriınıii arz etmek üzere hu
zurlarınıza gelmiş Ibuılünuyoruım; (bu ve
sileyle hepiniz» saygıyla sıeliamlllarım. 

BAYDAR ÖZALP (Niğde) — Kısa 
kes Sayın Çelliker... 

ZEKİ ÇELİKER (Devamk) — Kısa 
keseceğim; çünkü, bu 'işin çalbuk fotiıt-

ımesiini en azından sıiziller kadar ben de 
'istiyorum. 

Muhterem müüdtVdki'llerıi, av tütfek-
leründen 'bahsederken, cemiyete fcayıthi 
•olanlardan 8 000 ve kayıtlı olmayanlar
dan da 10 000 llira ataması gibi bir hü
küm var. Bu hüküm, Hükümetini isteği) 
hallliınde, 20 katına kadar çıkartılûlbiıMir. 

Şimdi, liıllk 'önce, av liüfekllerini iısti-
mal) eden vatandaşlarımızın, bunları 
kullanış 'tarzı üızerlinde durmak iisltifyo-
ruım. Avcı demeklerine kaydolmuş, bu 
»işti zevk için yapan, bihakkın avcı ola
rak bu ısiıÜahı istimal1 eden de var - ar* 
man Iböllgesi miilieitvekıillerimfein haıtıda-
yacağı ve îbieeeğiı gibi - Ikırsıall) kesimlide 
yaşayan koyllü vatandaşın istimal1 tarzı 
da var. IBiriısi, zevk için iilstimal ediyor; 
bumu kendisine Ibir zevk, bir sanat edin-
m):ş, boş vakiıfcüeriindıe spor yapmış ol
mak, kendisini diMendlırmek için bunu 
'bir sanat IhalDiınıe getirmiş; hunisi de, bel
ki de karısının sandığında bıMktlirdigi 
ziynetinden bir kısmım saitmak suretiyle, 
Ibir köyden ıbir köye giderken veyahut da 
çilfıt'ne çuibuğuna giderken vahşi haıyvan-
ıliardan korunmak için Ibiıllmecibuırî dsıtiımal1 

ediyor. IBunun (ötesinde, bu kalbi silah
lara rahat ruhsat verilidiıği için, köylerde 
her zaman için müşahede ediılten düşjman-
Hıiklardan mütevellit, az da olsa, kendinıi 
korumak için astimat leden vatandaş da 
var, 

ıŞIimdi, bunu zevk için kullanan va
tandaşla, kırsal! kesimde yokluk içeriisıin-
de yaşayan vatandaşı bir kefede tartmak, 
'bana göre haksızlık olur, 

İMulhberem Hükümet, fırsatı geHdikçe, 
sıkıştıkça zamma müracaat ediyor; o 
da yetmiyormuş gilbii, vergi itaırhına mü
racaat ©diyor. Şimdi burada, 39 uncu 
maddede şoıyle Ibir hüküm var: Deniyor 
ıkii, ı«3Hükıümet, isterse bu harcı 20 mis-
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üne kadar çıkarabilir.» Bu, demlin arz 
ettiğim köylü vatandaş için çok ağır ve 
(kaldıriillamayacalk bir yük olur. Bumun 
dikkate alınmasını rica ediyorum. Ba
kın, iben 'bu konuda Ibiır önerge verme
dim; ama, Muhterem Komisyonun, 
Muhterem Hükümeibin ibunu enine bo
yuna düşünüp, kendi 'teklifini başka 
ıbiır şekle, daha ehven Ibiır tarza dönüş-
ıtürmesinde fayda var mütalaasını serd 
etaıdk liisıtiıyoruım. 

Gelelim, resımî kurulluşllar tarafından 
ruhsata bağlanan sitllalhllar için alınacak 
ıharçlar meselesine: Biz milletvekilleri 
olarak, hepimiz bir siiillalh Itemin etmek ve 
bunu ruhsata bağlatmak 'hevesi ve 
(heyecanı) içimdeyiz; ama, bizimi bu ruıhsıa-
Itı isteyiş tarzımızla, bu silahı bulundur •< 
mak listoyiış tarzımızla, taşıma isteyiş 
tarzımızla; bunu ıbiılimedburî, karısının 
ziynetini, ıtadlasımı, çiftçinin çubuğunun 
ıbir kısmını ısaıtmak suretiyle temimle mü
kellef olan kişiyi aynı kefede tutmak 
miümklün değil. Benim için, sizim için 20 
'bin lira bir değer ıtaşıımaz; ama, biraz 
sonra arz edeceğim hususlar muvacelhe-
sliınde, bazı vatandaşlara büyük ibir yük 
»tahmili! eder. 

Özelikle, (Sayın Başbakanın burada 
bulunduğu şu sırada, çok kritik İbir hu
susa dikkatlerimi çekmek işitenim1: Hatır
layacağınız ıgibi, bundan biır sfüre önce, 
doğu ive güneydoğuda (olağanüstü halı 
iböllgesunde) devlet 'tarafından «korucu» 
sıifatıylla silahlandırılmamış olan vatan
daşların da ısilaMlandıollması esprisi içe
risinde, biır vatandaşa 1 veyahut da - te
min edebilmesi halinde 2 silah bulun
durma ye ıtaşıma imkânı: veriiimiışti. Şim
di, bu vatandaşa, bu silah ruhsatı niye 
veriliyor? Köylerde, koruculara - her 
köyde 10-15 ıtane korucu var - Hükü
met olarak bir »taraftan 90'ar bin ıllira 

maaş veriyorsunuz; fakat, kendi parasıy
la, ıgüç şartlar altımda kendi kendini mü
dafaa ve muhafaza edebilmek içim, ka
rısının ziynetimi yahut da tarlasını, çu
buğunu satıp da zar zor silah temin 
lötmiş, devletin 'şerefimi korumak için 
kendimi fahrî vazifeli olarak addetmiş 
ollan kişiyi, Ibiır nevi tuzağa düşürmek 
suretiyle, hemen ardından böylesine ağır 
bir vergimin altına sokmanın bir âlemi 
yoktur. Burnum adili biır tarafını mııüşa-
foede edemiyorum, (Bu hususa da bin 
kere daha dikkat edilmesinde fayda 
olacağı kanaatimi taşıyorum., 

ıBakıın, korucu meselesinden bahseder-
Ikeni iznimizle, doğuda ve güneydoğuda 
ve özellikle seçim bölgem olan iSiirtt'te 
korucularım ne tarzda vazife yaptığını 
bir iki eümlteylie iızah 'etmeye çalışayım. 

Kanaatimce, Hükümet bu koruculuk 
müessesesini bir hüsnüniyet ölçüsü içe
risinde ilhdasa çalışmıştır; ama, hepimi
zin de takdir edeceği gibi1, bizim doğu
daki her köyde, iki üç hasım grup var
dır; bunlar birbirine düşmandır, muhtelif 
vesilelerle düşmanlıklar doğmuştur. Siz 
şimdi kalkıyorsunuz, bir ıgrüba, «korucu» 
mamı altında, ıhem maaş veriyorsunuz, 
hem silah veriyorsunuz; hasım grubu 
da silahsız bıırakıyorısunuz!.. Biraz sonra 
bir arkadaş çıkıp. bana «Efendim, doğu
daki vatandaş bu Olağanüstü Hal Yö-
melandıiğıi muvacehesinde verımiiş oldu
ğumuz liımkânı kulllanımasaydı» diyebi
lir. Eğer kulaınımıamıış olsa, sizim ko
rucu olarak kendisine ıslah verdiğiniz 
kişiılerim esiri haline geffiıyor. Bu iıtilbanlla 
- valilerinize sorabilirsiniz - birçok 
köyden bu espri liıçerisinde, bu sebeple 
bazı Ihiiorıeltler ollmuş ve çok giüzeim top
raklar hasım kişilere terk edillrnek sure-
ıtiyle, bazı köyler yarı yarıya boşaltıl
mıştır. Onun ilcin, Muhterem Hükümet-
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ten, bu espri dçıeriisıiınde verilien ruhsatlar
dan aıkıaıcalk oftan harçllaon, biraz daha 
ıdh'yemHaştirillmıesılni listkham ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayım Çelıiker, toparla
yınız efendim. 

ZEKİ ÇELJKER l(Devamla) — Sa
yın IBıaışÖcanım, toparıllaırnaya çalışacağım; 
ama, diğer arkadaşlara gösterdiğiniz 
(müsamahayı bana da göstermenizi istir-
ham edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim müsamaha is
tisnadır. Rica ediyorum... 

ZEKÎ ÇELÎKER (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, vergi alıyorsunuz; al
dığınız vergiye bir diyeceğimiz yok; ver
gi eğer yerine sarf edilirse, vergiyi al
mak da, vergiyi vermek de bir ibadettir. 
Ancak, vatandaşın takatim ölçmek mec
buriyetindeyiz. Demin benim zikrettiğim 
doğu ve güneydoğudaki mükellefin bu 
yergiyi verme, ödeme gücü yoktur. Geçen 
günkü gündem dışı konuşmamda ifade 
ettiğim gibi, Siirt'ten yeni döndüm; ina
nır mısınız, sonradan telefon ücretlerine 
ilave edilen beş bin liralar dahi, vatan
daşı, vicdanında bir isyan yaratmaya sevk 
etmiştir. Böylesine bir durumda siz her 
silahtan 20 bin lira alacaksınız, istediği
niz zaman bunun miktarım 20 misline 
yükseltecek, 400 bin lira almaya çalışa
caksınız, ondan sonra diyeceksiniz ki, 
«devlet adına kendi kendini koru...» Ola
ğanüstü hail bölgesi içindeki vatandaş, bir 
devlet görevi, bir güvenlik görevi yapı
yor. Bunu böyle mütalaa etmeniz lazım. 
O silahı keyfinden taşımıyor; o silahı 
devletin kendisini koruyamadığı için, ken
di kendisini korumak, devletin haysiyetini 
korumak için taşıyorsa, bu onun suçu 
mudur? (SHP sıralarından alkışlar) 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Kırşehir) — 
Devlet kendi haysiyetini korur. 
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ZEKİ ÇEL1KER (Devamla) — Duy
madım Şevki ©ey, bir daha söylerseniz 
cevabınızı veririm. 

BAŞKAN — Gerek yok! Rica edi
yorum... 

ZEKÎ ÇELÎKER ((Devamla) — Ge
rek var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, Mecliste kar
şılıklı münakaşa diye bir şey yoktur. 

ZEKİ ÇELÎKER (Devamla) — Be
nim şuradaki konuşmam, Hükümeti ka
sıtlı olarak eleştirmeye matuf değildir. 
«Muhalefet» dediğiniz müessese, yol gös
terici olmalıdır. Mantık ölçüleri içerisin
de, muhalefetle iktidarın bir noktaya, bir 
çizgiye gelmesi mecburiyeti vardır. De
mokrasinin espirisi budur. Biz felaket tel
lallığı yapma espirisi içerisinde huzuru
nuzda bulunmak istemeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Çeliker, sözünüzü 
kesen herhangi bir kimse olmadı. Aşağı
dan işitilmeyecek şekilde söylenen bir sö
ze cevap vermek mecburiyetinde değil
siniz. Rica ederim... 

ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — Sayın 
Başkan, her şeyden evvel, zatı âlinizin ta
hammül etmesi lazım; niye müdahale 
ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Çeliker, söz at
mayı, konuşmayı uzatmak için vesile sa
yıyorsunuz herhalde. 

ZEKİ ÇELİKER (Devamla) — Ko
nuşmayı uzatmaya ihtiyacım yok Sayın 
Başkan. Eğer izin verirseniz, bu konuda 
1,5 saat daha konuşma imkânına sahibim. 
Onun için, lütfen oturduğunuz yerden 
müdahale etmeyin, siz vakti boşa sarf 
ediyorsunuz. 

IBAŞKAN — Efendim, «Süreniz dol
du, toparlayınız» dedim. Rica ederim... 
Başkanlığa karşı saygılı olalım. 

ZEKÎ ÇELÎKER ((Devamla) — Baş
kanlık müessesesine her zaman için say
gımız var; onu bilmenizi isterim. 
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(BAŞKAN — O halde, Başkan, «Sözü
nüzü toparlayın» dediği andan itibaren 
de, sözlerin toparlanması lazım geldiği 
idraki içerisinde olalım. 

ZEKİ ÇEL1KER (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, bu maddede tedvin edi
len harçlar adaletsizdir. Hükümetin, bir 
kere daha enine boyuna düşünüp, bu 
maddeyi ehven şartlar içerisinde tedvin 
etmesinde zaruret vardır. Komisyonun, 
maddeyi geri çekip bir kere daha gözden 
geçinmesinde fayda vardır. Aksi takdirde, 
vatandaşın, kemerini sıka sıka, neredeyse 
beli kopmak üzeredir. Biz, vatandaşın 
vicdanında doğan isyanın sokaklara dö
külmesini arzu edenlerden değiliz. Hü
kümetin başarısı veyahut da başarısızlığı 
millet içindir. Bizler de milletvekili ol
duğumuza göre, pek tabiî ki, Hükümetin 
başarısını temenni ediyoruz. 

Bu ölçüler içerisinde, sözlerime son 
verirken, hepinizi en derin saygılarla se
lamlıyorum, 'bu maddenin ibir kere daha 
gözden geçirilmesini, Muhterem Hükü
metten istirham ediyorum. 

Saygılarımla. (DY1P sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

adına, Sayın Etem Cankurtaran; buyu
run. 

SHP GRUBU ADINA ETEM CAN
KURTARAN (İçel) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; ıtüm konuşmacı ar
kadaşlar, görüşülmekte olan bu yasa ta
sarısının her maddesiyle ilgili düşünce
lerini yoğunlaştırırlarken şu noktaya ge
lindi: Hükümet, «Acaba daha ne kadar 
çok maharetli, en geniş anlamda düşüne
rek, vatandaşın ekmeğimden bir parça 
daha nasıl kesebilirin» çalışmasını çokı 
ayrıntılı, çok güzel yapıyor. Anlaşılan o 
ki, bu vergi yasa tasarısından sonra da, 
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belki yeni getirilecek yasa tasarı ve teklif
leriyle, hiç ummadığımız, hiç bekleme
diğimiz konular gündeme gelecek ve on
ları tartışmak zorunda kalacağız. 

Vergilendirilecek kazançlarla ilgili ko
nuda herkes düşüncesini söyledi; var da, 
tabiî oralar vergilendirilmiyor... 

Bu madde hükmü öncelikle, Hüküme
tin silahlandırma politikasıyla ıters. De
min konuşan Sayın Çeliker bu konuyla 
ilgili olarak çok güzel şeyler söyledi. Bin 
yandan, devlet, vatandaşa, kendi güven
liğini, bölgenin güvenliğini, ülkenin gü
venliğini korumak için silah verecek, gö
rev verecek; bir yandan da o verdiği gö
revin ve silahın karşılığında ondan vergi 
alacak!.. 

Bir kere, bu, devletin, siyasal iktidarı^ 
mızın bu olaya bakışıyla uyum içerisinde 
değil; ya bu insana görev vermeyelim, 
silahlandırmayalım - çünkü gönüllü bir 
talebi yoktur - ya da bu adamdan vergi 
almayalım. 

Bir ikincisi: Bu vergilendirme odayı, 
kaçak silah taşımayı çok büyük ölçüde 
özendirecektir. O zaman, hiç kimse ver
gi vererek silah taşıma yolunu seçmeye
cek ve yoğun bir biçimde yeniden ka
çak silahlanmanın yolu açılacaktır. O ne
denle de bu vergi yasa tasarısı, insan 
ilişkisi ve güvenlik açılarından son de-
reoe tehlikelidir. 

Değerli arkadaşlarım, 1978 yılında, ül
kemizin doğu ve güneydoğusunda ilan 
edilmiş olan sıkıyönetim, «Olağanüstü 
hal» adı altında hâlâ sürdürülmektedir. 
O bölgelerde yaşayan insanların güven
liğiyle ilgili olarak, devlet üzerine düşen 
görevi yapmamakta ve yapmamak için 
de direnmektedir. O nedenle, o bölgenin 
insanlarım, hem bölgeye karşı yönelecek 
olan tehlikelere ve hem de birbirilerine 
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karşı, acımasız bir biçimde ve hükümet 
politikası olarak silahlandırdık. 

öncelikle bu politikamızı gözden ge
çirmek, oradaki inşalarımıza devletin gü
vencesini, devletin şefkatini götürmek, 
o bölgenin güvenliğini sağlamak ye 10 
yıldan beri sürdürülmekte olan sıkıyö
netim işlevini ortadan kaldırmak gerekir. 
Şimdi hemen, buna, «Sıkıyönetim değil, 
olağanüstü hal» denilebilir; ama, bunla
rın birbirinden hiç farkı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, maddenin di
ğer bir bölümünde avcılarla ilgili konuda 
da acımasız davramlmıştn*. Avcılık, ön
celikle bir spordur. Eğer vatandaşlarımız 
bu işi meslek olarak yapıyorlarsa, zaten 
çok kıt kanaat geçiniyorlar demektir. 
Onun için, yanında taşıdıklarını da yıl
lardır 'silah olarak kabul etmemişizdir; 
ama bugün bunu, Bakanlar Kuruluna yet
ki olarak vererek, miktarını, hem de yük
lü bir biçimde artırarak, o insanlarımızın 
geçinme şanslarım bile ellerinden alıyo
ruz. Sporu özendirmek ve onu kitleye 
yaymak gibi bir görevi olan Hükümet, 
bunu ihmal edip, spor yapmaya yeltenen 
insanlarımızı da böylece bundan caydır
manın yollatanı bulmuş oluyor. 

Getirilmiş olan metindeki bu harçlar, 
vatandaşımıza çok ağır yükler getirdiği 
için, vatandaşımızı, hem spor olarak, hem 
de meslek olarak bunu yapmaktan vaz
geçirme politikası benimsenmiş oluyor. 

Ayrıca biz, ruhsatlı olarak verilen si
lahlara karşılık olarak; vatandaşlarımız
dan bir görev talep etmişiz. Muhtarından 
böyledir, ya da devletin belli görevini ya
pan şahıslardan böyledir, ya da -demin 
söylediğim gibi - devlet, güvenlik göre
vini yerine getiremediği için, eğer sivil 
vatandaşı, sivil yurttaşı görevlendirmişse, 
bu böyledir. ıBu haksızlıktan, iktidarın 
vazgeçmesi gerekir. 

Yasanın her maddesinde olduğu gibi, 
bu maddede de çok büyük çelişki var. 
Bu maddenin yeniden düzenlenmesi de
ğişikliğe uğratılması; bir bölümden, özel
likle avcılardan ve devletin silahlandırdığı 
şahıslardan da bunun kaldırılması ge
rekir. Temel görüşümüz, devletin va
tandaşı silahlandırmaması doğrultusunda
dır ki, o düşüncemi zaten ayrıntılı bir 
biçimde baştan söyledim. 

Önerimiz, bu maddenin komisyon! 
tarafından geri çekilmesi, bu maddeyle! 
ilgili yeni düzenleme yapılması doğrul
tusundadır. Ruhsat talebinde bulunan va
tandaş, eğer, taşıma ya da bulundurmay
la ilgili doğrudan kendi isteğiyle buna 
başvuruyorsa, ona belli bir miktarda harç 
konulmalıdır, onun dışındaki harçlar kal
dırılmalıdır. 

Bu maddeyle ilgili düşüncelerimi kı
saca arz ettim, saygılar sunarım. {SHP sı
ralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Cankurtaran. 

Şahsı adına, Kahramanmaraş Millet
vekili Saym Ali Şahin; buyursunlar. 

ALÎ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; konuşulmakta olan tasarının 37 nci 
maddesi üzerinde kişisel görüşlerimi bil
dirmek üzere söz aldım. 

Çıkarılmak istenen yasada bazı nok
sanlıklar görüyorum. «Kara av tezkere
leri» başlığını taşıyan bu bentte, av ce
miyetlerine dahil olanlar ve olmayanlar 
diye bir ayırıma gidilmiş ve ruhsat harç
ları buna göre değerlendirilmiştir. 

Bir defa, silah, bizim halkımız için 
kutsaldır. Toplumda, «At, avrat, silah 
kutsaldır» diye bilinir, böyle sayılır. Dev
letin, güvenlik gücünü ulaştıramadığı 
yerlerde, üzerinde taşıdığı ve canım, 
malını korumak için kullandığı bir çak-
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mafch tüfek veya bîr silah için, bir çobana 
«10 bin lira veya -yirmi katı- 200 bin 
lira harç ver» demeye hakkı yoktur. 
Vatandaş bu silahı, canını ve malını ko
rumak için taşımaktadır. 12 Eylülden 
önce, canını ve malını devletin koruma
ması üzerine vatandaşın kendini koru
mak için aldığı silahlar, bilahara vatan
daşın üzerinde suç unsuru olarak görül
müş ve bunlar toplanarak, bundan dolayı 
ceza verilmiştir. Bu silahların bir kısmı 
halen sahiplerine dönmemiştir. 

Avcılık, bir spordur ve bunu, harç 
almak suretiyle kısıtlamak değil, özendir
mek geerkir; toplumun ve vatandaşın hu
zuruyla ve sıhhatiyle ilgili bir konudur. 
Vatandaşın huzuruyla ilgili, sıhhatiyle il
gili, merakıyla ilgili, can ve mai güven
liğiyle ilgili konularda devlet harç ala
caksa, vatandaşın yapacağı bir şey kal
mayacaktır. 

IHarç alımınken, adalet ölçütleri. içeri
sinde davranmak gerekir. l Malum unuz, av 
tezkerelerimde, kullanılan ruhsatlı silahlın 
[markası: ve numarası: yazdır. Av tezkere
si iki kalemde işlenir : 'Birisi, kul!an>mak 
için verilen av tezkeresi; diğeri, bulundur
mak içim verilen av tezkeresidir. Bulkm-
dunmak içim verilen av tezkeresi, gemel-
üilk'le can ve imal güve'nıliğine yöneliktir 
ve bum'ardam harç alınmaması veya taşı-
ımaik liç.'m alınanlardan daha az allımmıası 
ıgerekir. Bu sözüm, av silahlan üçlndir. 

ıDiğer silahlar içim yine ayını şekilde, 
üzerimde taşıyanfa evinde bulunduran im 
ödemesi gerekleri verginin birbirinden ay
rı olması gerekir. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, toplumum 
büyük kısmı kırsal kesimde yaşıyor. Az 
önce söylediğim ıgibi, babadan, dededen 
kalma veyahut da şuradan buradan te
mim ettiği ve değeri 50 bin liraya varma
yan silahları kullanıyor, buma tezkere alı

yor. Buma her seme 200 bin lira, 100 bin 
Uıira gibi bir harç istersek, .bu adamı bu si
lahtan uzaklaşma zorunda bırakırız. 

Bir de, yerli ve yabancı sillah ayrımı
mın yapılması Hazımdır. Yıeriti silahım ima
latımı özendirmek içim, yerli, silahla (fiyatı 
düşük olan silahla) dışarıdan allımam, ya
bancı menşeli fiyatı çok daha yüksek olan 
sjlahlanm aynı harca tabi o'ması doğru 
değidir. 

Bu madden im yeniden düzenlenmesi 
gerektiği kanısındayım. 

İBu inançla hepimizi saygıyla selamlı
yorum. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Şahin. 

(Sayın Tabir Köse?.. Yoklar. 
(Sayın Ahmet Ersin, buyurun. 
AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekillileri:; tasarımım 
37 inci maddesiyle ılligilıi olarak kisi.se1! söz 
a"dı:m; hepimizi saygıyla sellamlıyoruım. 

Türkiye'de gelmiş geçmiş hükümetle
rim yapamadığımı bu (Hükümet her gün 
yapmaktadır. (Gelmiş geçmiş hükümetle
rim hiçbirimde görülmeyen tutum ve dav
ranışlar, zam ve zulüm furyası, bu Hükü
met zamanında ıgemi azıya almıştır. Bum
dan önceki hükümetler de zaman zaman 
zam yapmıştır; ancak yaptıkları zamlar, 
her zaman, bir zaruretten kaymaklamimış 
ve her zaımdam sonra da halktan özür di-
lenmTştir. 

Bu Hükümetin ise, her güm zam yap
tığı İçin, artık balıktan özür 'dilemeye .bi
tle yüzü kalmamıştır. Seçimlilerden bu ya
ma geçen sürede, halika ne verdimiz ki, 
durmadan zam yapıyor sumuz? İşçiye, me
mura, köylüye, küçük esnafa, sanatkâra 
ve onlarım emekli, dul ve yetimllerime se
çimden bu yama me verdimiz ki, her güm 
zam yapıyorsunuz? Halikın cebinden elli
mizi çekiniz. Halkım artık dayanacak gü-
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cü kalmamıştır. «Enflasyon yüzde 20 ola
cak» dediniz, yüzde 710 olduğunu son fa
iz kararnamesi ile kendiniz kabul ettiniz. 
Enflasyonla halkı ezdiğiniz yetmezmiş 
gibi, bir de durmadan zam yapıyorsunuz. 
Enflasyonu aşağı çekmek iddiasıyla yola 
çuktınız; ancak, geçen yılllar bunun 'aksini 
göstermiştir. Enflasyon 1987 yılında yüz
de 70'tir, 1988 yılında da en az bu oran
da olacağı, bugüne kadarki uygulamalar 
vıe fiyat artışilarından görülmektedir. Bu 
enflasyon canavarı, ülkeyi ve halkı kasıp 
kavurmaktadır. Buna bir an önce çözüm 
bulunmalıdır. 

(Bu iktidar, «ortadirek» diyerek yola 
çıkmıştır; ancak, ıkısa sürede ortadireğin 
işi bitirilmiştir. İktidar, artık ortadirek sö
zünü ağzına atoaımak tadır. Demek ki, 
iktidar, ortadireğim işinin bittiğini ve ar
tık kendisine hayır gefmneyeoeğini anlamış
tır. 

Esnaf ve sanatkârım hali peri şandır. 
Siftah etmeden dükkân kapamaktadırlar. 
Bu insanlar, bu iktidarın kurbanıdırlar. 

iBAŞKAN — Sayın Ersin, süreniz dol
mak üzeredir, daha maddeye ayak bas-
ımıadıınız. Rica ederim, maddeye geliniz 
efendim. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Sayın 
'Başkan, oturum açıldığından beri, sürek -
lli olarak, her konuşmacıya müdahale edi
yorsunuz. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Her çı
kan da, Sayın Başkama laf atıyor. 

İBAŞKAN — Lütfen, vazifeme karış
mayın efendini. 

Her konuşımjacıyı madde üzerinde ko
nuşmaya davet etmek vazifemizdir Sayın 
Ersin. 

AHMET ERSİN (Devamla) — İyi 
ama, bir de kürsünün özgünlüğü var. 

İBAŞKAN — Efendim, tasarının tümü 
üzerimde söz istersiniz, o zaman bu söy-
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dediklerimizi söylersiniz. Burada şu an mü
zakere ettiğimiz konu bir tarifedir, onun 
mümakaşasıdır. Arkadaşlarımız çıktılar, 
«iBu tarifeler fazladır, eksiktir, şu şu se
beplerle ihtiyaca cevap vermez» diye be
yanda bulundular. Siz tasarının tümünü 
ide aşıyorsunuz, geneli politika üzerinde 
k onuşuyorsunuz. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Ora
ya da geleceğiz Sayın Başkan, 

(BAŞKAN — Süreniz doluyor, daha 
ge'mediniz; onun İçin söylüyorum. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Siz, 
konuşmacıdan fazla konuşuyorsunuz. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sen ne 
konuşuyorsun? 

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

Toparlayınız efendim. 
AHMET ERSÜN (Devamla) — Esnaf 

ve sanatkârım halli perişandır. Siftah et
meden dükkân kapamaktadırlar. Bu İn
sanlar bu iktidarın kurbanıdırlar. İktidar, 
kendisine güç veren kesime, o mutlu lazım
lığa dokunmamak için, keyfî harcama
larımı karşılamak içim halkın cebine elimi 
sokmuştur. 

Kara ev tezkerelerime bite zam yap
ması, iktidarın uçan kuştan, esen yelden 
medet umduğunu göstermektedir. Bu, ik
tidarın gerçekten zor durumda ollduğu-
num kanıtıdır. İnsanların av zevkine bille 
müdahale edilmektedir. 

Kara avcılığını gemellllklle kırsal kesim
de oturanlar yapmaktadırlar. Kırsal ke
simde oturanlar, üreticiler, yoksulluk için
dedir. Eski durumumda bile güçlükle ka
ra avcılığı yapanlar, şimdi genellikle, ya 
kaçak avcılık yapacaklar ya da avcıllığı 
bırakacaklardır. 

Av silahı almamın ateş pahası olduğu 
bu dönemde, bir de ruhsatnamelere zam 
yaparak avcılığı tamamen ortadan kaldı-
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racaksınız. Üstelik, bu madde dite, kara 
avcılığı ruhsat tezkerelerinden.' alınacak 
•harcıları, gerektiğinde 20 katma kadar ar-. 
tınma yetkisi de alınmaktadır ve bu da 
keyfî bir tutumdur. 

IBu yasa tasarısı, tamamen, keyfîliğin 
vs umursamazlığın eseridir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederliz. 
Madde üzerindeki müzakereler ta

mamlanmıştır. 

önergeler vardır okutuyorum : 
Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağ'ilk Hizmetleri Verg'ısinin İh
dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Verg'isi Kanunu, 197 Sayıllı Motorlu Ta
şıt'ar Vergisi Kanunu, 131 '8 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergi
ci Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanu
nu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkımda Kanun ve 492 Sayılı 
Harçllar Kanununda Değişiklikler Yapıl
ması ve Bu Kanunîara Bazı Hükümler 
Bkilenmes;ne Dair Kanun Tasarısının 37 
nciı maddesinin aşağıdaki şekilde değişti-
ri'imes'ni arz ve teklif ederiz. 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Mahmut Keçeli 
Adana 

M. Adnan Ekmen 
ıMard'in 

Fuat Brçetin 
ıBdirne 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

İsmail Cam 
fotan-bull 

Kâzım Ulus oy 
Amasya 

M. Tahir Köse 
Amasya 

Kenan Süzer 
Tokat 

Tayfur ün 
Bilecik 

Kenan Sönmez 
llstanbül 

Mehmet AIıi Eren 
ilstanbul 

MADDE 37. — 492 sayılı Harçlar 
Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin «VI — 
Mes'ıek erbabına verillecek tezkere, vesi
ka ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar» 
bölümünün 15 inci ve 16 ncı bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

15. Kara av tezkereleri : 
Hususi Kanunu gereğince verilecek 

kara avcılığı ruhsat tezkereleri (Her yıl 
için) 

a) Avcı cemiyetlerine dahil olanlar
dan (8 250) 

b) Avcı cemiyetllerine dahili olmayan
lardan (9 750) 

16. Silah taşıma ve bulundurma ve
sikaları : 

ia) Resmî makamlar tarafından, hu
susî eşhasa verilecek silah taşıma müsaa
de vesika!'art (Her yıl için) (19 500) 

b) Bulundurma vesikaları (8 250) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu

yorum : 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkamllığına 

Görüşü'ımefcte olan «Eğitim, Gençlıik, 
Spor ve Sağlık H-zmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüket'm 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Ka-, 
numu, '6183 Sayılı Amme A'acaiklarının 
Tahsil Usûlü Hakkında Kanun ve 492 

— 280 — 



T. B. M. M. B: 41 24 . 3 . 1988 0 : 1 

Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve ©u Kanunlara Bazı Hü-
küm'ıer Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının» 37 nci maddesinin aşağıdaki se
kilide değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz» 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır} 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
Ömer Çiftçi 

Ankara 
Mustafa Yılmaz 

Gaziantep 
İbrahim Tez 

Ankara 
Istemihan Talay 

îçel 
!Kâm;li Ateşoğulılan 

Ankara 
Yaşar Yıi'maz 

Ankara 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

(Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Tayfur Ün 
BleciK 

Mehmet AM Eren 
İstanbul 

MADDE 37. — 492 sayılı Harçlar 
Kanununa ekili (8) sayılı tarifenin «VI — 
Meslek erbabına verilecek tezkere, vesi
ka ve ruhsatnaimelerden alınacak harç
lar» bölümünün 15 inci ve 16 ncı bentf.erti 
aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 

15. Kara av tezkereleri : 
Hususî Kanunu gereğince verilecek 

kara avcıüğı ruhsat tezkereleri (Her yıH 
için) 

ta) Avcı cemüyetllerine dahili olanHar-
dan (7 500) 

b) Avcı cemiyetlerine dahil olma
yanlardan (9 000) 

16/ 'Silah taşuma ve bulundurma ve
sikaları : 

a) Resmî makamlar tarafından hu
susî eşhasa verilecek sülah taşıma müsaa
de vesikaları (Her yıl ılçin) (17 500) 

lb) 'Bulundurma vesikaları (7 500) 
(BAŞKAN — Oiğer önergeyi okutu

yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanilığma 
Görüşülmekte olan «Eğitimi, Gençlik, 

Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergislinin İh
das» ite 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motoriu Ta-
şıtllar Vergisi Kanunu, 13U8 Sayılı Fi
nansman Kamunu, 193 Sayılı Gelür Vergi
si Kanunu, 2)13 Sayıllı Vergi Usul Kanu
nu, 6183 Sayılı Amme Alacaiklarının Tah
sili Usulü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı 
HarÇlar Kanununda Değişiklikler Yapıl -
masu ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dalir Kanun Tasarısının 
37 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de-
ğiştirillmesinıi arz ve teklif ederiz. 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Kâzım Uiusoy 
Amasya 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 
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M. Adnan Bkımen 
(Mardin 

,'M. Tahiir Köse 
Amasya 

llsmail Cem 
İstanbul! 

Kenan Süzen 
Takat 

Tayfur Ön 
Blıeoilk 

Mehmet A i Eremı 
tîstanbull 

MADDE 37. — 492 sayılı Harçlar 
Kanununa eki (8) sayılı tarifemin «IV — 
Meslek erbabına verillecek tezlkere, vesi
ka ve ruhsatnamelerden alınacak harç
lar» bölümünün 15 imcıi ve 16 ncı bentle
ri. aşağıdaki şekilde dleğiştirilknıiştir. 

15. Kara av tezkereleri : 
{Hususi Kanunu gereğince verilecek, 

kara avcılığı rulhsat tezkereleri ı(Her yıl 
liçim) 

ıa) Avcı cemiyetlerime dahil olanlar
dan (7 000) 

b) Avcı oemıiyetllerime dahil olımayam.-
lardan (!8 500) 

16. /Silah taşıma, ve bulundurma ve-
sikallan : 

a) Resmî makaımllar tarafındam hu
susi eşhasa verillecek silah taşıma müsa
ade vesikaları (Her yıl İçlin) (17 000) 

b) (Bulundurma vesikaları (7 000) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu

yorum : 

Tünkliye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 

Spor ve Sağlık Hizmetlleri Vergisinin İh
dası ille 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayıliı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 Sayıliı Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Ka

nunu, 6183 Sayılı Amme Alacakilaırımım 
Tahsil Usulü Hakkımda Kanun ve 492 
Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hüküm
ler Bklenımesime Dair Kanun Tasarıısıımm» 
37 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sallıih Sumen 
Diyar balkır 

Fuat Erçetin 
Edirne 

IMahımut Keçeli 
Adanat 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

M. Adnan Ekmen 
(Mardin 

ıM. Tâhir Köse 
Amasya 

Kenan Süzer, 
Tokat 

Mehmet Ali Eren 
İstanbul 

Tayfur Ün 
ıBileoilk 

ıMADDE 37. — 492 sayılı Harçlar 
Kanunuma ekili (8) sayılı tarifemin «VI — 
Meslek erbabına verilecek tezlkere, vesika 
ve ruhsatname lerdem alınacak harçlar 
«bölümünün 15 inci ve 16 ncı bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirillmiştir. 

15. Kara av tezkereleri : 
Hususi Kanunu gereğince verilecek 

kara avcılığı ruhsat tezkereleri (Her yıl 
içim) : 

ıa) Avcı cemiyetlerime dahili olamilar-
d'an (6 500) 

b) Avcı oemliyetÜeriıne dahili olma
yanlardan (9 500ı) 
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1'6. iSillah taşıtma ve bulundurma ve-
sikallan : 

a) Resmî makamlar tarafından hu
susî eşhasa verilecek silah taşıma müsa
ade vesikadan (Her yıl içim) (18 000) 

b) Bulundurma vesikaları (6 500) 

İBAŞKAN — Önergeleri' aykırılık de-
reoesirne göre okutup, oylarınıza sunaca
ğım : 
Türküye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 37 moi maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştiritaıesiınli * arz ve 
tekllif ederiz. 

(Sallıih Sümer (Diyarbakır) 
ve arkadaşları 

MADDE 37. — 492 sayılı Harçlar 
Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin «VI -
Meslek erbabına verilecek tezkere, vesi
ka ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar» 
bölümünün 15 inci ve 16 ncı bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

15 — Kara av tezkereleri : 
Hususi Kanunu gereğince verilecek 

kara avcılığı ruhsat tezkereleri (Her yıl 
için) 

a) Avcı cemiyetlerine dahil olanlar
dan (6 500) 

b) Avcı cemiyetlerine dahil olmayan
lardan (9 500) 

16 — Silah taşıma ve bulundurma ve
sikaları : 

a) Resmî makamlar tarafından hu
susi eşhasa verilecek silah taşıma müsaa
de vesikaları (Her yıl için) (18 000) 

b) Bulundurma vesikaları (6 500) 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 

Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor efendim. 

DEVLET BAKANI ALİ BOZER 
(İçel) — (Hükümet katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 37 nci maddenin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Mehmet Fuat Erçetin 
(Edirne) ve Arkadaşları 

MADDE 37. — 492 sayılı Harçlar 
Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin «VI -
Meslek erbabına verilecek tezkere, vesi
ka ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar» 
bölümünün 15 inci ve 16 ncı bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

15 — Kara av tezkereleri : 
Hususi Kanunu gereğince verilecek 

kara avcılığı ruhsat tezkereleri (Her yıl 
için) 

a) Avcı cemiyetlerine dahil olanlar
dan (7 000) 

b) Avcı cemiyetlerine dahil olmayan
lardan (8 500) 

16 — Silah taşıma ve bulundurma ve
sikaları : 

a) Resmî makamlar tarafından husu
si eşhasa verilecek silah taşıma müsaa
de vesikaları (Her yıl için) (17 000) 

b) Bulundurma vesikaları (7 000) 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor. 

DEVLET BAKANI ALI BOZER 
(İçel) — Hükümet katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 37 nci maddenin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Mehmet Kahraman 
(Diyarbakır) ve Arkadaşları 

MADDE 37. — 492 sayılı Harçlar 
Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin «VI -
Meslek erbabına verilecek tezkere, vesi
ka ve ruhsatnamelerden alınacak harç
lar» bölümünün 15 inci ve 16 ncı bentle
ri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

15. Kara av tezkereleri : 
Hususî Kanunu gereğince verilecek 

kara avcılığı rulhsat tezkereleri (Her yıl 
için) 

(DYP sıralarından 10 milletvekili aya
ğa kalktı). 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Sa
yın Başkan, ekseriyet olmadığı kanaatin
deyiz, yoklama istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şu anda yeter
sayıyı tespit edecek rakam şüphelidir. Bu 
itibarla,- arkadaşlarımızın isimlerini tespit 
edip yoklama yapacağım. 

Sayın Durmaz, Sayın Köse, Sayın 
Ulutürk, Sayın Erdemir, Sayın Çakıroğ-

1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık 
Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 sa
yılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanu
nu, 1318 sayılı Finansman Kanunu, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-

a) Avcı cemiyetlerine dahil olanlar
dan (7 500) 

b) Avcı cemiyetlerine dahil olmayan
lardan (9 000) 

16. Silah taşıma ve bulundurma ve
sikaları : 

a) Resmî makamlar tarafından hu
susî eşhasa verilecek silah taşıma müsaa
de vesikaları (IHer yıl için) (17 500) 

b) Bulundurma vesikaları (7 500) 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor. 

DEVLET BAKANI ALİ BOZER 
(îçel) — Hükümet katılmıyor efendim. 

lu, Sayın Küçükel, Sayın Baran, Sayın 
Kurt, Sayın Korkmaz ve Sayın Eser yok
lama istemişlerdir. 

Yoklamaya geçiyoruz. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklama sırasında bu

lunmayan arkadaşlar, isimlerini yazıp der
hal Divana göndersinler. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere, kaldığımız yerden devam ediyo
ruz. 

nun ve 492 sayılı Harçlar Kanununda De
ğişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara 
Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/395) (S. Sayısı : 19) (Devam) 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili 
Mehmet Kahraman ve arkadaşlarının 
önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 

III. — YOKLAMA 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 37 nci maddenin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Salih Sümer 
(Diyarbakır) ve Arkadaşları 

MADDE 37. — 492 sayılı Harçlar 
Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin «VI -
Meslek erbabına verilecek tezkere, vesi
ka ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar» 
bölümünün 15 inci ve 16 ncı bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

15. Kara av tezkereleri : 
Hususî Kanunu gereğince verilecek 

kara avcılığı ruhsat tezkereleri (Her yıl 
için) 

a) Avcı cemiyetlerine dahil olanlar
dan (8 250) 

b) Avcı cemiyetlerine dahil olmayan
lardan (9 750) 

16. Silah taşıma ve bulundurma ve
sikaları : 

a) Resmî makamlar tarafından hu
susî eşhasa verilecek silah taşıma müsaa
de vesikaları (Her yıl için) (19 500) 

b) Bulundurma vesikaları (8 250) 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 

Hükümet katılıyorlar mı? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılamıyor efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(İzmir) — Hükümet katılmıyor. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kenan 
Sönmez ve arkadaşlarının, maddenin fık

ra fıkra okunup oylanmasıyla ilgili bir 
önergesi vardır. Maddenin tek fıkra ol
ması sebebiyle önergeyi işleme koyamı
yoruz. 

Bu itibarla, 37 nci maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... 37 nci madde kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 38. — 492 sayılı Harçlar 

Kanununun mükerrer 138 inci maddesin
deki «on katına kadar» ibaresi «yirmi ba
tına kadar» şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Grup adına Sayın Kamer Genç konuşa
cak efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Kamer Genç; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değer
li üyeler; tasarının bu maddesiyle, Sayın 
Hükümet, 492 sayılı Harçlar Kanununun 
mükerrer 138 'inci maddesindeki «On katı
na kadar» ibaresini «Yirmi katına kadar» 
çıkarma yetkisini istiyor. 

Değerli arkadaşlar, tasarının öteki 
maddelerini incelediğimiz zaman görüyo
ruz ki, Hükümet bir maddede iki katı
na kadar istiyor, bir maddede beş katı
na kadar istiyor, bir maddede on katına 
kadar istiyor; burada da, kendi hızını kes
memiş, «Yirmi katma» demiş, inşallah, 
bundan sonraki maddede, «Bin katma ka
dar» der de, biz de Hükümetin hızının 
nerede kesileceğini artık zaten tahmin et
memiz mümkün değil; yani bir kat üzerin
de anlaşın da, karşımıza fifcs bir rakam
la gelin. Bu, kanun düzeni için gerekli 
olan bir şey. Niye birisinde on kat, biri
sinde yirmi kat, birisinde beş kat, biri
sinde iki kat?.. Bunu anlamak mümkün 
değil. Bu on kat, yirmi kat getiriliyor 
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da, bunun ne mana ifade ettiğini, tabiî 
kendi özel tarifelerini kritik etmek sure
tiyle anlamak lazım. 

Değerli arkadaşlar, bugün insanların 
en kutsal haklarından birisi, hak arama 
özgürlüğüdür. Anayasamız, her türlü meş
ru hak ve vasıtalardan yararlanarak hak
kını arama yetkisini vermiştir kişilere. 

Bakınız, getirilen bu kanun tasarısıyla 
nasıl bir sonuç doğmaktadır? Bugün 70-
80 bin lira maaş alan bir devlet memu
runu düşünün. Bu kişi, idarenin keyfî bir 
işlemine maruz kaldığı takdirde, idare 
mahkemesine başvurarak hak arama öz
gürlüğüne sahip; ama getirilen bu gibi 
kanunlarla sayın iktidarınız, bu vatan
daşların doğal olarak sahip oldukları, 
hukukun temel ilkelerinden biri olan hak 
arama özgürlüğünü bu yolla engelliyor. 
Mesela bakın: Bugünkü statü içinde, ida
re mahkemesine başvurma bedeli 2 bin 
liradır, dosyayı da kendisi getirecek, o 
da bin lira, karar harcı için 2 400 lira, 
yürütmenin durdurulması için 2 700 lira; 
toplam 8 100 lira ediyor. Sayın Hükü
metimiz, bu tasarıyla, bunu yirmi misli
ne kadar artırma yetkisini istiyor. Yani, 
bir disiplin cezasına maruz kalan bir ka
mu görevlisi, idare mahkemesine başvur
duğu zaman, bugünkü staitü içinde 8 100 
lira ödüyor ve buna posta masrafları da
hil' değil, posta masrafları da 12 bin kü
sur lira tutuyor ve toplam 20 bin lira 
ödüyor. Sayın Hükümetimiz daha hızını 
kesmemiş, «Bunu yirmi kat artıracağım» 
diyor ve bu da 160 bin lira, ediyor. 

Değerli arkadaşlar, sayın iktidarın va
sıtalı vergilere bu kadar sarılması ve bunu 
can simidi gibi görerek, devlet bütçesi
nin açıklarını bununla kapatmak isteyi
şi, hayret verici bir olay. Tabiî, zamanl
ımız çok bol olmadığı için, bu konuları 
çok teferruatlı olarak dile getirmiyoruz; 

ama vergilendirilecek daha çok saha var. 
Bunların peşinde koşmak varken, hak ara
ma peşinde koşan bir insanın bu oranlar
daki harca maruz bırakılması... Günah ya
ni. 

Sayın arkadaşlar, bu konu, buradaki 
160 bin lirayla bitmiyor; idare mahke
mesinde davayı kazanması veya kaybet
mesi neticeyi halletmiyor; ondan sonra 
dava nereye gidiyor? Temyiz yoluyla Da-
nıştaya gidiyor. Temyiz yoluyla da Da-
nıştaya başvurma harcı, aşağı yukarı yü
rütmenin durdurulmasıyla aynı miktarda 
ve 17 bin lira civarında tutuyor; bunun 
12 bin liralık da posta pulu var; toplamı 
27-28 bin liraya geliyor. Şimdi bu 17 
bin lirayı 20 katına kadar artırma yet
kisi getiriliyor ve bu da 340 bin lira edi
yor; çok enteresan bir rakam karşımıza 
çıkıyor. Dileriz ki, Sayın Hükümetimiz bu 
yetkiyi sırf laf olsun diye istiyor, kullan
mak için istemiyor olsun. Yoksa, bu yet
kiler kullanıldığı zaman, korkunç bir so
nuç ortaya çıkabilir. 

Değerli arkadaşlar, bu Harçlar Kanu
nundaki 8 sayılı tarife diploma harçlarıy-
la ilgilidir. Öğrenci mezun olduğu zaman 
kendisine bir diploma veriliyor. Harçlar 
Kanunundaki 8 sayılı tarifeye göre bunun 
vermesi gereken harç miktarı 1 000 lira. 
Hükümetimiz, bunu da 20 katına kadar 
artırayım diyor; bu da 20 000 lira tutu
yor. Öğrencinin kendi maişetini temin et
mekteki sıkıntısı zaten ortada... Ne yapa
cak? Belki, çok sayıda insan diplomasını 
almaktan vazgeçecek. 

Yine, demin anlattığım misalde, ken
disine haksız bir disiplin cezası verilen 
bir devlet memuru, bir kişi, belki de hak 
arama özgürlüğünden vazgeçecek. Niçin 
vazgeçecek? Maruz bulunduğu yüksek nis
petteki harçlar nedeniyle vazgeçecek. 

Burada artırılması öngörülen önemli 
harçlardan1 birisi de pasaport harçlarıdır. 
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Biliyorsunuz, Türkiye'de çok insan işsiz
dir, işsizlerin sayısı tahminlerin de çok 
üzerimde bir boyuta varmıştır. Ne yapı
yor vatandaş? Hiç olmazsa bir pasaport 
alayım da, kaçak olarak Avrupa devlet
lerine gideyim, orada bir iş bulayım, di
yor. Hepiniz biliyorsunuz, çok insan bize 
müracaat ediyor, bilmiyorum size de mü
racaat ediyor mu, illa, «Bize bir vize 
alın da, şu Türkiye hudutlarının dışına çı
kayım» diyor. Şimdi, altı aya kadar pasa
port 3 000 lira, iki yıla kadar 7 000 lira; 
20 katına kadar tarife uyguladığınız za
man, 140 000 lira. 

Değerli arkadaşlar, olaya nereden ba-
Ikarsanız bakın, sonuç hakikaten çok va
him. Bugün, insanların gelir düzeyi orta
da, bunların aldıkları paralar ortada, bun
ların beslemek zorunda bulundukları aile 
efratları ortada; ama biz her şeyi bırak
mışız, kim geçim sıkıntısı içinde ise, kim 
hayatın darbesini yemiş ise, o insanların1 

peşine koşuyoruz, illa vergiyi sen vere
ceksin, diyoruz; onların yaşama hakkını 
ellinden alır bir seviyede vergi politikası 
uyguluyoruz. 

Biliyorsunuz, her zaman aynı şeyleri 
söyleyip duruyoruz; vergi politikasının na
sıl olacağı Anayasada belirtilmiş : Herke
si malî gücü oranında vergilendireceksin. 
Malî gücünde vergilendirirken, sosyal 
adalet ilkesini göz ardı etmeyeceksin, di
yor. O halde, niye yirmi kat?.. 

Biz, Sayın ANAP İktidarının darge-
l'irli 'kişilere bakış açısını biliyoruz. Bu 
itibarla, inanıyoruz ki, geçmişte edindiği
miz deneyimlerden de anlıyoruz ki, Sa
yın ANAP İktidarı bu yetkiyi aldığı za
man bunu kullanacaktır. Niye kullana
caktır? Çünkü, vergiyi, vergi verebilecek 
nitelik ve güçte olan kişilerden değil, ya
kaladıklarından alacaiktır. O yakalama da 
şöyle oluyor: Bir kişi herhangi bir hiz-
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met için, herhangi bir vasıta için devlet 
kapısına gittiği zaman, idare; «Evvela sen 
bana vergiyi ver ki, ben sana bu hizmeti 
göreyim» diyor. İşte diploma... Öğrenci
ye, «Sen evvela bana harç ver ki, ben sa
na diploma vereyim» diyor, işte yargı... 
«Sen evvela bana harcı öde ki, ben sa
na dava açma hakkını tanıyayım, hak 
arama özgünlüğünü tanıyayım» diyor. İş
te pasaport... «Evvela sen bana para ver 
iki, ben sana pasaport vereyim» diyor. 

Değerli arkadaşlar, aslında, bizim bu 
tasan üzerinde bu kadar konuşmamız, bu 
tasarının kanunlaşmasını engellemek ama
cına yönelik değil. Kanun tasarısı, her 
yönüyle çok tutarsız, her yönüyle vergi
lendirme ilkelerini bir tarafa bırakmış, 
her yönüyle hukukun genel ilkelerine 
ters bir kanun {tasarısıdır. 

Onun için, sayın arkadaşlar sizden is
tirhamımız, bu kanunları grubunuzda mü
zakere edin. Siz grubunuzda müzakere 
eder, karşımıza, müzakere edilmiş bir ta
sarı metni getirirseniz, biz de Genel Ku
rulda sizin (karşınıza çıkıp böyle fazla 
(münakaşalara meydan verebilecek bir tu
tum içine girmeyiz. Hakikaten, bu işler
den anlamak lazım; anlamak için de esa
sını incelemek lazım. İşte size olayları 
kendi misalleri içinde ortaya koyuyoruz, 
diyoruz ki, bu getirilen on kat, yirmi kat 
işte bu manaya geliyor. O halde siz, eğer 
diyorsanız ki, tamam, ayda 80 bin lira 
maaş alan bir devlet memuru, maruz 
kaldığı her türlü idarî işleme karşı dava 
açmasın, o dava açma hakkından, özgür
lüğünden yararlanmasın, ona ne dava aç
ma, o, otursun yerinde, derseniz, o ta
mam, .ona bir şey demiyorum; ama bu ki
şiyi hak arama özgürlüğünden yararlan
ması gereken bir kişi niteliğinde, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olarak görüyorsa
nız, o zaman, getirilen kanunların ne 
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manaya geldiğini anlayalım, onların uy
gulanabilir nitelikte yasalar olup olmadı
ğını hesaba katalım, ondan sonra bu ka
nunları çıkartalım. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, lüt
fen toparlayınız efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Biz bu kanunları böyle tutarsız, belir
siz, memleket gerçeklerine aykırı, birta
kım kişilerin keyfî davranışlarının belir
gin bir göstergesi olarak gördüğümüz için 
her maddesine, her fıkrasına, her bendine 
karşı çıkıyoruz ve çıkmak zorundayız 
da arkadaşlar. İktidar bizde olmamakla 
beraber, millet bizden, muhalefet partisi 
olarak çok şey bekliyor ve siz göreceksi
niz ki, siz iktidarı bize devrettiğiniz za
man, biz, bu memleketi en iyi şekilde yö
neten parti olacağız. 

Göreceksiniz, bakın vatandaş da kısa 
zamanda bu dönüşü bize yapacak, işte, 
yakında; belediye seçimlerinde göreceğiz, 
kimin iktidar, kimin muhalefet olduğunu 
göreceğiz ve o bakımdan... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Tunceli senin, biz (karışıyor muyuz? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Biz 
Tunceli'de de kazanırız, İstanbul'da da, 
Bursa'da da, Yozgat'ta da; her tarafta ka
zanacağız, oraları da istiyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Genç, rica edeyim, 
toparlayınız efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, tabiî, aslında toplanır; fakat 
olay o kadar geniş boyutlu ki, bu kadar 
geniş boyutlu bir olayı bir arada topar
lamak zor; kaba sığmıyor. O bakımdan, 
biraz müsamaha, ile karşılayacağınızı ümit 
ettiğim için... 

BAŞKAN — Efendim, rica edeyim.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Peki 

efendim, sizi üzmek de istemiyorum Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Başka bir maddede ta
mamlayın efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Hay 
hay efendim, şu son cümleyle tamamlaya
yım. 

Sayın Hükümet, bu yetkiyi, lütfen, in
sanları mağdur edecek şekilde kullanma
sın; öğrencilere verdiği diplomada bu yet
kiyi. kullanmasın, pasaportlar konusunda 
bu yetkiyi kullanmasın, yargı harçları 
konusunda bu yetkiyi kullanmasın. 492 sa
yılı Harçlar Kanununun 9 tane tarifesi 
var, 9 tane tarifenin öteki kısımları için 
kullansın. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Komisyon adına, Sayın İsmail Şengün; 
buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Sayın Başkan, sayın üyeler; biraz önce 
konuşan hatip arkadaşımız yanlış bir 
noktadan hareket etti. 

Konuştuğumuz tasarı maddesine göre, 
Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci 
maddesindeki «on katına kadar» ibaresi
ni değiştirerek, «yirmi katına kadar» ar
tırma yetkisini Hükümete tanımak istiyo
ruz. Nedir tanınmak istenen? Kanunda
ki «on katma kadar» ibaresinin, «yirmi 
katına kadar» artırılması... Bu yetkiye is
tinaden, yani «on katına kadar» verilmiş 
olan yetkiye istinaden, zaten bugüne ka
dar on katına kadar yetkisi kullanılmış 
bulunmaktadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır; 
kullanılmamış. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Devam
la) — O nedenle, değerli arkadaşınım ifa
de ettiği, Danıştaya veyahut da idare mah-



T. B. M. M. B: 41 24 . 3 . 1988 0 : 1 

kemesine başvurmak için gerekli 8 bin li
ra, «on katına kadar» olan yetkinin kul
lanıldığı miktarı, meblağı ifade etmekte
dir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır 
efendim; kullanılmamış. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Devam
la) — Bu durumda, bu «yirmi katma ka
dar» şeklindeki ibare Yüce Meclis tara
fından eğer kabul buyurulursa, arkadaşı
mızın söylediği gibi, 160 bin 'lira filan 
değil, sadece ve sadece - onun sözünden 
hareket ediyorum - 16 bin liralık hir harç 
ödeme sözkonusu olacaktır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kanun 
burada, kanuna bakın Sayın Sözcü. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Devam
la) — Onun için, arkadaşımız bütün ko
nuşmalarını verdiği bu örneğe istinat et
tirdiği için, istinat ettirdiği kalemin ne ka
dar sağlam olduğu da burada tarafımız
dan ifade edildiğine göre, artık, «İnsan
ların mağdur edilmesi... Kanunun tutar
sızlığı, belirsizliği... Malî güçsüzlere kar
şı Hükümetin tavrı» vesairenin hiçbir an
lamı ve manası kalmamaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, arkadaşımız bizim söyledikleri
mizi anlamamış. Lütfen, şuradaki Harç
lar Kanununu açalım okuyalım; Harçlar 
Kanununda, bugün Danıştaya başvurma
nın harcı ne kadardır? 

«On katına kadar kullanılmıştır» di
yor. Kanun bilmeyen Plan ve Bütçe Ko
misyonu Sözcüsünü burada dinlemekten 
gerçekten utanç duyuyorum efendim. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. 

Yok. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Sayın Başkan, bunu sataşma olarak 
kabul etmek istemiyorum; ama biz bura
da meseleyi gözden geçirerek bu konuş
mayı yaptık efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kanu
nu okuyalım yani... 

BAŞKAN — Konu anlaşılmıştır Sayın 
Genç. Biz de o anlamda söylediğinizi ka
bul ediyoruz, aksi takdirde sözünüzü geri 
aldırırdım efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 38 inci madde 
kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum: 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Payların Dağıtımı 

MADDE 39. — Bu Kanunun 8, 10 
ve 22 nci maddelerine göre Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığın
da ayrı bir hesaba yatırılan Eğitim, 
Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Ver
gisi, Akaryakıt Vergisi ve Ek Taşıt Alım 
Vergisi paylan hakkında aşağıdaki işlem 
yapılır. 

a) Merkez Saymanlığına yatırılan 
payların yarısı ottbeş gün içinde, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca bir yandan büt
çeye gelir, diğer yandan % 60'ı Millî 
Eğitim Gençlik ye Spor Bakanlığı Büt
çesinde, kalan % 40'ı ise Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Bütçesinde, bu ba
kanlıklarca belirlenecek ve yeniden açıla
cak özel tertiplere ödenek kaydedilir ve 
parası Merkez Saymanlığınca aynı süre 
içinde T. C. Ziraat Bankasında anılan 
bakanlıklar adına açılacak özel hesapla
ra yatırılır. Bu kaynaktan yapılacak har
camalar 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu-
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nun 30-37 nci maddelerinde yer alan 
vize hükümlerine tabi değildir. Bu öde
neklerden yılı içinde harcanmayan mik
tarlar ertesi yıl bütçelerine devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

b) Merkez Saymanlığına yatırılan 
payların diğer yarısı onbeş gün içinde, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca % 60'ı 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
kalan % 40'ı ise Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tarafından eğitim, genç
lik, spor Ve sağlık hizmetlerinde kullanıl
mak üzere, Gdiştirme ve Destekleme 
Fonu nezdinde açılacak ayrı ayrı hesap
lara aktarılır. Bu suretle Fona aktarılan 
miktarlar, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal1 Yardım 
Bakanlığının talimatlarına göre kullanı
lır. 

Yukarıdaki hükümlere göre yapılacak 
harcamalardan yatırım niteliğinde olan
lar yıllık programla ilişkisinin kurulma
sı maksadı ile Devlet Planlama Teşkilatı
na bildirilir. 

Bakanlar Kurulu, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının birinci fıkranın 
(a) ve (b) bentlerine göre alacakları pay
ları, kendi içinde, 20 puana kadar artır
maya ve indirmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Kork
maz; şahısları adına, Sayın Mustafa Kul1, 
Sayın Talbir Köse* Sayın Yaşar Topçu 
ve ıSayın Hasan Zengin söz istemişlerdir. 

(HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
SHP Grubu adına, Sayın Kamer Genç 
konuşacaklar efendim. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Meh
met Korkmaz. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET 
KORKMAZ ^Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 44 madde olarak 

Yüce Meclise getirilen ve görüşülmekte 
olan, 3074, 197, 1318, 193, 213, 6183 
ve 492 saydı Kanunarda Değişiklik Ya
pılması ve 'Bu Kanunlara Bazı Hüküm
ler Eklenmesine Dair Kanun tasarısının 
«Dokuzuncu Bölüm»ü olan «Payların 
Dağıtımı» ile ilgili 39 uncu maddesi üze
rinde konuşmak üzere huzurlarınızda bu
lunuyorum. 

Günlerdir, geceli 'gündüzlü görüşül-
ımek'te olan söz konusu tasarının, şimdi
ye kadar 38 maddesi Yüce Meclisten geç
miş bulunuyor. Meclisçe kabul edilmiş 
olan değişikliklerle bazı (hükümlerin ek
lenmesi ile ve halen yürürlükte bulunan 
7 tane kanunla, vatandaştan, çeşitli isim-
ıler altında zamlar yaparak paraların top
lanmasından sonra, şu anda görüşmeye 
başladığımız madde hükmü ile de bu pa
raların dağıtımına sıra gelmiş bulunu
yor. 

«Bu Kanunun 8, 10 ve 22 nci mad
delerine göre Maliye ve Gümrük Bakan
lığı Merkez Saymanlığında ayrı bir he
saba yatırılan Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisi, Akaryakıt Tü
ketim Vergisi ve Ek Taşıt Alim Vergi-
sinden alınan payların yarısı Merkez Say
manlığınca onbeş gün içinde, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca bir yandan bütçe
ye ıgelir, diğer yandan yüzde 60'ı Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı büt
çesinde, kalan yüzde 40'ı ise Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinde ve 
bu bakanlıklarca belirlenecek ve yeniden 
açılacak özel tertiplere ödenek kaydedi
lir?» deniyor ve ayrıca, bu kanun tasarı
sını hazırlayıp, 38 madde olarak teklif 
eden Hükümet tasarısının 34 üncü mad
desinde yer almadığı halde, Plan ve Büt
çe Komisyonunun kabul ettiği, 34'e kar
şılık 40 inci madde metninin (a) bendin
de ise «... parası Merkez Saymanlığınca 

— 290 — 



T. B. M. M. B: 41 24 . 3 . 1988 0 : 1 

aynı süre içinde T. C. Ziraat Bankasın
da anılan bakanlıklar adına açılacak özel 
hesaplara yatırılır. Bu kaynaktan yapı
lacak harcamalar 1050 sayılı Muhaselbei 
Umumiye Kanunu ile 2886 «ayılı Devlet 
İhale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Ka
nununun 30-37 nci maddelerinde yer 
alan vize hükümlerine tabi değildir» şek
linde, Komisyonca yeni bir hüküm ekle
nerek, Yüce Meclisin huzurlarına gdtıiril-
mi!ş (builunuluyor. 

Şimdi, görüşülmekte olan 39 uncu 
maddenin <(b) 'bendinde de, «Merkez Say
manlığına yatırılan payların diğer yarı
sı <da onibeş gün içinde, yine yüzde 60'ı 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
kalan yüzde 40'ı ise Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı tarafından eğitim, 
gençlik, spor ve sağlık (hizmetlerinde kul
lanılmak üzere, Geliştirme ve Destekle
me Fonu nezdinde açılacak ayrı ayrı he
saplara aktarılır. Bu suretle, Fona ak
tarılan miktarlar da, söz konusu (bakan
lıkların talimatlarına ıgöre kullanılır» de
niliyor. 

Değerli miietvekilleri, 'böyle karma
şık ve elastikî Ibir kanun metni olmaz. 
Bugün için kesin 'sayısı bir türlü ifade 
edilemeyen, denetimi hiçbir 'surette ya
pılamayan fonlara, ıbu kanunla yeni bir 
kaynak >daha yaratılıyor. Toparlanacak 
olan vergilerin tamamının Hazineye git
mesi ve ıbize ıgöre, dağıtımının da Ha
zineden yapılması lazımdır. Eğitim, genç
lik, spor Ve sağlık hizmetlerinin böyle 
kanunlardaki laf cambazlığıyla, denetimi 
yapılamayacak olan fonlar hesabıyla iyi-
leştirilîneisi gayretlerinin sonucu bizce 
meçhuldür., 

'Biz burada Millî Eğitim < Gençtik ve 
Spor Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına da
ha fazla ödenek konması konusunda bir 
karşı görüş içerisinde değiliz. Zaten, 
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ANAP İktidarı döneminde, son üç dört 
yıldır, eğitim ve sağlık ödeneklerinin büt
çe içerisindeki nispî payı azaltılmıştır. 
Biz, fonların çoğalmasına, gelirlerin ve 
harcamaların fonlar kanalıyla (bütçe dı
şına çıkarılmasına karşıyız. Bütçe içeri
sinde yer alan bir ödeneği, ıbütçenin di
ğer ödeneklerinin tabi olduğu usulün dı
şarısına çıkarmayalım istiyoruz. Topla
nacak bu vergilerin tümünün dağıtımı 
da denetleneibilmelidir. 

.'Millî eğitim ve sağlık hizmetleri iflas 
ettiği için 'böyle ıbir kanunla kaynak sağ
lanmasına ümit bağlayan bu iktidarın 
değerii milleitivekilleri; çıkarmakta oldu
ğunuz bu kanun üzerindeki kamuoyu 
tepkilerine lütfen Ibir kulak veriniz. Ge
liniz, toplanacak 'bu paralan da fonlar 
yoluyla çarçur etmek yerine, istikrarlı 
ıbir 'bütçe yaparak, çok önemli bu iki ba
kanlığımızın hizmetlerini hep beraber 
iyileştirelim. 

Bugün, sağlık ve eğitim bütçesi için 
önemlidir, yarın, bir başka bakanlığın 
'bir haşka ödeneği için de söz konusu 
olabilir; ama, fonlar hesabı açılarak büt
çe dışarısına çıkarmamak lazım. Bütçe 
disiplini dışırida ve ayrı (bir hesapta, ay
rı Ibir prosedür içinde 'belli paraların har
canması, bize ıgöre, böyle rasgele olma
malı. 

Devletin bir bütçesi var; genel ve kat
ma (bütçe. İkisi birleşmiş, «Konsolide 
'bütçe» demişiz. (Burada yer alan ödenek
lerin harcanmasında uygulanan temel ka
nunlar var. Bu ödenekler, Muhasebei 
Umumiye Kanunu olsun, Harcırah Ka
nunu olsun, Sayıştay Kanunu olsun, hu 
kanunlara tabi 'olarak harcanmaktadır. 
Eğer, bu kanunla, İMİMİ Eğitim ve Sağ
lık Bakanlıklarına verilmesi istenen öde
neklerin önemli 'bir bölümünü bütçenin 
dışında daha kolay harcamak istiyorsa-
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nız, bu görüşülen 39 uncu maddenin (a) 
sıkkındaki ödeneği daha az tutarak, bü
yük bir kısmını, (b) şıkkında bahsedilen 
Geliştirme ve Destekleme Fonuna akta
rın, oradan çok daha rahat harcarsınız. 
Zaten, düşünceniz de budur; çünkü ka
nunun hu maddesinin son fıkrasında da 
aynen, «Bakanlar Kurulu, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının birinci fık
ranın (a) ve (b) 'bentlerine göre alacak
ları paylan, kendi içinde, 20 puana ka
dar artırmaya ve indirmeye yetkilidir» 
diyorsunuz. 

Sayın milletivekilleri, şimdi, -bütçenin 
içerisinden b'irkısım ödenekler normal 
harcanırken, bir kısmı da böyle bütçe dı
şına çıkarılıyor, fonlar ihdas ediliyor. 
Bunun gterekçe'sı nedir? Gerekçe olarak, 
süratle harcanma!sı ifade edilecekse, o 
zaman, bütçenin diğer ödenekleri fevkala
de ağır çalışıyor demektir. O zaman, büt
çe sistemlini de ele almamız lazım. Yani, 
bütçeye güren ödenekler çok geç harca
nır, çok zordur, onun için, böyle, dene
timden uzak fonlarla bu işi hızlandıralım 
diyorsanız, bu da yanliştır. Aslında, büt
çedeki ödenekler belli devrelerle, önceden 
serbest bırakılır, haltta bir gün içerisinde 
Sayıştay Vizesinin yapıldığı işlemler de ol
muştur; alma görüşülmekte olan tasarının 
'bu maddesinde harcamaîaj-ın Mühasebe-i 
Umumliye Kanununun, Devlet İhale Ka
nununun ve Sayıştay Kanununun ilgili de
netim ve vize hükümlerine tabi tutulma-
masını anlamak da mümkün değildir. 

29 Kasım seçimleri öncesi tüm fon
lardaki paraları seçim malzemesi olarak 
kollandınız. Anlaşılıyor ki, bu tasarının 
kabulünden sonra, mahallî idareler seçim-
l'erliyle ilgili getireceğiniz yeni bir kanun 
.teklifi görüşülecek. İnşallah, yakın bir ta
rihte yapılacak olan erken mahallî idare

ler seçimleri öncesinde, denetimden uzak 
tutacağınız ibu fonlarda biriken paraları 
da amacı dışında kullanarak, seçim mal
zemesi yapmazsınız. 

Fonlarla desteklediğiniz belediyeler 
iflas ediyor; Türkiye'de iki üç aydır maaş 
ödeyemeyecek duruma düşen belediyeler 
mevcut. Saçı bitmedik yetimin hakkı olan 
paralarla, belediyelere maddî destekler 
sağladınız; belediyeler, renkli kaldırım 
taşları döşeyerek, vitrin süsleyerek para
ları tüketti, çarçur etti. Şu anda, belediye
lerin birçoğu perişan. 1984 Martında ya
pılan mahallî seçimlerde de, «Belediye 
başkanlarını iktidar partisinden seçme
diğiniz zaman, beldenize gerekli hizmet 
gelmez» dediniz. Vatandaşı, tehdit şeklin
deki sloganlarınızla, o günkü şaftlarda 
inandırdınız; ama bu da fos çıktı. 

Onun için, yapacağınız mahallî seçim
lere kaynak aramaya başladığınız şu sıra
da, Yüce Mecliste günlerdir tartışmalara 
konu olan bu kanunla toplayacağınız 
fonların da, mahallî seçimlerde, denetim
den uzak, seçim malzemesi yapılarak har
canmamasını ümit ediyoruz. 

Sözferîme son veriyor, hep!inize saygı
lar sunuyorum. .(DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür dderiz Sayın 
Korkmaz. 

Buyurun Sayın Kamer Genç. (SHP 
'Sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; tasarının bu maddesinin ta
rifi inanınız çok zor. Bu madde, içinde 
rüşvet yatan, suiistimal yatan, imanları 
şaibe altında bırakan, insanları vazife ya
pamaz duruma sokan bir maddedir. 

Bakın size anlatayım : 1050 sayılı Mu-
h'asebei Umumiye Kanunu, 2886 Sayılı 
- daha önce 2490 sayılı - Devlet İhale Ka-
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nunu, Sayıştay Kanunu... Bunlar, devtet'in 
temel düzenini sağlayan, bir nevi tarihî 
eser niteliğinde kanunlardır. Bu kanunla
rı insanlar niye yapmışlardır? Bakın, 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 1927 
yılında çıkmış bir kanun ve bugüne kadar 
uygulanıyor. Niye uygulanıyor? Devlet 
harcamalarına rüşveti sokmamak, devlet 
.harcamalarında suiistimalleri önlemek, 
devlet harcamalarını yapan insanları töh
met altında 'bırakmamak için o kanun ve 
Sayıştay Kanunu, Sayıştay müessesesi ve 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ge
tirilmiştir. 

Şimdi, Sayın Hükümetimiz Sayıştay 
denetimlinden kaçıyor. Nasıl kaçıyor? Ba
kın, bu tasarıya göre, 1 trilyon liralık bir 
gelir bekliyorsunuz. Bu 1 trilyon liralık 
geliri kimden bekliyorsunuz? İşte, fakir 
fukaranın kullandığı dolmuşa ağır vergi
ler yüklemek suretiyle, orada insanları 
limon giibİ sıka sıka bu paraları toplu-
yorsunuz; ama harcamaya gelince de, hiç
bir kanun, düzen, intizam, kural dinleme
den, çarçur ederek kullanıyorsunuz... B'ir 
defa bu, devlet yönetme ciddiydüiyle bağ
daşmaz. Bağdaşmadığı için de, bu kanun 
tasarısını getirmek, bence bu devlete ya
pılacak, bu hizmetlere yapılabilecek en 
büyük kötülüktür. 

Değerli arkadaşlar, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Sayın Sözcüsü biraz önce çık
tı, burada, benîm yanlış konuştuğumu 
söyitedi. Bakın, kanunda bir düzen olması 
lazım, bir insicam olması lazım. Gelir 
îdareisüni Geliştirme Fonuyla ilgili madde
ye bakıyoruz, «Bu kanuna göre yapıla
cak harcamalar 1050 sayılı, 2886 sayılı ve 
832 sayılı kanunlara tabi değil» diyor; ama 
bu maddeye geliyoruz, burada da, «Bu 
kaynaktan yapılacak harcamalar 1050 sa
yılı MufaaseMel Umumiye Kanunu ile 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 

832 sayılı Sayıştay Kanununun...» denil
miş, kanunların isimleri sayılmış. Komis
yonda ben kendilerini ikaz etUJim, aynı sa
yıyı paylaşan üç tane kanun var; burada 
kanunların isimleri var, kime ait olduğu 
belli; ama diğerinde yok, dedim. Buradan, 
Yüce Meclisten çıkan iki tane kanunun 
birisinde başka yazılır, birisinde ise ya-
zılmazsa, hakikaten bu, insanlar için bi
raz tasvip edilecek durum olmaz. Bir de
fa, lütfen Plan ve Bütçe Komisyonu sağ
lıklı çalışan ve kanunlar arasında bir 
uyum sağlasın. 

Değerli arkadaşlar, demin dediğim gi
bi, minibüsten, fakir fukaranın ekmeğin
den keserek bu paraları Copluyorsunuz; 
ama harcamaya gelince, diyorsunuz ki, 
«Yok, ben her türlü kontroldan azade
yim, kaçıyorum...» 

iSayıştayın murakabesinden niye kaçı
yorsunuz, Devlet thale Kanununun mu
rakabesinden niye kaçıyorsunuz, Muha
sebei Umumiye Kanununun murakabe
sinden niye kaçıyorsunuz? Eğer bu ka
nunların işleyişinde, sisteminde bir hata 
varsa, onları düzeltelim. Yani, Maliye 
Bakanlığı bunların denetiminden kaçıyor, 
Millî Eğitim Bakanlığı kaçıyor, Sağlık 
Bakanlığı kaçıyor; ama Bayındırlık Ba
kanlığı kaçmıyor. Devtet Maresii içinde 
b'ir (bütünlük olması lazım. O halde niye 
kaçıyorsunuz? Bu kaçmanın anlamını, 
ıbiz muhalefet olarak biliyoruz, Biz bu
rada çok seviyeli politika yapıyoruz, bu
na inanınız; eğer biz bu kanunun getiril
mesinde güdülen gerçek amacı söyler
sek, sîz burada oturamazsınız, kaçarsınız 
arkadaşlar. 

METİN GÜRDERE ı(Tokat) — Söy
le bari söyle, neyrriiş?.. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Nereye kaçarız?! 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, söylödiğiıniz sözleri, insanları kır
mayacak bir üslup içinde söylüyoruz. 

Siz 500 miyar lira harcama yetkisini 
Millî Eğitüm Bakanlığına ve Sağlık Ba
kanlığına Veriyorsunuz. Acaba, bu Ba
kanlıklara bağlı birtakım genel müdür
lüklerin, bunu yarın kendi özel örgütleri 
için kullanmayacağı garantisini veriyor 
musunuz? 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK (İstanbul) — O gün yaparsa, bugün 
'de yapar... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu
gün de yaparsınız, yarın da yaparsınız... 
Sonra, bulgun siz iktidardasınız, yarın biz 
iktiidar oluruz, başka b'ir gün başka birisi 
olur... 

Arkadaşlar, devlet yönetimi kişilere 
göre yönleridirilemez, kanunlar kişilere 
göre çıkarılamaz. Kanunlar, objektif ve 
tarafsız insanların eliyle, uygulanabilir 
bir statü içinde çıkarılabilir. Yarın Millî 
Eğitim Bakanının, Sağlık Bakanının ken-
'di seçim masraflarını, buradan yaptığı har
camalarla karşılamayacağını ben nere
den bileyim? 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Nasıl karşılar?! 

IKAİMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, okuyalım : «... Geliştirme ve Destek
leme Fonu nezdinde açılacak ayrı ayrı he
saplara aktarılır. Bu suretle Fona akta
rılan miktarlar, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının talimatına göre kullanı
lır.» 500 milyar lirayı siz Sağlık Bakanlı
ğına, Gençlik ve Spor Bakanlığına veri
yorsunuz; ama harcamayı neye göre ya
pacak?.. O yok. 

Arkadaşlar, eğer harcamanın bir ku
ralı olacaksa, işte Muhasebei Umumiye 
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Kanunu; eğer kuralı koyarsanız, Sayış
tay... 

«832 sayılı Sayıştay Kanununun 30 -
37 nci maddelerindeki denetiimie tabi de
ğil» diyor. Arkadaşlar, Sayıştay denetimi
ni sağlayan maddeler zaten 30 - 37 nci 
maddelerdir. Sonra, Sayıştay Kanunu
nun 34 ve 35 inci maddeleri 1260 sayılı 
Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. Ya
ni, buraya getirilen bir kanun tasarlısında, 
yürürlükten kalHdırılan bir maddeyti kaste
derek «Talbi değildir» demek, herhalde, 
çok cesaretli olmak, demektir; yani bu 
Meclisi, bilmez, cahil bir Meclis kabul et
mek demektir. Lütfen, Komisyon da, Hü
kümet de, getirdiği kanunların manasını 
'bilsin arkadaşlarım; bizi ıbu kadar, bir 
ışey bilmez, cahil kişiler olarak görme
sinler. 

Arkadaşlar, bakın, (bunları size yardım 
olsun diye söylüyoruz. Siz bunları gru
bunuzda süzgeçten geçirseniz, biz bunları 
burada söyleyemeyiz. Niye söyleyemeyiz? 
Çünkü, anlarsınız. Hükümetten hesap so
run; «Sen bu kanunu getirirken, ne getiri-
yorsun, ne götürüyorsun?» deyin arka
daşlar. Siz sormazsanız, biz burada çok 
iyi sorarız. Biz, bu konuların hepsinin far
kındayız. Uygulamadan ıgeldik. Daha 
Meclisin çok başındayız, her şeyi biraz 
daha usturuplu ve sizi kırmayacak şekilde 
söylüyoruz; ama yarın çok ileri gidlip, bu 
şekilde kanun tasarıları gelirse, anlaya
cağınız şekilde konuşuruz. İnanınız, anla
yacağınız şekilde konuşuruz. {SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Tehdit 
eltimle canım; sen kibar aldanışın, öyle ko
nuşmazsın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yine, 
(buraya bir fıkra ilave edilmiş, «Yukarı
daki hükümlere göre yapılacak harcama
lardan yatırım niteliğinde olanlar yıllık 
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programla ilişkisinin kurulması maksadı 
ile Devlet Planlama Teşkilatına bildirilir» 
deniyor. Yani, ben anlamıyorum... Küsura 
bakmayın; bu maddeleri okuma yazması 
olmayan kişiler mi yazıyor? Ne demek, 
yapılacak harçamallarda yatırım niteliğin
de olanlar?.. Peki, yatırım niteliğinde ol
mayan neler var? Onları da açıklayın. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale)— Ca
ri gider olur. 

'KAMER GENÇ (Devamla) — Değer
li arkadaşlar, bakın ben, konuşmamın ba
şında da söyledim, insanların yıllarca de
neyimlerle getirdikleri kuralları göz ardı 
etmeyelim. Kimse, geçmişteki insanlardan 
çok bilgili, çok dürüst, çok nitelikli ol
duğunu iddia etmesin. O insanlar, uygu
laya, uygulaya birtakım kurallar koymuş
lardır. Bu kurallar yalnız Türkiye Cum
huriyeti Devleti için değil ki; bugün, Av
rupa'nın birçok devletlerindeki devlet har
camaları kural altına alınmış. Siz, devle
tin 500 milyar liralık parasını getirip de 
bir genel müdürün, bir bakanın şahsî tak
dirine bırakamazsınız. Bıraktığınız za
man, yarın o genel müdür hırsızlıkla itham 
edilir, suiistimal yapmakla itham edilir; 
o bakan, hırsızlıkla Miaim edilir, siyasî 
amaçla bu parayı kullanıyor şeklinde İt
ham edilir, insanları itham altında bı
rakmamamız, böyle bir kanun getirerek 
onları zan altında bırakmamamız lazım. 
Bırakmamamız için de böyle kanun ta
sarılarının buraya gelmemesi lazım. Ba
kın, biz bunları burada söylüyoruz; ama, 
siyasî hesaplar yaparak söylemiyoruz, 
memleketin gerçekleri bu olduğu için bu
nu söylüyoruz. Yoksa, biz burada bunu 
siyasî bir polemik konusu yapsak, ger
çekten, bu maddeyi getirenlere karşı çok 
ağır konuşmamız gerekir; çünkü, madde, 
her yönüyle suiistimal kokan, her yönüy
le devlet çarkının sağlıklı işleyişini engel

leyen, devlet çarkının dişlilerini kıran bir 
maddedir. Bana göre, bu maddenin geri 
alınıp düzeltilmesi lazım; almazsanız, 
düzeltmezseniz, devlete büyük bir zarar 
verdirirsiniz. 

Arkadaşlar, görüyoruz, devlet imkân
larını kendi siyasî amaçları uğruna perva
sızca kullanan çok insan var, isim belirt
meye de gerek yok; ama bir tasarı geti
rilirken, bu tasarının ne anlama geldiğini 
siz kendi grubunuzda, tasarıyı getirenler
den lütfen sorunuz, hesap sorunuz; ama, 
sorulmuyor... 

Peki bunun denetimi ne olacak arka
daşlar? Bakın... 

/BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, to
parlayınız efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam Başkanım, gerçi bu konuda vermiş 
olduğum önergelerim de var, onlar üze
rinde de konuşacağım. 

Gelir idaresinin göliştirilimeîsi konusun
da bir kanun getirilmiş, 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun 415 inci maddesine 
ek bir madde eklenmiş ve orada şöyle 
(bir denetim getirilmiş: Denetim, Başba
kanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve 
Sayıştayca belirlenecek bir üyeden mey-
dana gelecek bir komisyon aracılığıyla ya
pılır... 

Anayasa Mahkemesi böyle bir deneti
mi getiren kanunu dahi iptal ediyor. Si
zin buraya getirdiğiniz yasa tasarısında 
ise denetim yok. Kim denetleyecek? Ba
kanın takdiri... Ben bakana güvenemi
yorum arkadaşım, güVenemem ki; yani 
aynı durumda olsam, siz de bana güve
nemezsiniz. 

Arkadaşlar, insanız, his taşıyoruz, 
menfaat duygusu taşıyoruz. Biz, insanla
rın, hislerinin, menfaat duygularının et
kisinde kalabileceği kanunları yapan in
sanlar olmamalıyız. Biz, devletin gele-
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değini garanti altına alacak, tarafsız, dü
rüst düzenlemeler yapmak zorundayız. 
Aksi hailde, birtakım insanlar her gün bu
rada konuşulur ve siz bu maddeye göre 
harcama yaptığınız zaman, sizin iktidarı
nıza ben söyleyeceğini ve burada suiisti
mal yapılmıştır diyeceğim. Niye yapılmış
tır?.. Bu suiistimali organize eden de 
ANAP Grubudur, diyeceğim. Bunu söy
lemeye hakkım olacak. Niye hakkım ola
cak? Çünkü bu kanun Meclis Genel Ku
rulunda konuşulurken, bu kanunun suiis
timale elverişli olduğunu söyledim; ama, 
siz tmmaldinız, hiçbir tepki göstermedi
niz; o halde arkadaşlar, siz bu suiistimal
leri başlangıçta istediniz ve işte uygula-
maida da kullanıyorsunuz diyeceğim. O 
zaman da, bana kimsenin söz söylemeye 
hakkı olmayacak. Balkın, gelecek sene, 
hayırlısıyla, bunları size soracağım. 

Madde üzerinde önergelerim de var. 
Hepiniz© saygılar sunarım. (SHP sıra

larından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Genç. 
Şahsı adına konuşmak üzere, Sayın 

Mustafa Kul; buyurun. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sa
yın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
bu kanun tasarısının ne kadar karışık, ne 
kadar anlamsız olduğunu her fırsatta 
söyledik. Hele bu vergilerin toplanma
sı ve dağılımıyla ilgili maddelere baktı
ğımız zaman, bu işin içinden çıkmanın 
oldukça zor olduğunu hepiniz takdir 
edersiniz. 

39 uncu madde üzerinde konuşabil-
memiz için, önce bu tasarının 9, 10 ve 
22 ncli maddelerini şöyle bir gözden ge
çirelim. 

9 uncu maddede, «Vergi daireleri, 
eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmet
leri vergisi hâsılatının tamamını, Mali

ye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Say
manlığında ayrı bir hesaba, bu Bakan
lıkça belirlenecek esaslar dahilinde, tah
sil edildiği ayı takip eden bir ay içinde 
yatırırlar» diyordu. «Diyordu» diyorum; 
çünkü, alelacele çıkarılan, bir an önce 
halkın cebinde kalan son kuruşlarını 
çekebilmek için ayaküstü hazırlanan bu 
yasa tasarısı, baştan sona yanlışlıklarla 
doluydu. Siz sayın üyelerimizin değerli 
oylarıyla, bu yanlışlıklardan bir tanesi 
düzeltildi; bu madde tasarıdan çıkarıl
mış oldu. Böylesine açık açık görünen bir 
yanlışlığı Hükümet nasıl teklif etti ve
ya bu yanlışlıkla bu tasarı komisyondan 
nasıl geçti, bizim aklımız ermiyor. Çün
kü, bu maddenin başlığında «Verginin 
dağılımı» yazıyordu; ama maddeye bak
tığımız zaman, bunun dağılımla hiçbir 
ilgisi olmadığını, aksine, tamamen ver
ginin toplanmasıyla ilgili olduğunu he
pimiz görmüştük ve o zaman sizler de 
karar verip, bu maddenin tasarıdan çı
karılması lehinde oy kullanmıştınız. 

Yine, 10 uncu maddede, «Akarya
kıt Tüketim Vergisi hâsılatının yüzde 

21,30'u Kamu Ortaklığı Fonuna; yüzde 
23,10'u Akaryakıt Tüketim Fonuna; 
yüzde 28,60'ı Maliye ve Gümrük Bakan
lığı Merkez Saymanlığına» deniliyor ve 
devam ediyor «...| tahsil edildiği ayı ta
kip eden bir ay içerisinde yatırılır» di
yor ve yine devam ediyor, «Akaryakıt 
Tüketim Fonuna toplanan paranın da 
"yüzde 2,60'ı belediyeler için Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığının müştereken hazırla
yacağı yönetmeliklerle belediyelere, yüz
de 4,50'si İller Bankasındaki Belediye
ler Fonu hesabına, yüzde 9,40'ı altyapı 
tesislerinde kullanılmak için Karayolları 
Genel Müdürlüğüne, yüzde 4,70'i Köy 
Hizmetleri Genel Müdurlüüğüne, yüzde 
1,50'si spor tesisleri yapmak için Beden 
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Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne, 
yüzde 0,40'ı ise Türk Sporunu Teşvik 
Fonuna ödenir» deniliyor,. Yani, Akar
yakıt Tüketim Fonuna toplanan paranın 
dağılımı 10 uncu maddede yapılmış. 

22 ncı maddjeye 'geliyoruz. Burada, 
«Vergi daireleri, ek taşıt alım vergisi 
hâsılatının tamamını, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Merkez Saymanlığında açılan 
ayrı bir hesaba yatırır» deniliyor. Ayrı
ca, maddenin sonunda, bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
tespit etmek için de Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına yetki verilmiş. 

Şimdi, 39 uncu maddede ise, Eği
tim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri 
Vergisinden, Akaryakıt Tüketim Vergi
sinden ve Ek Taşıt Alım Vergisinden 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez 
Saymanlığına yatırılan payların bölü
şümü esaslara bağlanıyor. 

Bir kere, bu madde şfckil olarak yan
lış. Yani, ya hu 39 uncu madde yanlış, 
ya da 22 nci madde yanlış; çünkü ikisi 
birbirine tamamen ters düşüyor. 

22 nci maddede, Ek Taşıt Alım Ver
gisi hâsılatının tamamı Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Merkez Saymanlığında 
ayrı bir hesaba yatırılıyor ve bu mad
denin uygulanmasına ilişkin usul ve esas
ları tespit etmeye de bakanlık yetkili 
kılmıyordu. Şimdi ise, 'biz, bu 39 uncu 
maddeyle, bu fonda toplanan paraların 
dağılımını bir esasa bağlamaya çalışı
yoruz. Bu maddeyi kabul ettiğimizi farz 
edelim. 'Bakanlık yarın kalkar da 22 nci 
maddede kendisine' verilen yetkiyi kulla
narak bu oranları değiştirirse vjeya ye
ni ıbir dağılım yaparsa durum ne ola
cak? 22 ve 39 uncu maddeler birbirle
riyle tamamen çelişir. Yani, şekil ola
rak durum bu. 

Ayrıca, bunun dışında, tasarının 10 
uncu maddesinde akaryakıt tüketim fo

nunda toplanan paranın dağılımı açık 
açık belirlenmjişken, Kamu Ortaklığı 
Fonunda veya Maliye Bakanlığı Mer
kez Saymanlığında toplanan hâsılatın 
dağılımı neden 10 uncu maddede yapıl
mamış da, ayrı bir madde olarak bura
ya konulmuştur?... 

Yani, bu yasa tasarısı, öyle aceleye 
ve öyle dar bir zamanda yapılmış ki; 
mlektup yazar gibi bir yasa taslağı ha
zırlamışsınız. 

Sonra bakılmış ki, parayı bu fonlar
da topladık, ama, nasıl dağıtacağız?... Veya 
paraların fonlarda toplanmasıyla ilgili 
maddede, bir fonda toplanan paranın 
dağılımı yapılimışfcen, diğer fonda top
lanan paranın dağılımı yapılmamış ve 
bunun için de tasarıya ek bir madde 
konulmuş.. Bu, şekil olarak yanlış. 

Ayrıca, siz, 1983 seçimlerinden son
ra veya 1983 yılında, «Hükümet olduk
tan sonra, bürokrasiyi kaldıracağız» de
diniz. 

iBAŞKAN — Sayın Kul, lütfen to
parlayınız efendim. 

MUSTAFA KUL {Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

«Vatandaşlarımıza her türlü kolaylı
ğı sağlayacağız» demiştiniz. Hani bu ko
laylıklar, hani bu bürokrasiyi kaldırma 
sloganlarınız nerede kaldı? Bürokrasi, si
zin döneminizde, sizden önceki dönem
lere nazaran on kat daha arttı., Şimdiye 
kadar getirdiğiniz bürokratik zorluklar 
yetmezmiş gibi, bu kanun tasarısıyla, 
vatandaşıa, maddî külfetin yanında bir 
de bürokratik güçlükler getirdiniz. Si
zin döneminizde, bir İnsanın ticaret ya
pabilmesi için, ortaokul veya lise me
zunu olması yetmiyor, ticaret yapabilmesi 
İçin, hukuk fakültesi veya tıp fakülte
si mezunu olması da yetmiyor. Bu bü
rokratik engeller karşısında bir insanın 
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ticaret yapabilmesi için, en küçük bir 
bakkal dükkânını, bir çay ocağını dahi 
çalıştırabilımesi için, ticarî ilimler aka
demisi mezunu olması şart. Ya kendisi 
ticarî 'ilimler akademisi mezunu olacak, 
ya da yanında bir ticarî lilimler aka
demisi mezunu çalıştırmak zorunda ka
lacaktır; çünkü, her ay üç dört tane be-
yannemie vermek zorunda. Bunları takip 
etmek de oldukça güç. 

BAŞKAN — Sayın Kul, lütfen... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — He

men fcıi'tirtiyorum Başkanım. 
Şimdi bu maddeyle, kamu çalışan

larına da birsürü bürokratik güçlükler 
getiriyorsunuz. Buna ne gerek vardı? 
Siz zaten her istediğiniz zaman her tür
lü şeye zam yapıyordunuz. Bu kanuna, 
bu kadar bürokrasiye ne gerek vardı? 
Bir zam yapıp bu işi bir günde bitire
bilirdiniz, bu çatı altında günlerce bi
zimle uğraşmak zorunda, kalmazdınız. 

Bu yasayı böyle acele olarak çıkar
mak istediğimize göre, acul olarak para
ya ihtiyacınız var demektir.. Biz de, bu
nu, paraya ihtiyacınız olduğunu biliyo
ruz.., Bu yasa tasarısını bugün buradan 
nasııl olsa geçireceksiniz. Bundan sonra 
laiklinizi başınıza toplayın, devletin büt
çesini, şimdiye kadar olduğu gibi, ho
vardaca har vurup harman savunmayın. 
Yine paraya ihtiyaç duyduğunuz zaman, 
zamlarla veya böyle bir kanunla kar
şımıza çıkarsanız, bu seferki gibi kolay 
geçiremezsiniz; çünkü, o zaman milletin 
vekilleri değil, milletin kendisi sizin kar
şınıza, çıkacaktır. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tabir Köse, bu
yurun efendim. 

İMEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu maddeyi okuduğum zaman, evve

la - bu yasa tasarısının baştarafında 
madde gerekçeleri izah ediliyor - gerek
çenin ne olduğuna bakmak istedim. Ge
rekçeden ben şunu anlıyorum: Bu ver
ginin konulmasında veya bu fonun ku
rulmasında biz nje yapacağız, buna ne
den ihtiyaç, duyduk, bunun anlatılma
sı lazım. Şimdi buradaki 34 üncü mad-
denin gerekçesini - gerekçede 34 üncü 
madde yazıldığı için böyle söylüyorum, 
rakam değişik - okuyalım: 

«Madde 34. — Bu madde, bu Ka
nunun 9, 11 ve 23 üncü maddelerine 
göre vergi dairelerince, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Merkez Saymanlığında 
ayrı bir özel hesaba yatırılan eğitim, 
gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergi
si, akaryakıt tüketim vergisi ve ek taşıt 
alım vergisi paylarının, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ilje Sağlık 
ve Sosyali Yardım Bakanlığı arasında ne 
şekilde dağıtıma tabi tutulacağına iliş
kindir.» Gerekçe!... 

«Bunun yani sıra, Bakanlar Kurulu
na verilen yetki ile her bir Bakanlığa 
verilen pay, kendi içinde, 20 puana ka
dar artırılabilecek veya indirilebilecektir. 
Böylece, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığının yüzde 60 olan payı, en az 
yüzde 40'a indirilebilecek, en çok ise 
yüzde 80'e çıkarılabilecektir.» Bu da ge
rekçe! Glerekçe mi, özet mi, bir dikkat 
edelim arkadaşlar. 

Devam ediyor: «Öte yandan, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının yüzde 
40 olan payı ise en çok yüzde 60'a çı
karılabilecek, en az yüzde 20'yie indiri
lebilecektir.» Bu da gerekçe : 

Devam ©diyor: «Bu şekilde, bir ba
kanlıkta indirilen pay kadar diğerine Ha
vle yapılmış olacaktır.» 

Koskoca Türkiye Büyük Millet Mec
lisine bu maddenin özetini gerekçe di-
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ye sunuyorlar; varsa, buyursun Komis
yon ve Hükümet söylesin, bu gerekçe 
mi, maddenin özeti mi? Ben bunda hiç
bir gerekçe 'İfadesi göremiyorum. Bu 
maddeyi bir ilkokul çocuğuna verseniz 
ve «Bunun özetini hazırla» deseniz, şu
nun aynısını yazar; ıbu bir özettir. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Yap
mayın!... 

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

MEHMET TAHİR KÖSE (Devam
la) — Oku kardeşim, oku. 

BAŞKAN — Milletvekili muhatabı
nız değil efendim, Genel Kurul muha
tabınız, 

MEHMET TAHİR KÖSE (Devam
la) — Birincisi: Bunlar hazırlanırken 
daha ciddî bir şekilde hazırlansın, ge
rekçeler izah edilsin, bunu istiyoruz. 
Kanunun kapsamından önce bunu izah 
etmekte fayda gördüm. Gerekçeler, tat
min edici ibir şekilde ve ciddî olarak ha
zırlansın, maddeyi tekrar etme şeklinde 
oImasın.ı 

İkinci söyleyeceğim husus; bu mad
denin (a) ve (b) fıkraları var. (b) fıkra
sının getiriliş sebebi anladığımıza göre, 
(a) fıkrasındaki bazı bürokratik engel
leri önliemefc içlin;' yani paranın daha ko
lay harcanmasını sağlamak için yapıl
mış bir durum. 

Madem parayı harcamakta bu kadar 
sıkıntı var, bürokratik engeller var, Sa
yıştay denetimi var, o zaman bu para
nın tamamını (b) fıkrasına göre aktar
daydınız da daha rahat yapsaydınız, o 
zaman (a) fıkrasına hiç gerek kalmazdı. 

Diğer söyleyeceğim; yine bu madde
nin sonuna, laf olsun diye bir fıkra ko
nulmuş. «Yukarıdaki hükümlere göre 
yapıüacafc harcamailardan yatırım nite
liğinde! olanlar yıllık programla ilişki-
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sinin kurulması maksadı ile Devlet Plan
lama Teşkilatına bildirilir» diyor. Bildi
ğimiz kadarıyla, Devlet Planlama Teşki
latı, planlarını daha önceden yapıyor, çe
şitli şekilleri göz önünde 'bulundurarak 
bir plan yapıyor. Burada yapılan nedir? 
Burada yapılan şudur: Planlamaya, «bu
nu 'ben yaptım, sen uygula» demekten 
sinin kurulması maksadı ile Devlet Plan
lamanın hiçbir fonksiyonu kalmıyor. Sa
dece politika bir uygulama; Planlama
yı devre dışı bırakıcı ve planlamanın bü
tünlüğünü bozucu bir maddedir bu. 

'Söyleyeceklerim bu kadar, teşekkür 
ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim efen
dim. 

Madde üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır. 

Verilen önergeleri okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik 

Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finans
man Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nu, 61'83 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapıl
ması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 39 
uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Fuat Erçetin 
Edirne 

M. Tabir Köse 
Amasya 
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Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Kazım Ulusoy 
Amasya 

M. Adnan Ekmen 
Mardin 

Kenan Süzer 
Tokat 

Tayfun Ün 
Bilecik 

Mehmet Ali Eren 
İstanbul 

Madde 39. — Bu kanunun 9, 11 ve 
23 üncü maddelerine göre Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığın
da ayrı bir hesaba yatırılan Eğitim, Genç
lik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, 
Akaryakıt Tüketim Vergisi ve Ek Taşıt 
Alım Vergisi payları hakkında aşağıdaki 
işlem yapılır. 

Maddedeki (a) ve (b) fıkralarındaki 
payların dağıtımı : 

<(a) maddesindeki Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı Bütçesi yüzde 50, 
kalan yüzde 50'si ise Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Bütçesinde, hu bakan
lıklarca belirlenecek ve yeniden açılacak 
özel tertiplere ödenek kaydedilir ve pa
rası Merkez Saymanlığınca 10 gün için
de Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bnkasm-
da anılan bakanlıklar adına açılacak 
özel hesaplara yatırılır şekliyle değiştiril
mesini. Yine (a) maddesinin son cümle
si olan bu ödeneklerden yılı içinde har
canmayan miktarlar, ertesi yıl bütçeleri
ne devren gelir ve ödenek kaydolunur, 
cümlesinin çıkartılmasına, 

Yine (a) maddesinde yer alan bu kay
nakta yapılan harcamalar 1050 sayılı 
Muhaısebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı 
Sayıştay Kanununun 30 ve 37 nci mad-
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delerinde yer alan vize hükümlerine ta
bidir» şekliyle değiştirilmesine. 

Gerekçe : özellikle son yıllarda fon
lar kurup, hu fonlardaki kaynakları sa
vurganca harcamak alışkanlığı devlet 
politikası haline gelmiştir. Sayıştay Ka
nunu boşuna getirilmiş bir olay değildir. 
Sayıştay bu devletin oluşumunda önemli 
bir payı olan bir kurumdur. Bu kurumu 
devlet harcamalarında devre dışı bırak
mak, uygun olmadığı gibi Anayasaya da 
aykırıdır. Kaynakların en etkin bir şekil
de kullanılmasına özen gösterilen ve 
önem veren bir partinin üyeleriyiz; çün
kü ülkenin sorunlarının çok olduğu ve 
birikmiş olduğunu, özellikle son sekiz yıl
dır bilmekteyiz. Eğer bu yaklaşımda; büt
çenin bütünselliği ve birliği ilkesinden 
uzaklaşıp, fonları bir biri ardına kurar 
isek, dolayısıyla gelir ve giderler bütçe 
dışına çıkarılırsa bu hem bütçeyi hacze
der, hem de bütçenin sağlıklığını, hem 
de planlamayı anlamsız bir hale getirir. 
İşte bugünkü Hükümetin anlam veremedi
ğimiz, yedi yasadan oluşan ve özellikle 
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmet
leri Vergisinin ihdası ile 3074 sayılı Akar
yakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sa
yılı Vergi Usul Kanunu gibi kanunlar
dan elde edilecek paraların yukarıda be
lirttiğimiz bir anlayış içinde, maddenin 
(b) fıkrasında belirtilen Geliştirme ve 
Destekleme Fonunda açılacak hesaplara 
aktarılması, bu fonda biriken paraların 
miktarları Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının talimatlarına göre kullanıl
ması, bunun tipik bir örneğidir. Bu ya
salardan doğan vergi miktarlarını genel 
bütçe içinde değerlendirip, toplanan mik
tarları Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
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kanlığı bütçelerine ilave edilmeleri var
ken ve doğru iken, fonlara aktarılması 
dolayısıyla fonlardaki harcamaların dene
timsiz bırakılması ciddî devlet anlayışıyla 
bağdaşmadığı gibi, bir sürü kuşkuları ve 
söylentileri gündeme getirecektir. 1988 
Türkiyesi giderek ekonomide fonlarla yö
netilme Türkiyesi haline gelmiştir. Fon
larda yapılan harcamalar, hepsinin yıllık 
bütçe uygulamasında yapılması mümkün 
iken, fonlardan harcama yapılmayı ısrar
lı bir şekilde sürdürmek ve yemi fonlar 
ihdas etmek mantığı, devletin nereye sü
rüklenmek istendiği konusunda derin en
dişeler yaratmaktadır. Kaldı ki, bu yasa
nın birçok maddesi Anayasaya aykırılığı 
konusu tartışılmakta, gerek Plan ve Büt
çe Komisyonundaki tartışmalar sırasında 
ve gerekse bugüne kadar Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde tartışılmasında muha
lefet partilerine mensup birçok üyenin, 
yasada bulunan birçok maddeyi, dolayı
sıyla yasalar demetinden oluşan bu yasa 
tasarısının Anayasaya aykırılığı açık ve 
seçik bilinmesine karşın, hükümetin bu 
yasayı geri çekip Anayasaya aykırılığı 
tartışmalarından uzak ve içeriğinde sosyal 
adalet ilkelerini gözetip; eğer, illa bir 
vergi yasası gerekip hazırlanacaksa, bu 
vergi yasalarının külfetinin geniş halk 
yığınları üzerine yıkılması yerine, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tüm partilerin 
ortak, uzlaşıcı ve külfeti bugün ülkemi
zin gerçek ve yasalardan getireceği buna 
benzer vergilerden etkilenmeyecek top
lum kesimlerini yansıtan yasa tasarısı şek
linde getirilmesi, ülkemiz ve geniş halk 
yığınları için doğru olduğuna inanmak
tayız. Ayrıca, Anavatan İktidarının, özel
likle seçim dönemlerinde söylediklerini 
bugüne kadar, halk kesimlerinin çalışma 
ve sosyal yaşamlarıyla ilgili vaatlerini ye
rine getirmemiş olması, bu yasa tasarı
sıyla da, geniş halk yığınları, bir kez da

ha mağdur edileceği göz önüne alınırsa, 
Anavatan iktidarı için, bu yasayı geri çek
mek ve içeriğini yukarıda bahsettiğimiz 
biçimde yeniden düzenlemek bir fırsattır. 
İnancımız şudur iki: Bu yasa tasarısı, 
bugüne kadar Anavatan İktidarının, geniş 
halk yığınları üzerine, bugüne kadar ge
tirdiği yüklerden yalnızca bir tanesini teş
kil etmektedir. Bu türlü devlet yönetimi, 
hükümet etme mantığıyla ülkenin iç ba
rışının sağlanamayacağı, çalışma barışının, 
sosyal bansın giderek toplumsal bir kao
sa sürükleneceği korkusunu taşımaktayız. 
Sayın Başbakan ve Anavatan Partisi Hü
kümet yetkilileri, bu sözlerimizi, bundan 
önceki gibi ucuz halk edebiyatı olarak gö
rebilirler; ancak, kendileri de çok iyi bil
mektedirler ki, devletin devamlılığı, toplu
mun refahı için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, bu ve buna benzer yasa tasarı
larının uzlaşmacı olmalı, özellikle İktidar 
Partisi ve onun milletvekilleri veya buna 
benzer yasa tasarılarının düzenlenmesin
de devlet baba sözcüğü anlamını ve içe
riğini gözardı etmemeleri gerektiğine inan
maktayız. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 39 uncu maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

M. Tahir Köse 
Amasya 
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Kenan Süzer 
Tokat 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

M. Adnan Ekmen 
Mardin 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Mehmet Ali Eren 
İstanbul 

Madde 39'da Eğitim, Gençlik ve Spor, 
Sağlık Hizmetleri Vergisi, Akaryakıt Tü
ketim Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi 
bu kanunun 9, 11 ve 23 üncü maddele
rine göre Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Merkez Saymanlığında ayrı bir hesaba ya
tırılan paylar hakkında aşağıdaki işlem
ler yapılır, ibaresinden de yatırılan payla
rın dağıtımı sözkonusu olmuş ve dağı
tım: 

a) Fıkrasında Merkez Saymanlığına 
yatırılan payların yarısı 10 gün içinde 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bir yan
dan bütçeye gelir, diğer yandan yüzdfc 
55'i Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı bütçesinde, kafan yüzde 45'i ise Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesin
de belirlenecek yeniden açılacak özel ter
tiplere ödenek kaydedilir ve parası Mer
kez Saymanlığınca aynı süre içinde T.C. 
Ziraat Bankasında anılan Bakanlıklar adı
na özel hesaplara yatırılır. Bu kaynaktan 
yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muha-
sebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununa ve 832 sayılı Sa
yıştay Kanununun 30 ve 37 nci madde
lerinde yer alan vize hükümlerine tabi 
değildir. Bu ödenekler yıl içimde harcanır. 

b) fıkrasında Merkez Saymanlığına 
yatırılan payların diğer yarısı onbeş gün 
içinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
yüzde 55.Milî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, kalan yüzde 45'i ise Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından Eği
tim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetlerin
de kullanılmak üzere, Geliştirme ve Des
tekleme Fonu nezdinde açılacak ayrı ayrı 
hesaplara aktarılır. Bu suretle Fona ak
tarılan miktarlar Sağlık ve Sosyal Yandım 
Bakanlığı ile Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığının talimatları doğrultu
sunda kullanılır. 

Yukarıdaki hükümlere göre yapılacak 
harcamalarda yatırım niteliğinde olan ve 
olmayanlar, yıllık programa ilişkisinin ku
rulması maksadı ile Devlet Planlama Teş
kilatına bildirilir. 

Bakanlar Kurulu, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı l e Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının birinci fıkranın 
(a) ve (b) bentlerine göre alacakları pay
ları, kendi1 içinde 10 puana kadar artır
maya ve azaltmaya yetkilidirler, şeklin
de değiştirilmesini. 

Gerekçe: Anavatan hükümetleri gö
reve geldiği 1983 yılında günümüze ka
dar Millî Eğitim, Gençlik, Spor ve özel
likle Sağlık Hizmetleri gibi ülkenin ger
çekten temel sorunları olan konularda! 
ülke halkına yönelik hiçbir tedbir ge
tirmediği gibi, 7 kanundan oluşan, yani 
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmet
leri Vergisinin İhdası ile 3074 Sayılı Akar
yakıt Tüketim Vergisi Kanununun özel
likle giderek yoksullaşan çalışan insanla
rın, başta işçiler, memurlar, emekliler, 
dul ve yetimler ve küçük esnaf olmak 
üzere geniş halk yığınlarının son lofcma-ı 
larına da göz diktiğinin bir ifadesidir. 
Özellikle bu yasa tasarısı Anavatan İkti
darının sosyal adaletten hiç nasibini at
madığının acı bir kanıtıdır, özellikle ül
kemizde eğitim ve sağlık hizmetleri çözü
münde getirilen vergilerin çalışan insan
lara yük getirdiğinin tespiti Anavatan İk
tidarının holding sahiplerinden yana mı, 
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yoksa geniş halk yığınlarından mı yana 
olduğu konusunda gerçek yüzünü ortaya 
çıkarmıştır. Aylık gelirleri, kira, elektrik 
ve su parasını karşılayamayan ve karşı
layamayacak durumda olan milyonlarca 
insan sağlık ve eğitim sorununun çözü
münde aylık değil, bir günde milyonlar 
kazanan insanlardan daha çok külfet al
tına sokulmuştur. Buna bizim gibi ülke 
halkı da artık şaşmamaktadır. Çünkü 
Anavatan iktidarı, siyasî tercihi açık ve 
seçik olarak yapmıştır. Bunun1 için ger
çekten ülkedeki Millî Eğitim ve Sağlık 
Hizmetlerini çözmeye yönelik bugüne ka
dar vurdumduymazlığın bundan sonra 
da sürdürüleceğine inandığımız iktidarın, 
bu maddede belirttiği gibi, toplanan (ver
giler dolayısıyla) paraların eğitim ve sağ
lık hizmetlerinde kullanılacağı konusun
da bir kez daha belirtmek isteriz, ciddî 
kuşkulanınız vardır; Buna hiç şaşmıyo
ruz, çünkü, Anavatan İktidarı siyasî ter
cihini, yukarıda belirttiğimiz şekilde açık 
seçik yapmıştır. Bunu da bugüne kadarki 
uyguladığı ekonomik politikalarla göster
miştir. Anavatan İktidarının defterinde, 
kitabında ezilene, yoksula yer yoktur. İki 
somut örneği ile neden haklı olduğumuz 
ortadadır. Sigaraya getirilen maktu ver
gi ile Akaryakıt Tüketim Vergisinin yüz
de 9'u, yüzde 21'e çıkartılması ile çalı
şan insanların cebinden dolayısıyla alına
cak bu paralarla bir hükümetin ve bir 
devletin eğitim ve sağlık hizmetlerini ye
rine getirmesi mantığının ne kadar acı 
olduğu ayrı bir gerçektir. 

BAŞKAN. — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 
39 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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İsmail Köse 
Erzurum 

Latif Sakıcı 
Muğla 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Payların Dağıtımı 

MADDE 39. — Bu Kanunun 9, 11 ve 
23 üncü maddelerine göre, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığın
da ayrı bir hesaba yatırılan Eğitim, Genç
lik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, 
Akaryakıt Tüketim Vergisi ve Ek Taşıt 
Alım Vergisi payları hakkında aşağıdaki 
şekilde işlem yapılır. 

a) Merkez Saymanlığına yatırılan 
payların yarısı onbeş gün içinde, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca bir yandan büt
çeye gelir, diğer yandan yüzde 50'si Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe
sinin, kalan yüzde 50'si ise Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı bütçesinin, bu ba
kanlıklarca belirlenecek ve yeniden açı
lacak özel tertiplerine ödenek kaydedilir. 
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan 
miktarlar ertesi yıl bütçelerine devren ge
lir ve ödenek kaydolunur. 

b) Merkez Saymanlığına yatırılan 
payların diğer yarısı onbeş gün içinde, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, yüzde 
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50'si Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı, kalan yüzde 50'si ise Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından eği
tim, gençlik, spor ve sağlık hizmetlerinde 
kullanılmak üzere Geliştirme ve Destek
leme Fonuna aktarılır. Bu suretle Fona 
aktarılan miktarlar, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığıyla, Sağlık, ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının talimatları çerçeve
sinde kullandırılır. 

Bakanlar Kurulu, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının birinci fıkranın (a) 
ve '(b) bentlerine göre, alacakları payla
rın, kendi içinde, 20 puana kadar arttır
maya ve indirmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum : 

Sayın milletvekilleri, önergeleri okut
tuktan sonra işleme koyma aşamasında 
ara vereceğim, bu hususu arkadaşlarıma 
bildirmek isterim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 
39 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Fuat Erçetin 
Edirne 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Payların Dağıtımı 

MADDE 39. — Bu Kanunun 9, 11 ve 
23 üncü maddelerine göre Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığın
da ayrı bir hesaba yatırılan Eğitim, Genç
lik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, 
Akaryakıt Tüketim Vergisi ve Ek Taşıt 
Alım Vergisi Paylan hakkında aşağıdaki 
şekilde işlem yapılır : 

a) Merkez Saymanlığına yatırılan 
payların yarısı 15 gün içinde, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca bir yandan bütçe
ye gelir, diğer yandan yüzde 50'si Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçe
sinin, kalan yüzde 50'si ise Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Bütçesinin, bu ba
kanlıklarca belirlenecek ve yeniden açıla
cak özel tertipleerine ödenek kaydedilir. 
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan 
miktarlar ertesi yıl bütçelerine devren 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

b) Merkez Saymanlığına yatırılan 
payların diğer yarısı 15 gün içinde, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca, yüzde 50' 
si Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı, kalan yüzde 50'si ise Sağlık ve,Sosyal 
Yardım Bakanlığı tarafından eğitim, 
gençlik, spor ve sağlık hizmetlerinde kul
lanılmak üzere Geliştirme ve Destekleme 
Fonuna aktarılır. Bu suretle Fona aktarı
lan miktarlar, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının talimatları çerçevesinde 
kullandırılır. 

Bakanlar Kurulu, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının birinci fıkranın (a) 
ve (b) bentlerine göre alacakları payları 
kendi içinde 20 puana kadar artırmaya 
ve indirmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 
39 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Erçetin 
Edirne 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Payların Dağıtımı 

MADDE 39. — Bu Kanunun 9, 11 ve 
23 üncü maddelerine göre Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığın
da ayrı bir hesaba yatırılan Eğitim, Genç
lik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, 
Akaryakıt Tüketim Vergisi ve Ek Taşıt 
Alım Vergisi payları hakkında aşağıdaki 
şekilde işlem yapılır. 

a) Merkez Saymanlığına yatırılan 
payların yarısı onbeş gün içinde, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca bir yandan büt
çeye gelir, diğer yandan yüzde 55'i Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçe
sinin, kalan yüzde 45'i ise Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Bütçesinin bu ba
kanlıklarca belirlenecek ve yeniden açıla
cak özel tertiplerine ödenek kaydedilir. 
Bu ödeneklerden yıl içinde harcanmayan 
miktarlar ertesi yıl bütçelerine devren ge
lir ve ödenek kaydolur. 

b) Merkez Saymanlığına yatırılan 
payların diğer yarısı onbeş gün içinde, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yüzde 
55'i Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan

lığı, kalan yüzde 45'i ise Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı tarafından Eğitim, 
Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetlerinde 
kullanılmak üzere Geliştirme ve Destek
leme Fonuna aktarılır. Bu suretle Fona 
aktarılan miktarlar Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının talimatları çerçeve
sinde kullandırılır. 

Bakanlar Kurulu, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının birinci fıkranın (a) 
ve (b) bentlerine göre alacakları payları, 
kendi içinde, 20 puana kadar artırmaya 
ve indirmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 Sıra Sayılı Ya

sa Tasarısının eski 40 inci, yeni 39 uncu 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Musa Gökbel 
Muğla 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Eşref Erdem 
Ankara 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Fıkra : Bu madde uyarınca yapılacak 
harcamalar Devlet Denetleme Kurulunca 
denetlenir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 19 sayılı Yasa ta
sarısının eski 40 inci, yeni 39 uncu mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklen
mesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Musa Göfcbel 
Muğla 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Eşref Erdem 
Ankara 

tstemihan Talay 
içel 

Fıkra : Bu fonlar Türkiye Büyük Mil
let Meclisince denetlenir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
39 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Latif Sakıcı 
Muğla 
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Ertekin Durutürk 
İsparta 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

İsmail Köse 
Erzurum 

MADDE 39. — Bu Kanunun, 8, 10 
ve 22 nci maddelerine göre, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığın
da ayrı bir hesaba yatırılan Eğitim, Genç
lik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, 
Akaryakıt Tüketim Vergisi ve Bk Taşıt 
Alım Vergisi payları hakkında aşağıdaki 
işlem yapılır. 

Merkez Saymanlığına yatırılan payla
rın tamamı onbeş gün içinde, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca bir yandan bütçe
ye gelir, diğer yandan yüzde 60'ı Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe
sinde, kalan yüzde 40'ı ise Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı bütçesinde, bu ba
kanlıklara belirlenecek ve yeniden açıla
cak özel tertiplere ödenek kaydedilir ve 
parası Merkez Saymanlığınca aynı gün 
içinde T. C. Ziraat Bankasında anılan ba
kanlıklar adına açılacak özel hesaplara 
yatırılır. Bu kaynakdan yapılacak harca
malar 1050 sayılı Mühasebe-i Umumiye 
Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 
30 ve 37 nci maddelerinde yer alan vize 
hükümlerine tabi değildir. Bu ödenekler
den yılı içinde harcanamayan miktarlar 
ertesi yıl bütçelerine devren getir ve öde-
ndk kaydolunur. 

Yukarıdaki hükümlere göre yapüa-
cak harcamalardan yatırım niteliğinde 
olanlar yıllık programla ilişkisinin kurul-
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ması maksadı ile Devlet Planlama Teşki
latına bildirilir. 

Bakanlar Kurulu, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının iMnci fıkrada gös
terilen payları, 'kendi içinde, 20 puana ka
dar artırmaya ve indirmeye yetkilidir. . 

I ^ • 

1. — Eğitim, Gençlik ve Spor ve Sağ
lık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 
Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanu
nu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı 
Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Uulü Hakkında Ka
nun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda De
ğişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara 
Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (i/395) (S. Sayısı : 19) (Devam) 

BAŞKAN — 39 uncu maddeyle ilgili 
önergeler okunmuştu. Okunan önergeleri 
aykırılık derecesline göre tekrar okutup 
oylarınıza sunacağım. 

Komisyon ve Hükümet yerlıerini al
mışlardır. 

Önergeyi dkuıtuyorum : 

BAŞKAN — Önergelerin okunması 
tamamlanmıştır. 

Geliş sırasına göre tekrar okutup oy
larınıza sunacağım; ancak, bu arada saat 
21.00'de toplanmak üzere, birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.34 

Türkiye Büyük Miliet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 
39 oncu maddesinin aşağıdaki şökâlde de-
ğiştimiilmesini arz ve telklif ederiz. 

. Fuat Brçetıin (Edirne) 
ve arkadaşları 

Madde 39. — Bu Kanunun 9, 11 ve 
23 üncü maddelerline göre Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Merkez Saymanlığımda ayrı 
bıir hesaba yatırılan, Eğiıtim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, Akar
yakıt Tüketim Vergisi ve Ek Taşıt Alım 
Vergisi payları hakkında aşağıdaki işlem 
yapılır. 

Maddedeki (a) ve (b) fıkralarında pay
ların dağıtımı : 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Ba^kanvekili AbduIhaMm Araş 
KÂTtP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Nunhan Tekine! (Kastamonu) 

BAŞKAN — 41 inci Birleşiımıiın İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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(a) maddesindeki «Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı Bütçesine yüzde 50, 
ka'lan yüzde 50'si ise Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Bütçesinde bu bakan
lıklarca belirlenecek ve yeniden açılacak 
özel tertiplere ödenek kaydedilir ve para
sı merkez saymanlığınca 10 gün içinde 
Türkiye Cumhuriyet Ziıraıat Bankasında 
anılan bakanlıklar adına açılacak özel 
hesaplara yatırılır» şekliyle deglştiırıilmiesi-
ni. Yine, (a) maddesinin son cümlesi olan 
«Bu ödeneklerden yılı içinde harcanma
yan miktarlar ertesi yıl bütçelerine dev
ren gelir ve ödenek Ikaydolıunur.» cüm
lesinin çıkarılmasına; 

Yine (a) maddesinde yer alam «Bu 
kaynaktan yapılan harcamalar 1050 sayılı 
Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 
sayılı Devlet îhale Kanununa ve 832 sa
yılı Sayıştay Kanununun 30 ve 37 noi 
maddelerinde yer alan vize hükümlerinle 
tabidir.» şekliyle değiştirilmesine, 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLÎ İLHAN AİŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor Sayın Baş
kan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(İzmir) — Hükümet katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmıamıişıtıiır. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 39 uncu maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Sümer (Diyarbakır) 
ve arkadaşları 
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Madde 39'da «Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, Akaryakıt 
Tüketim Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi 
bu kanunun 9,11 ve 23 üncü maddelerine 
ıgöre Maliye ve Gümrük Bakanlığı Mer
kez Saymanlığında ayrı bir hesaba ya
tırılan paylan hakkında aşağıdaki işlem
ler yapılır» ibaresinden de yatırılan pay
ların dağıtımı söz konusu olmuş ve da
ğıtım: 

(a) fıkrasında, -«Merkez Saymanlığı
na yatırılan payların yarısı 10 gün için
de Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bir 
yandan' ibütçeye gelir, diğer yandan yüz
de 55'i Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı (Bütçesinde kalan yüzde 45'i 
ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçesinde (belirlenecek yeniden açılacak 
özel tertiplere ödenek kaydedilir ve pa
rası Merkez Saymanlığınca aynı süre 
içinde T. C Ziraat Bankasında anılan 
'bakanlıklar adına özel hesaplara yatırılır. 
Bu kaynaktan yapılacak harcama 1050 
sayılı Muhase'bei Umumiye Kanunuyla, 
2886 sayılı Devlet îhale Kanununa ve 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 30 - 37 
nci maddelerinde yer alan vize hüküm
lerine tabi değildir. Bu ödenekler yılı için
de harcanır. 

ı(lb) fıkrasında «Merkez Saymanlığına 
yatırılan payların diğer yarısı 15 gün 
içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
% 5'5'i Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
iBa'fcanlığı, kalan % 45'i ise Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından Eği
tim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetle
rinde kullanılmak üzere Geliştirme ve 
Destekleme Fonu nezdinde açılacak ay
rı ayrı hesaplara aktarılır ve hu suretle 
fona aktarılan miktarlar Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı ile Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı talimatları 
doğrultusunda (kyilamlır. 
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Yukarıdaki hükümlere göre yapıla
cak harcamalardan yatırım niteliğinde 
olan ve olmayanlar, yıllık programla iliş
kisinin kurulması maksadıyla Devlet 
Planlama Teşkilatına bildiri lir. 

Bakanlar Kurulu, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınm 'birinci fıkra
nın (a) ve (b) bentlerine göre alacakları 
payları kendi içinde 10 puana kadar ar
tırmaya ve azaltmaya yetkilidir.» şeklin
de değiştirilmesini. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİÎLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA 
ERDEM (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türikiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarlısı
nın 39 uncu maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İ̂smail Köse '(Erzurum 
ve 'arkadaşları 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Payların Dağıtımı 
MADDE 39. — Bu Kanunun 9, 11 

ve 23 üncü maddelerine göre Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığın
da ayrı bir hesaba yatırılan Eğitim, Genç
lik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, 
Akaryatkıt Tüketim Vergisi ve Ek Taşıt 
Alım Vergisi payları hakkında aşağıda
ki şekilde 'işlem yapılır. 

a) Merkez Saymanlığına yatırılan 
payların yarısı onbeş gün içinde, Maliye 
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ve Gümrük Bakanlığınca bir yandan 
bütçeye gelir, diğer yandan yüzde 50'si 
Millî Eğitim Gneçlik ve Spor Bakanlığı 
Bütçesinin, Ikalan yüzde 50'si ise Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin, 
bu bakanlıklarca belirlenecek ve yeni
den açılacak özel tertiplerine ödenek kay
dedilir. IBu ödeneklerden yılı içinde har
canmayan miktarlar ertesi yıl bütçelerine 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

b) Merkez Saymanlığına yatırılan 
payların diğer yarısı onbeş gün içinde, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yüzde 
50̂ si Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı, ıkalan yüzde 50'si ise Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından eği
tim, gençlik, spor ve sağlık hizmetlerin
de kullanılmak üzere, Geliştirme ve Des
tekleme Fonuna aktarılır. Bu suretle fo
na aktarılan miktarlar, Millî Eğitim 
Gençlik ve 'Spor Bakanlığı ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının talimatları 
çerçevesinde kullandırılır. 

Baikanlar Kurulu, Millî Eğitim Genç
lik ve Slpor Bakanlığı ile Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının birinci fıkra
nın (a) ve (b) bentlerine göre alacakları 
paylan, Ikendi içinde, 20 puana kadar 
arttırmaya ve indirmeye yetlkilidir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Rıza 
Yılmaz'ın bu mahiyette bir önergesi da
ha vardır. Bu, dalha önce okundu. Bu 
okunan önerge ile aynı mahiyette olduğu 
için, ikisini birden işleme tabi tutuyo
rum. 

İsmail Köse ve arkadaşlarının öner
gesi ile Rıza Yılmaz ve arkadaşlarının 
önergesine Komisyon ve Hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA 
ERDEM <lzmir) — Hükümet katılmı
yor. 

BAŞKAN — Okunan, îsmaM Köse ve 
arkadaşlarının önergesi ile Rıza Yılmaz 
ve arkadaşlarının önergesini birlikte işle
me koyuyorum. 

(Her iki önergeyi kabul edenler... Et
meyenler... Her iki önerge de kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
39 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Güneş Gürseler (Tekirdağ) 
ve arkadaşları 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Payların Dağıtımı 

MADDE 39. — Bu Kanunun 9, 11 
ve 23 üncü maddele/ine göre Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığın
da ayrı Ibir hesaba yatırılan Eğitim, Genç
lik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Ek Taşıt 
Alım Vergisi payları hakkında aşağıda
ki şekilde işlem yapılır. 

a) Merkez Saymanlığına yatırılan 
payların yarısı onbeş gün içinde, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca Ibir yan
dan bütçeye gelir, diğer yandan % 55'i 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bütçesinin, kalan % 45'i ise Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin, bu 
bakanlıklarca belirlenecek ve yeniden 
açılacak özel tertiplerine ödenek kayde
dilir. Bu ödeneklerden yılı içinde har
canmayan miktarlar ertesi yıl bütçeleri
ne devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Ib) Merkez Saymanlığına yatırılan 
payların diğer yarısı onbeş gün içinde, 

24 . 3 . 1988 0 : 2 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, % 551i 
M Mî Eğütüm Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
kalan % 4S\ ise Sağlık ve Sosyal Yar
dım Baikanlığı tarafından eğitim, genç
lik, spor ve sağlık hizmetlerinde kulla
nılmak üzere, Geliştirme ve Destekleme 
Fonuna aktarılır. IBu suretle Fona akta
rılan miktarlar, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının 'talimatları çerçevesin
de kullandırılır. 

Bakanlar Kurulu, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sos
yal Yar'dım Bakanlığının birinci fıkranın 
(a) ve fb) bentlerine göre alacakları pay
ları, kendi içinde, 20 puana kadar artır
maya ve indirmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLI İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI (USMET KAYA ERDEM 
(İzmir) — Hükümet katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okultuyonım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 19 sayılı Yasa 
Tasarısının eski 40 inci ve yeni 39 un
cu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini saygılarımızla arz ede
riz. 

Musa Gökbel (Muğla) 
ve arkadaşları 

Fıkra : 
Bu madde uyarınca yapılacak harca

malar Devlet Denetleme Kurulunca de
netlenir. 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(izmir) — Katıılmıyoruz Sayın Başkan. 

(KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, önergede birinci imza benim; 
söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ /(Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; eğer, kanun ta
sarısının ıbu maddesi olmasaydı, inanı
nız ki, (biz ıbu 'tasarıya ıbu kadar karşı 
koymazdık. Bir İktidar partisi, vergiyi 
.gerçek 'kaynağından, gerçek mükelleften 
almazsa, zaten kendi sonunu ken'disi ha
zırlar. 

Onun için, biz sizi kendi kaderinizle 
baş 'başa bırakırdık; atna, insanların ya
şama haklarını (tehlikeye sokarak, en acil 
ihtiyaç maddeleri üzerine ağır vergiler 
'koyarak, onların (günlük hayatını zaafa 
uğratarak, vatandaşların hayatında bu 
derece ağır sonuçlar doğuracak olan bir 
vergiyi, (böyle 'bir kaynak'tan toplayaca
ğınız vergiyi; o kadar rahat, o kadar so
rumsuz, o kadar kuralsız, o kadar tak
dirî 'bir sistemle ıharcıyorsunuz ki, yüce 
milletin ''temsilcileri olarak biz bunları 
size burada söylemek zorundayız. (SHP 
•sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, hu vergilerin pay
larını, bir yandan (bütçeye gelir yazıyor
sunuz; ama, öbür yandan harcamaları 
da (bir kurala 'bağlamıyor ve «islim son
radan ıgeillsin» diyorsunuz. Yani, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı gerekli 
harcamaları yapacak, ondan sonra da 
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Sayıştay denetleyecek... Bu, Sayışltayın 
gerçek denetimi değildir. O halde ne 
yapmamız lazım? Bunun, kaynaktan 'bir 
denetime tabi olması lazımdır. 

(Balkınız, Vergi idaresini Geliştirme 
Fonu ile iligili olarak Anayasa Mahke
mesinin verdiği bir karar vardır. Buna 
göre, yasama organları kanunları çıka
rırken, Anayasa Mahkemesinin verdiği 
emsal kararlarını göz ardı edemez. Vergi 
idaresini Geliştirme Fonu ile ilgili 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 415 inci 
malddesine ilişkin olarak verilen Anaya
sa Mahkemesi kararını, hu kanun tasa
rısının tümü üzerinde yapmış olduğu
muz konuşmalarda okuduk. Anayasa 
Mahkemesi, o kanunun 161, 165, 128 ve 
163 maddelerini Anayasaya aykırı 'bul
muş. Bu madde de, aynı şekilde, Anaya
saya aykırıdır. 

Taibiî, bu yasa tasarısı ve özellikle 
de Ibu maddesi hakkında Anayasaya ay
kırılık davası açıldığı takdirde, -ben ke
sinlikle inanıyorum ki- Anayasa Mahke
mesi bunu iptal eder. Çünkü siz, Ana
yasada yer alan ve, tamamen bütçe ge
liri niteliğinde olan devlet gelirini, hiçbir 
kurala bağlı olmayarak, harcama yetkisi
ni sadece ıbir 'balkana veriyorsunuz ve 
burada bir denetim de yok. Millî Eğitim 
Bakanı bununla okul mu yapacak, per
sonel maaşını mı ödeyecek,. fazla mesai 
ücretini mi Ödeyecek; yoksa, kendi şahsî 
emelleri ve politik amaçları için getirip, 
kendi memleketine birtakım yatırımlar 
mı yapacak; ya da Fakir Fukara Fo
nunda olduğu gibi, bir seçim yatırımı mı 
yapacak?... 

Yine aynı şekilde, Sağlık Bakanı ne 
yapacak, hangi kurallar dahilinde ıbu pa
raları harcayacak? Siz, onun kuralını ge
tirmiyorsunuz, denetimini getirmiyorsu
nuz.... 
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Peki ne olacak?.. însan bayatında 
ağır sonuçlar doğuran ve özelikle de 
dargelirli vatandaşın gelirine el uzatarak 
aldığınız ve onların yaşamında 'bu ka
dar ağır ve çekilmez bir sonuç doğuran 
bu parayı raihat ra'hat «harcayacaksınız 
ya da (harcama yetkisi vereceksiniz... 

Ben, biraz önce de yaptığım konuş
mada da söyledim; insanları zan altında 
bırakmaya 'hakkınız yoktur. Bu paraları 
.harcayacak olan insanların bir kısmı bel
ki çok dürüst kişiler olabilir; ama, bu 
dürüst insanları da zan altında bırakma
ya hakkınız yoktur. O halde, bu mad
deye bir sistem getirelim, bu maddede
ki 'harcamaları! Ibir kurala bağlayalım. 
Hiç olmazsa, bakanlık yönetımelik çıkar
sın. Biz de hanıgi esaslar dahilinde bu 
parayı harcayacağı konusunda bir yö
netmelik esası koyalım; yoksa, böyle, 
hükmü karakuşîden Ibir kanun çıkmaz 
arkadaşlar. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY istanbul) 
— Daha evvel de söyledin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yani, 
efendim, bakan istediği gibi harcasın... 
Benim isimdi, vallahi sizin bakanlardan 
birçoğuna itimadım yok. Getirip, yarın 
kendi iline hastaneyi yapacak, okulu 
kendi iline yapacak... Yarına bakaca
ğız, Sağlık Bakanlığındaki, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığındaki daire 
müdürlerinin, genel müdürlerinin kaç ta
nesinin kendi hemşerisi olduğunu göre
ceğiz; araştıracağız bunu. E, peki, bu 
bu paraları da oraya harcarlarsa nasıl 
olacak?.. Yani, benim Tunceli'nin dağın
da minibüs çalıştıran vatandaşımdan pa
rayı alacaksınız; adam günde iki sefer 
yapacak, sınıf çoluğunu çocuğunu barın
dırmak İçin 150 - 200 lira ücret alacak, 
ondan sonra onun gelirinden kestiğiniz 
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parayı getireceksiniz, bir bakanın kendi 
(memleketine siyasî amaçla yaptığı yatı
rıma kullanacaksınız. Bunu ne hak kabul 
eder, ne adalöt kabul eder, ne hukuk 
kabul eder, ne mantık kabul eder. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Demin Söylemedin mi bunları burada?.. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (An
kara) — Türkiye'ye yapmak varken, ni
ye kendi iline yapsın? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Biz 
bunları hatırlatalım da... Anayasa Mah
kemesi zaten iptal edecek. Anayasa Mah
kemesi, böyle, belirsizliklere, maceralara, 
siyasî şantajlara, siyasî emellere elverişli 
bir kanunu zaten iptal edecek; çünkü, 
bu memleketin hukuk kurumları vardır. 

•MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (An
kara) — Anayasa Mahkemesiyle anlaş
tınız mı?, 

KAMER GENÇ (Devamla) — An
laşmamıza gerek yok Sayın Taşar, «Ak
lın ydlu birdir» derler. Siz burada siya
sî Ibir düşüncenin etkisi altında kalıyor
sunuz ve gerçekleri görmüyorsunuz. 

IBAŞKA'N — Sayın Kamer Genç, 
diyalog içerisinde olmayınız. Sayın mil
letvekilleri de ıbuna fırsat vermesinler, ri
ca ediyorum. 

Devam edin efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın mMletvekilferi anlı
yorlar, anlıyorlar da, hesaplarına gelmi
yor; «İleride biziım ilimize de, bir suiis-
timalli, 'böyle, keyfe ,hatıra gönüle bi
naen belki bir parça düşer diyorlar, onun 
için böyle yapıyorlar. 

BAŞKAN — Tamam efendim, de
vam edin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ama, 
yarın iktidarın kimin elinde olacağı bel
li olmaz. O bakımdan, bu kanunu, özel
likle Ibir denetim sistemine bağlamak zo-
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randayız. Ben burada iki tane önerge 
verdim, isterseniz öteki önergem üzerin
de de çıkar 'konuşurum; ama isterseniz 
şimdi konuşayım; yani takdir sizin. 

'.Birinci önergemde, «Bu denetleme 
yetkisini Devlet Denetleme Kuruluna ve
relim» diyoruz. (Eğer onu kabul etmi
yorsanız, ikinci önergemde, «Bu harca
maları Türkiye Büyük Millet Meclisi 
«denetlesin» diyoruz. Yani, denetleme sis
temini muhakkak getirmek zorundayız 
arkadaşlar; ama takdir sizin. Biz söyle
yelim, tabiî siz isterseniz reddedersiniz; 
ama acaba vicdanınız da ırazı olur mu, 
onu 'bilmiyorum, önemli olan, bir insa
nın, devletine ve milletine karşı yaptığı 
bir icraatın arkasından, akşam yatarken, 
yaptığı işlemi kendi vicdanına göre yar
gılaması lazım; yani «Acaba ben, bugün 
•memleketime ve milletime yaptığım bu 
hizmetiten dolayı haksızlık mı ötitim, hak
lı bir davranışta mı bulundum?» 'diye 
'kendi vicdanına sorması lazım. Bana gö
re, önemli olan, insanların kendi "Vicda
nıdır; insanlar, öncelikle kendilerini vic
danlarında yargılamalıdır. Kendilerini vic
danlarında yargıladıkları zaman, hakika
ten doğru yaptıklarına inanıyorlarsa, me
sele yok; ama insanlar, siyasî amaçla 
işlem yaptıklarını görürlerse, bana göre, 
çok şeyi eksik yapmışlardır ve ne kendi
lerine ne de memlekete hayırlı 'bir iş 
yapmış sayılırlar. 

Teşekkür ederim. (SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

(Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı Ya

sa Tasarısının eski 40 inci, yeni 39 uncu 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç '(Tunceli) 
ve arkadaşları 

Fıkra : Bu fonlar Türkiye Büyük 
Millet Meclisince denetlenir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKltıIİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Efendim, zaten bugünlerde Plan 
ive Bütçe Komisyonunda yoğun bütçe 
çalışmaları yapılırken, i'ligiTi fonlar da bir 
nevi denetleme içinde bulunuyor; Tür
kiye 'Büyük Millet Meclisinde fonlar de
netlenmeye başlanmıştır; bu bakımdan, 
önergeye katılmıyoruz. 

DEVLET (BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA 
ERDEM '(İzmir) — Hükümet olarak ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığıma 

Görüşülmekte oilan kanun tasarısının 
39 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Kılcı (îzmir) 
ve arkadaşları 

Madde 39. — Bu Kanunun 8, 10 ve 
22 nci maddelerine göre Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Merkez Saymanlığında ay
rı bir hesaba yatırılan Eğitim, Gençlik, 
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Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, Akar
yakıt Tüketim Vergisi ve Ek Taşıt Alım 
Vergisi payları hakkında aşağıdaki işlem 
yapılır.. 

Merkez saymanlığına yatırılan payla
rın tamamı onbeş gün içinde, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca bir yandan bütçe
ye gelir, diğer yandan yüzde 60'ı, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Büt
çesinde, kalan yüzde 40'ı ise Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinde bu 
bakanlıklarca belirlenecek ve yeniden 
açılacak özel tertiplere ödenek kayde
dilir ve parası Merkez Saymanlığın-
ca aynı gün içinde T. C. Ziraat Banka
sında anılan bakanlıklar adına açılacak 
Özel hesaplara yatırılır. Bu kaynaktan ya
pılacak harcamalar 1050 sayılı Mühasebei 
Umumiye Kanunu ille 2886 sayılı Dev
let İhale Kanununa ve 832 sayılı Sayış
tay Kanununun 30 - 37 nci maddelerin
de yer alan vize hükümlere tabi değildir. 
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan 
miktarlar ertesi yıl bütçelerine devren 
gelir ve ödenek kaydolunur, 

Yukarıdaki hükümlere göre yapılacak 
harcamalardan yatırım niteliğinde olanlar 
yıllık programla ilişkisinin kurulması 
maksadıyla Devlet Planlama Teşkilatına 
bildirilir. 

Bakanlar Kurulu, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının ikinci fıkrada 
gösterilen payları, kendi içinde, yüzde 20 
puana kadar artırmaya ve indirmeye yet
kilidir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
ve hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor Sayın Baş
kan. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI ÎSMET KAYA 
ERDEM (İzmir) — Katılmıyoruz ©fen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Topçu, söz 
mü istediniz efendim? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Benim 
o önergede imzam yok, kendi önergem
de konuşacağım, 

BAŞKAN — İmzanız var efendim. 
Başka önerge yok efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, 
pazarlık için söylemiyorum. Bir şey arz 
edeceğim, biraz uzunca bir mesele; eğer 
beş dakikadan fazla süre tanırsanız, öner
gem üzerinde konuşayım. 

BAŞKAN — Bu mümkün değil efen
dim. 

Başka önerge kalmadı efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, 

o zaman yanlış okundu; ya var ya yan
lış okundu. Var efendim. 

BAŞKAN — İmzanız var efendim 
önergede, 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Benim 
imzamla başka bir önerge daha var. 

BAŞKAN — Madde hakkında veril
miş sekiz önerge var, sekizini de okuttuk. 
Başka önerge yok efendim. 

Buyurun. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — O zaman 

yanlış okundu. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sa

yın Maliye Bakanının gelmiş olmasına 
sevinmiştim; ama komisyona çıktı. 

Arz edeceğim hususu eğer kabul bu
yurursanız, büyük bir hatadan dönmüş 
olacağız; kabul buyurmazsanız, yine de 
ıttılaınıza arz edilmesinde fayda müla
haza ettiğim için söz aldım. 

Görüşülmekte olan maddenin bir (b) 
fıkrası var. Bu (b) fıkrasında diyor ki : 
«Merkez Saymanlığına yatırılan payların 
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diğer yarısı - bir yarısı yukarıda (a) fık
rasında izah ediliyor - onbeş gün içinde, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, yüzde 
60'ı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı, kalan yüzde 40'ı ise Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı tarafından eğitim, 
gençlik, spor ve sağlık hizmetlerinde kul
lanılmak üzere, Geliştirme ve Destekle
me Fonu nezdinde açılacak bir hesapta,..!» 

Arkadaşlar, topladığımız vergi, vası
talı vergidir. Hep söylüyoruz, laf olsun 
diye söylemiyoruz, ciddiyetle söylüyoruz, 
inandığımız için söylüyoruz; fakir fuka
ranın da bu vergide çok büyük payı ola
caktır; çünkü, bu vergi toplanırken zen
gin - fakir ayırımı yapılmamaktadır. 

Şimdi, en başında, tümü görüşülür
ken arz etmeye çalıştım ki, bu kanuna 
kılıf olarak getirilen millî eğitim, genç
lik, spor ve sağlık hizmetleri, heı vatan
daşın üzerinde titrediği, titiz olduğu, hat
ta millî eğitim ve sağlık hizmetlerinde, 
vatandaşların varlıklı olanlarının bağış
ta, ölüme bağlı tasarruflarda bulunduğu 
hizmetlerdir. Bu hizmetler için toplanan 
paraların (b) fıkrasında, yüzde 50'sini 
bir fon nezdinde hesap açılarak topluyo
ruz. 

1 trilyona yakın bu vergi için yapılan 
hesabın üç kalemini; ki, tenkit anlamın
da söylemiyorum, komisyon da katılma
dığını söyledi, ama benim teklifim doğ
rudur, bu maddede zikredilen 9, 11 ve 
23 üncü maddeler yanlıştır; maddelerin 
numarası değişti bir defa; 8, 10 ve 22 
oldu. 

Şimdi, bu maddelerden toplananlar
dan bir tanesi Millî Eğitim, Gençlik, Spor 
Vergisi; bir tanesi Akaryakıt Tüketim 
Vergisiyle ilgili, 10 uncu madde, 22 nci 
madde de Finansman Kanunu ile ilgili, 
yani Taşıt Alım Vergisine bir defaya 
mahsus getirilen şu 1 milyon liralık fark
tır. 

Şimdi, arkadaşlar, izin verirseniz; içi
mizde, sanıyorum 100'ü aşkın, 200'e ya
kın fonun içerisinde, bu fonun, Destek
leme ve Geliştirme Fonunun, daha doğ
rusu esas adı Geliştirme ve Destekleme 
Fonunun... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, yalnız, 
biz başta okurken, «Bu kanunun 8, 10 
ve 22 nci maddeleri» diye okuduk. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben, 
benden öncekileri söyledim, yanlıştır di
ye ve Komisyon katılmadığını söyledi, 
halbuki doğrusu... 

BAŞKAN — Biz, sizin dediğiniz an
lamda okuduk burada. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, anlıyorum, onu bilerek yazdım za
ten. 

Şimdi, bu fonun ne işe yaradığım, ya 
da bu fonun ne hizmet gördüğünü, sanı
yorum Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Kaya Erdem Beyin dışında, 
belki birkaç kişi biliyor. Çünkü, bu fo
nun yürütümünden Sayın Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem 
Bey - kararnameye göre - sorumludur. 

Arkadaşlar, ben bunu temin ettim; 
yani, bu fonun millî eğitim, gençlik ve 
spor hizmetleriyle, sağlık hizmetleriyle 
ne ilişkisi var da, bu fona yüzde 50'si gi
diyor? Sayın bakanlar, (Sağlık Bakam ve 
Millî Eğitim Bakanlığı) niçin, kendi teşki
latlarına talimat vermek ve yapacağı işi 
Devlet Planlamaya bildirmek suretiyle 
yapmak varken, bu fonun yönetiminden 
sorumlu Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı İdaresindeki kişilere talimat vererek 
bu paraları harcamak zorunda bırakılı
yor? Acaba bir ilişkisi mi var? 

Gittim, buldum; size de okuyayım. 
Bu fon, 7 Aralık 1984 tarihinde, 84/8800 
numaralı Bakanlar Kurulu Kararıyla teş-
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kil edilmiştir .Okuyorum fonun ne işe 
yaradığını : 

«Madde 1. — 2.2.1984 tarihli ve 2976 
sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hak
kında Kanun uyarınca Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası nezdinde Geliştir
me ve Destekleme Fonu kurulrnuştur.ı» 
Zamanınızı almamak için hızlı okuyo
rum. 

Fonun ne işe yaradığını da 3 üncü 
maddede saymış : 

«Madde 3. — a) Tarım ve hayvan
cılık ve besicilik faaliyetlerinin geliştiril
mesinde, 

b) Bedelsiz veya düşük fiyatla ve
rilecek gıda yardımlarında, 

c) Turizm sektörünün desteklenme
si için verilecek kredi veya faiz sübvan
siyonlarında, «Yani, siz milyarlık otel 
yapacaksınız, bunun cüzi miktardaki kre
disi ve faizi için büyük miktarda kredi
ler alacaksınız; halkın sağlığı için ve ço
cukları için verdiği vergileri kullanacak
sınız... (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar) 

Okumaya devam ediyorum; başka ne 
işe yarıyor. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, zamanı
nız kifayet etmez. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, konu önemlidir, izin verirseniz arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Onu hesaba katıyoruz 
efendim; pazarlık içerisinde değiliz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Müm
kün olduğu kadar çabuk toparlamaya 
çalışıyorum efendim. 

«d) Belediyelerce toplu konut ma
hallerinin kamulaştırma ve diğer şekil
lerde temini için ve altyapı hizmetlerinin 
desteklenmesinde...» işte, ayırmaya ça
lıştığımız fonun ne işe yaradığını okuyo
rum size. 

«f) Esnaf ve sanatkârların daha ve
rimli ve ekonomik çalışmasını sağlaya
cak önemli projelerin T. Halik Bankası 
kanalı ile desteklenmesinde...» Sonra bir 
değişiklik yapılıyor, bu değişiklik de : 

«j) Yurt dışındaki gerçek kişi veya 
yapı tasarruf sandıklan gibi organizas
yonların konut yapımı ve/veya alımı 
için Türkiye'ye transfer edecekleri dö
viz tutarının tamamının transferini mü
teakip, konut bedelinin yüzde 5'ten az 
olmamak üzere Ekonomik tşler Yüksek 
Koordinasyon Kurulu tarafından belir
lenecek muayyen bir oranına tekabül 
eden (TL) karşılığının, Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tara
fından «Uygunluk belgesi» alimi.} yapım
cılardan konut alınması kaydıyla» kul
lanılması. 

Şimdi, bu fon nasıl kullanılıyor, ister
seniz son maddesini de okuyuvereyim 
size : Bu fon, «Ekonomik işler Yüksek 
Koordinasyon Kurulu kararlarıyla kul
landırılır. 

Fonun yürütülmesiyle ilgili bütün iş
lemler Ekonomik işler Yüksek Koordi
nasyon Kurulu kararlan çerçevesinde 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonu 
İdaresince yapılır.» 

İşte arkadaşlar, getirilen tasarımn 10 
uncu bölümünde, İçtüzüğün 75 inci mad
desine rağmen, «Kanunlar gerekçeli olun» 
hükmüne rağmen, bu ayırımın gerekçe
sinin neden dolayı izah edilmediğini, ar
kadaşlarımız sanıyorum şimdi anlamış 
olmalıdır. 

Arkadaşlar, sözümün başında söyle
diğim gibi, maddenin sadece o bölümü
nü, yani talimat veren bölümünü bir de
fa daha ve dikkatlice okumak istiyorum. 
Diyor ki : «... kullanmak üzere, Geliş
tirme ve Destekleme Fonu nezdinde açı
lacak ayrı ayrı hesaplara aktarılır.» 
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Arkadaşlar, Geliştirme ve Destekle
me Fonu banka değildir. Yani, bu ver
gilerden toplanacak paranın yüzde 50'si 
Ziraat Bankasındaki bir özel hesapta 
toplanır, yüzde 50'si de falanca devlet 
bankasında toplanır deseydi, diyecektim 
ki, plasman toplamak için yapılmış. Şim
di, Toplu Konut Fonunun yönetiminde
ki Geliştirme ve Destekleme Fonuna bu 
patralar aktarılmak suretiyle, olsa olsa, 
fonun rakamları büyütülmektedir. Bu, 
bir banka plasmanı gibi, yöneticilerine 
prim veya ikramiye veya bir avantaj mı 
sağlamaktadır? Hayır. Peki, bu fon ban
ka olmadığına göre, burada ayrı bir he
sap açılacak, sayın bakanların (yani bu 
paralan kullanmakla yetkili kılınan ba
kanlarımızın) kendi teşkilatlarına, bu iş
lerle görevlendirilmiş teşkilatlarına emir 
verip bu paraları harcamak yerine, ni
çin ve ne sebeple, hangi gerekçeyle, han
gi akla hizmet ederek veya hangi ma
kul sebeple, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı İdaresinin mensupalrına, onların 
yöneticilerine talimat vermek suretiyle 
harcanmasını, sizler ve bizler burada ka
bul edeceğiz?.. Eğer bu Meclis bu işin 
sorumluluğuna; efendim, ne yapalım par
ti disiplinidir, gelmiştir kanun... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, önerge
nizle ne getirmek istiyorsunuz, onu bir 
izah edin; çünkü vaktiniz döldü efen
dim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Onu 
izah edeceğim efendim. 

... Eğer böyle düşünülüyor da geçe-
cekse, biz tabiî, bu işin sorumluluğuna 
katılmayacağız. Ben, halisane, heyetini
ze bir hususu arz ettim ve getirmiş ol
duğum teklifte, bunu halisane düzeltmek 
amacıyla yaptığımızı göstermek için, ko
misyonun ve hükümetin getirmiş olduğu 
teklifin sadece ve sadece bir fıkrasını çı

kararak, yani bu vergi daireleri yoluyla 
tahsil edilecek olan paraların merkez 
saymanlığında toplanıp, Ziraat Bankasın
daki özel hesaplarında tamamının - yani 
yüzde 50'si öyle, yüzde 50'si öyle de
ğil - o hesapta toplanarak kullanılması
nı sağlamak amacıyla, sadece (b) fıkra
sını çıkardım, madde numaralarını dü
zelttim. Zaten, Sayın Bakan, 8 ve 9 uncu 
maddenin birleştirilmesine dair tarafı
mızdan verilmiş önergenin kabulü sıra
sında «ileride, bu maddeye atıfta bulu
nan maddelerin de düzeltilmesi kaydıy
la kabul ediyoruz» demişti. Kastedilen 
9 uncu madde metinden çıkarılmıştır. 
Eğer bu haliyle oylar ve kabul ederse
niz, yanlış şeyleri kabul etmiş olacaksı
nız. 9 uncu madde 8 inci madde oldu, 
il de 10 oldu. 

BAŞKAN — Öyle okuduk efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, ben kendi önergemi izah ediyorum, 
metinde öyle değil; onu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim metinde biz 
öyle okuduk. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Peki. 
Şimdi, sadece (b) fıkrasını çıkardım, 

diğer bütün fıkraları, virgül ve noktası
na kadar aynen durmaktadır. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Aynı şeyi dört sefer söyledin. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — izah 
ediyoruz. 

NABt POYRAZ (Ordu) — 10 da
kika geçti. 

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

Sayın Topçu, toparlayınız efendim, 
konu anlaşılmıştır. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Ses ayarı çok yüksek. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın 
Tunçsiper, lütfen... 
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NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Efendim, ses ayarı çok yüksek. 

BAŞKAN — Efendim, bu Meclisi 
zatıMiniz mi idare edecek, bendeniz mi 
idare edeceğim?,. Lütfen efendim... 

NECAT TUNÇSlPER (Balıkesir) — 
Ses ayarı çok yüksek, rahatsız oluyoruz, 
onu söyledim. 

BAŞKAN — Efendim, biraz arkaya 
gidin. (Gülüşmeler) 

Saym Topçu, maksadınız anlaşılmış
tır; süreniz de bir hayli geçti, rica ediyo
rum tamamlayın. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ar
kadaşlar, şu maddenin oylanması ve şu 
maddenin Meclisten geçiş tarzı, bu ver
gilerin hangi amaçla toplanmak istendi
ğini ortaya koyacaktır. Eğer, arz etmeye 
çalıştığımız gibi, bu (b) maddesiyle ko
misyondan geldiği gibi geçecek olursa, 
bu Meclisin, bu yasaları, millî eğitim, 
gençlik ve spor hizmetleriyle, sağlık hiz
metleri için çıkardığına inandıracağınız 
kimse bulamayacağınızı, sizin de buna 
dahil olduğunuzu, saygıyla hepinize arz 
ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından 
«Bravoı» sesleri, alkışlar) 

(BAŞjKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topçu. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLl İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, sayın milletvekili
nin konuşmasına bir açıklık getirelbilir 
miyiz? Arkadaşımız yanlış anladılar, yan
lış yorumladılar; onu izah edeceğim. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
Fırsat vermek isterdim. Sayın Topçu, 
keşke madde üzerinde söz alsaydı, belki 
daha güzel bir açıklama imkânı olurdu, 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Madde 
üzerinde söz istemiştim; ama üçüncü sı
rada kaldım. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — (b) şıkkı dikkatli okunursa, Sayın 
Topju'nun yanlış anladığını açıkça anla
yacağız efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler,.. Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 39 
uncu madde kabul edilmiştir, 

1*9 uncu maddeden sonra bir geçici 
madde ilavesi ile ilgili önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Mecilsi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ta
sarının «Payların Dağıtımı,» başlıklı 39 
uncu maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 40 inci maddenin geçici mad
de olarak eklenmesini, müteakip madde
lerin yeniden numaralandırılmasını arz 
ve teklif ederilz. 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Haydar Özalp 
Niğde 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

S. Ahmet Dalkıran 
Yozgat 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

A. Şakir Ergin 
Yozgat 

Ziya Ercan 
Konya 

MADDE 40. — 3074 sayılı Akarya
kıt Tüketim Vergisi Kanununa aşağıda
ki geçici 1 inci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bakanlar 
Kurulu, bu Kanunun yürürlüğe giriş ta-
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rihinden itibaren on yıl süreyle verginin 
nispetini, kanunî nispetinin yarısına ka
dar artırmaya; yarısına kadar indirmeye; 
artırılan veya indirilen verginin dağılımı
nı, «Yerginin Dağılımı» başlıklı 6 ncı 
maddede belirtilen yerler arasında deği
şik nispetlere göre belirlemeye yetkilidir. 

GEREKÇE : 
Bu maddeyle, bu Kanunun yürürlü

ğe g;riş tarihinden itibaren on yıl süreyle 
Bakanlar Kuruluna, Akaryakıt Tüketim 
Vergisinin nispetini kanunî nispetinin ya
rısı kadar artırma ve indirme yetkisi ta
nınarak, değişen ekonomik şartlara daha 
süratle uyum sağlanabilmesi amaçlanmış
tır. Artırılan veya indirilen vergimin da
ğılımını düzenleme yetkisi de Bakanlar 
Kuruluna verilmektedir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılamıyor Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Hükümet?., 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 

YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(İzmir) — Hükümet katılıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, bu yeni bir madde bunun üzerinde 
konuşalım. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon, 
ancak ekseriyeti olduğu takdirde katılır; 
o zaman ben, madde gibi müzakere aça
rım. Aksi takdirde, Komisyonun ekseri
yeti bulunmadığı için, Komisyon da ka
tılamadığı için, önerge gibi muamele gö
rür efendim. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge, 40 inci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

40 inci maddeden sonra 41 inci mad
de olarak, ilave... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bu konuda bir şey söylemek is
tiyorum. 

Efendim, madde müzakeresiz geçti... 
BAŞKAN — Efendim, sizin bundan 

sonra bir önergeniz var, aynı işlemi uy
gulayacağız. 

Önerge, 40 inci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

40 inci madeyi 41 inci madde ola
rak okuyorum : 

ONUNCU BÖLÜM 
Kaldırılan Hükümler 

MADDE 41. — 1318 sayılı Finans
man Kanununa 29.11.1984 gün ve 3089 
sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle ekle
nen «Ek Madde» yürürlükten kaldırıl
mıştır. , 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir 

41 inci maddeyi 42 nci madde olarak 
okutuyorum : 

MADDE 42. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa 3239 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesi ile eklenen «Mükerrer Madde 
415» yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Bu Kanuna bir geçici madde ilave
siyle ilgili önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 19 sıra sayüı Ya
sa Tasarısına 41 inci maddeden sonra 
aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini 
saygılarımızla arz ederiz, 
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Geçici Madde 1. — işbu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihte çeşitli vergilerden 
Devlete, il özel idaresine ve belediyelere 
borçlu olup da vergi asılları 400 000 (dört-
yüzbin) lirayı aşmayan vergi mükellef
leri, bu vergi asıllarını bu kanunun ya
yımı tarihini takip eden günden itibaren 
üç ay içinde vergi asıllarını yüzde 20 faz
lasıyla ilgili vergi dairelerine ödedikleri 
takdirde, kalan gecikme faizleri terkin 
olunur. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Cemal Şahin 
Çorum 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Arif Sağ 
Ankara 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

İirfan Gürpınar 
Kırklareli 
Alli Uyar 

Hatay 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 

YARDIMCISI ÎSMET KAYA ERDEM 
(îzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Genç, bu sefer inşallah süreyi 
aşmazsınız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Aşmam 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; geçmiş
te hükümetler vergi kanunları paketini 

getirirken, vergi tahsilatım da hızlandır
mak İçin, bu pakete bir geçici madde 
ilave ediyorlardı. Biz de, alışılagelmiş 
tutumun takibi hükümetçe unutulduğu 
için, hatırlatma kabilinde böyle bir öner
ge verdik. 

Asılında, şu anda, 400 bin lira vergi 
borcu olan mükellefler; sıkıntı içinde olup 
da vergisini ödemeyen, özellikle gece
kondu mahallelerinde oturan insanlar, 
küçük esnaf ve sanatkârlar oldukça çok
tur. 

Böyle bir maddeyi kabul ettiğimiz 
zaman, hem vatandaşların Maliyeye öde
medikleri borçlannı üç ay içinde hızla 
ödemelerini temin suretiyle tahsilata bür 
hızlandırma kazandıracağız hem de bu 
vergi borcunu gerçekten sıkıntı nedeniy
le ödemeyen insanlara bir ferahlık geti
receğiz. 

Biliyorsunuz, 6183 sayılı Amme Ala
cakları Kanununa göre - yeni kabul etti
ğimiz maddeye göre - senede yüzde 75 
gecikme zammı alınmaktadır. Vatandaş 
bunu iki sene ödememişse, büyük bir ce
zaya maruz kalacaktır. 400 bin liralık 
bir vergi aslı, çok büyük bir meblağ de
ğildir. Sıkıntıda bulunan dargelirli insan
lara, mesela Emlak Vergisinden, Bina 
Vergisinden dolayı borçlu olan, götürü 
usulde vergiye tabi olup da, hakikaten 
vergisini ödeyemeyecek durumda olan . 
insanlara bir ferahlık getirmek ve hem de 
devlete gelir kazandırmak nedeniyle böy
le bir önerge verdim; kabulünü takdiri
nize bırakıyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

Geçici madde ilavesiyle ilgili önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Geçici madde ilave-
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siyle ilgili önerge kabul edilmemiştir. 
42 nci maddeyi, 43 üncü madde ola

rak okutuyorum : 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen

dim bu madde numaraları değişti, yine 
aynı şekilde mi okutuyorsunuz? 

BAŞKAN — Hayır efendim, düzelte
rek okutuyoruz. 

MADDE 43. — Bu Kanunun : 
a) 1 - 1 0 uncu maddeleri, yayımını 

takip eden aybaşında, 
b) 12, 13 ve 15 inci maddeleri, 

1.7.1988 tarihinden geçerli olmak üzere, 
yayımı tarihinde, 

c) 23 ve 24 üncü maddeleri, 1.1.1988 
tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı 
tarihinde, 

d) Diğer maddeleri yayımı tarihin
de, 

Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz 

isteyen?.. 
YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan

bul) — Sayın Başkan, Grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sönmez. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLt İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, redaksiyonla ilgili 
konulan Divan tekrar gözden geçirebilir 
değil mi efendim?.. 

BAŞKAN — Siz teklif ederseniz ve 
bir redaksiyon hatası varsa, tabiatıyla 
nazarı itibara alınrız. Nedir, bunu ifade 
edebilir misiniz?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLt İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Son oylamaya geçmeden evvel 
size sunacağız efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kenan 
Sönmez. 

SHP GRUBU ADINA YUSUF KE
NAN SÖNMEZ (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; yasalar 
demeti olan, yasa tasarısının son madde
sine gelmiş bulunuyoruz. Bu tasarının 43 
üncü maddesinin (a) fıkrası; «1-11 inci 
maddeleri, yayımını takip eden aybaşın
da...» demektedir. Bu 1 ila 11 inci mad
deler arası - hepinizin bildiği gibi - önem
li olup; özellikle 7 nci madde şümulünde 
olan ve tütünü, alkollü, içkilere, alkol
süz içkilere getirilen ve oranların değişi
miyle oluşan vergi uygulamasıdır. Yine, 
bunlar içinde yer alan 10 ve 11 inci mad
delerle Akaryakıt Tüketim Vergisinin 
yüzde 9'dan yüzde 21'e çıkartılmasıdır. 

Şimdi, 43 üncü maddenin (a) fıkra
sında yukarıda da tekrarladığım gibi, 
«1-11 inci maddeleri, yayımını takip 
eden aybaşında» diye yürürlük tarihi be
lirtiliyor. Sayın Bakan, dün burada, bu 
yasa tasarısı içinde olan vergi yükünün 
giderek halkın sırtına yeni zamlar getir
meyeceğini ifade ederek «Bu vergi nis
petleri, geçtiğimiz aylarda yapılan zam
lar içinden alınaöaktır» diye de beyanda 
bulundu. Ancak, gene maddenin (b) fık
rası; «12, 13 ve 15 inci maddeleri, 1.7.1988 
tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı ta
rihinde...» diye yürürlük tariıhini belirler
ken, Sayın Baklan, gene, Motorlu Taşıt
lar Vergisine getirilen tarifelerdeki vergi 
miktarlarını söz konusu ediyordu; ancak, 
bu maddenin altına ve bu kürsüde çok 
tartışıldı; 15 inci maddeyle, 10 katına ka
dar artırılmasıyla birlikte getiriliyor. 

Şimdi, hal böyle olunca, aklımıza şu 
geliyor; 3 tane yürürlük tarihleri farklı 
olan şıkkı var; yani bir tanesi, ki «24 ve 
25» dedikleri, 1.1.1988 tarihinden geçer
li olmak üzere, yayımı tarihinde yürür
lüğe giriyor. 

Şimdi bu maddeye bakıyoruz; PTT' 
acentelerinin, gerçek usulde vergi mükel
lefiyetini ortadan kaldınyor, stopaj yo-
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luyla vergilendiriyor. Yani, PTT acente
lerini bir anlamda, ekonomik anlamda 
donatıyor. Zaten bu kürsüde, bu yasa ta
sarısı içinde olan maddelerden bir tekine, 
bu maddeyle, muhalefet partileri üyele
ri katıldılar, «Doğru, bugüne kadar PTT 
'acenteleri yaptıkları görevlerin karşılığı
nı alamadılar» dediler. Ancak bakınız ki, 
toplumun bir kesimini ilgilendiren ve 
bizce bu 43 madde içinde olumlu diye
bileceğimiz - bize göre yeterli olmayan; 
ama olumlu diyebileceğimiz - madde, 
î. 1.1988 tarihinden geçerli olmak üzere 
yürürlüğe giriyor; ama buna karşın 1-11 
maddelerindeki, bizim inancımıza göre bu 
vergi yasası sonrasında - lama 10 gün, ama 
15 gün, ama 1 ay sonra - «10 katına» 
veya başka maddelerde «2 katma, 5 ka
tına» gibi geçici maddelerle donatılan bu 
yasa tasarısının o maddelerinin de işle
tileceğine hiç kuşkumuz yok. Çünkü, bu
günkü Hükümetin bugüne kadar sürdür
düğü ekonomik politikasında hep bu yak
laşımı gördük. 

12, 13 ve 15 inci maldeleri 1.7.1988'de 
ve 23 ve 24 üncü maddeleri ise 1.1.1988 
tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 
Yani, başından beri söylediğimiz, on gün
dür burada söylediğimiz gibi, bu yasanın 
şu son 43 üncü maddesiyle bile Hükümet, 
ne yapmak istediğini açıkça ortaya koy
muştur. 

Bugün gazetelerde var, hepimiz oku-
muşuzdur; dört yıl içinde, Türkiye'de ih
racatı teşvik adına ödenen vergi iadesi 
2 trilyon; ama, yine ihracatçıların ağzın
dan ve yapılan araştırmalardan, bu 2 tril
yonun yüzde 50'si, hayalî ihracata ilişkin 
vergi iadesi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şimdi, bir yandan geniş halk yığınlarından 
kepçeyle vergileri alacaksınız; yani bu nü
fusun büyük çoğunluğunu bu gibi vergi 

yasalarıyla ekonomik baskı altında tuta
caksınız; ama bir yandan da 3, 5, 10, 20 
tane ihracatçıyı bir gecede hayalî ihracat
la zengin edeceksiniz... işte, bu madde
de de, açık açık, bu yasa tasarısını hazır
layan anlayışı tespit etmek, anlamak 
mümkün. 

Bu yasama döneminde, bu yasa, çok 
açık ve seçik bir şekilde bu Mecliste tar-
Itışıldı ve gerek Hükümet üyeleri, gerek 
konuya bağlı bakanlık yetkilileri tarafın
dan, getirdiğimiz hiçbir öneri kabul edil
medi. Sormak istiyorum sayın millet-

, vekilleri; yaklaşık 1 000'in üzerinde öner
geyi SHP Grubu olarak getirdik, size gö
re bu önergelerin hiçbir tanesi de mi 
doğru değildi? Bize göre çoğu doğruydu, 
hepsi doğruydu. Biz, bu on gün içinde, 
bu yasa tasarısının getirdiği yükümlülük
leri - tabiri caizse - ortadan kaldıracak, 
yani, geniş halk yığınlarının üzerine ge
tireceği yükümlülükleri ortadan kaldıra
cak bir çabanın içine girdik; ama getir
diğimiz önergelerden hiçbirisi -özellikle 
Anavatan Partin" milletvekili arkadaşla
rıma söylemek istiyorum - tarafınızca 
olumlu karşılanmadı. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BASKANVEKtLt İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Bir tanesi kabul edildi efendim. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Bu şunu gösterir: Yasalar, yasama 
orgam olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde yapılır; ancak bu yasa tasarısının, 
on gündür şu çatı altında yaptığımız tar
tışmaları sırasında sabit olarak görüneni 
bir şey vardır ki, o da, Anavatan İktidarı, 
292 oyuna güvenerek, yasaları, yasama 
organı olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde değil, bakanlıklar odasında yapıp, 
oradan geçirmeyi amaçlamıştır; bunun en 
tipik örneği de bu yasa tasarısıdır değerli 
arkadaşlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Geliniz, «demokrasi» diyoruz; demok
rasinin içinde, kabul etseniz de etmeseniz 
de, çoğulculuk vardır; yine kabul etseniz 
de etmeseniz de, katılımcılık vardır. Eğer 
demokrasinin bu erdemli yanlarım biz bu 
çatı altında uygulayamazsak, bu çatı dı
şındaki hiçbir bireye, hiçbir üyeye de, 
«Bu ülkede demokrasi vardır» dedirte-
meyiz, kabullendiremeyiz değerli arkadaş
larım. İşte onun için; dilerim, temenni 
ederim, özellikle Sayın Başbakanın (bu 
temennimi dinlemesini isterim; on gün
dür bu yasa tasarısı görüşmelerine mu
halefet partisi üyesi olarak, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grup Üyesi olarak ka
tıldım, fakat bu yasa tasarısının engellen
mesi veya tasarının yeniden gözden ge
çirilmesi, lehlileştiriknesi mantığıyla ha
reket ettiğimiz bu çalışmamıza, Sayın Hü
kümet üyeleri hiç kulak vermediler; ama 
bizce, çok doğru olduğuna inandığımız 
ve doğru olduğunu sokaktaki insanımızın 
bize gösterdiği yakınlaşmadan anladığı
mız bu çalışmamızı, yine, Anavatan Par
tisi milletvekillerinden Sayın Keçeciler 
- dün de bahsettiğim gibi - ara rejim teh
didiyle... 

AHMET KÂRAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Yalanladı onu, Sayın Sönmez. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Efendim, ben dünkünden bahsedi
yorum, dün konuştuğum şeyi söylüyo
rum. 

Ara rejim tehdidi bu Mecliste bir kez 
daha gündeme getirildi. 

Değerli arkadaşlarım, geliniz, bu yasa 
tasarısı bitti, çıkaracaksınız, çıkardınız 
da; halkımız adına değil, ama kendi adı
nıza, partiniz adına sizi kutlamak gerekir; 
ancak bu alışkanlığı bu çatı altında bu 
şekliyle, bu biçimiyle sürdürürseniz... 

ABDURRAHMAN BOZKIR {Kon
ya) — 5 sene gideriz. 
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YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — 5 sene gidemezsiniz sayın millet
vekili. 

... bu çatı altında sürdürürseniz, ger
çekten, size bir şey söyleyeyim, kendi se
çim bölgelerinize gideceksiniz, görecek
siniz; tabiî eğer gecekondu bölgesine gi
derseniz, tabiî eğer fabrikalara uğrayabi-
lirseniz göreceksiniz'.. 

IBAŞKAN — Sayın Sönmez, toparla
yınız efendim. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Bu tasarının size hiçbir şey kazandır
madığına, sizden çok şey götürdüğüne; 
çünkü, sizden götürülen şeyin, halkımızın 
gelecekteki sağduyusu ile bir kez daha pe
kişeceğine, biz Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu olarak içten inanıyoruz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sizden 
evvelkiler de öyle söylüyordu... 

BAŞKAN — Lütfen, Saym Aşık... 
Sayın milletvekili sözlerini toparlar

ken, sözün uzamasına niçin vesile oluyor
sunuz? 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Herhalde, siz bizi karıştırıyorsu
nuz... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Siz bizi karıştırıyorsunuz... On gün
de, 292 milletvekili ile, şu yasa tasarısını 
geçiremediniz. 

AHMET KARAEVL1 (Tekirdağ) -
Polis Kanununda da böyle oldu. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, toparla
yınız efendim. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Sayın Başkan, değerli miılletvekil-
teri; ister Anavatan Partili milletvekili ol
sun, ister Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
milletvekili olsun, isterse Doğru Yol Par
tili milletvekili olsun; bu çatı altında or-
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tak bir sorumluluğuihuz var. {ANAP sı
ralarından gürültüler, gülüşmeler) Sayın 
milletvekilleri, gülünüz... 

IBAŞKAN — Sayın Sönmez... Muh
terem arkadaşlar, aşağıdan söz atmak ga
yet kolay; ama, bu kürsüde sekiz saat 
oturmak zor; lütfen yardımcı olunuz. 
(SHP sıralarından alkışlar) Maalesef, hiç
bir arkadaşımız, Başkanvekili arkadaşla
ra yardımcı olmuyorlar. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, gülüyorlar, ağlanacak hallerine. 

BAŞKAN — Toparlayınız, rica edi
yorum efendim. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam-
ıla) — Toparlıyorum, son cümlem Sayın: 
Başkan. 

Hepimizin ortak bir sorumluluğu var; 
çünkü, bizler genel seçimlerde partimize 
oy isterken, sizler de oy isterken, Doğru 
Yol Partili arkadaşlarımız da oy isterken; 
on gündür söylediğimiz sözleri söyledik, 
siz bizden farklı şeyler söylemediniz. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, lütfen 
toparlayın efendim. Düşüncelerinizi ifade 
ettiniz. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam
la) — Bitiriyorum efendim. 

Ortak bir sorunumuz var. O ortak 
sorunumuz da şu: Bu Mecliste bundan 
böyle, kendi yaklaşımlarınız olabilir; ama 
muhalefetin önerilerini ciddiye almazsa
nız, muhalefeti yok sayarsanız, bu Mec
lisin meşruluğunu - birçok kez söylendi -
kendiniz tartışılır duruma getirirsiniz. Bu
nu aşmak için geliniz, bundan sonraki ya
sa çalışmalarında muhalefetin önerilerine 
önem veriniz, o önerileri ciddiye alınız; 
ciddiyey aldığınız takdirde, burada bugüne 
kadar yaptığımız tartışmaların en asgarisi 
olur ve bu Meclis, saygınlığını, gelecek 
günlere, yarınlara kadar taşır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; j 
hepinize- saygılar sunuyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylamadan önce, tereddütle

ri gidermek için, maddeyi yeniden okutu
yorum: 

MADDE 43. — Bu Kanunun; 
a) 1 - 10 uncu maddeleri, yayımını 

takip eden aybaşında, 
b) 12, 13 ve 15 inci maddeleri, 

il. 1.1988 tarihinden geçerli olmak üzere, 
yayımı tarihinde, 

c) 23 ve 24 üncü maddeleri, 1.1.1988 
tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı 
tarihinde, 

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi, okunan şek

liyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... 42 nci madde, 43 ün
cü madde olarak kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi, 44 üncü madde 
olarak okutuyorum: 

MADDE 44. — Bu Kanunun hüküm
lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

43 üncü maddeyi 44 üncü madde ola
rak oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 43 üncü madde 
44 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının maddeleri üzerindeki mü
zakereler tamamlanmıştır. 

Tasarının müzakereleri tamamlanmış 
olduğuna göre, oyunun rengini belirtmek 
üzere, lehte Sayın Şevki Göğüsger'e, 
aleyhte Sayın Hilmi Ziya Postacı'ya söz 
vereceğim. 

Buyurun Sayın Göğüsgcr. 
Sayın Göğusger, lütfen konuşmanız 

kısa ve özlü olsun efendim. 
ŞEVKİ GÖĞUSGER (Kırşehir) — 

Peki Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
10 Mart 1988 günü başladığımız ve 24 
Mart günü, yani bugün bu saatte görüş
melerini tamamladığımız bu kanun tasa
rısıyla ilgili sözlerime başlamadan önce, 
geçmiş tutanaklardan bir pasaj okumak 
istiyorum. 

«İktidar partilerine Meclisleri çalıştır
makta önemli görevler düşer. Meclisleri 
çalıştırmakta diğer partilere görev düş
mez mi, onlara da düşer; ama iktidar 
partilerinin kendi programlarım gerçek
leştirebilmek için gerekli yasaları Meclis
lerden çıkarmaları lazımdır. Daha doğ
rusu, o gayretin içinde olmaları lazımdır. 
O gayretin içinde olunca Meclisleri yön
lendirmek, mutlak manada, iktidarı teş
kil eden, Hükümeti teşkil eden partilere 
düşer; sorumluluk, hem de önemli görev
ler düşer. Bu itibarla, Meclisler ne kadar 
çalışamaz hale gelirse, bunun sebebi hiç 
kimse olmamalıdır; ama iktidarı teşkil 
eden partiler hiç dmamalıdır.» 

Sanıyorum, bu kürsüden bu sözleri 
sarf edenler, «Bir hakkın suiistimalini 
kanun himaye etmez. Hakların kötüye 
kullanılması halinde reaksiyonel düzenle
melere yol açılır»ı kastetmiş olmaları ge
rekir. 

Elbette ki, her sayın üyenin söz al
ması, sual sorması, önerge vermesi en 
tabiî hakkıdır; ama bu hakları hiçbir za
man kötüye kullanmamak lazımdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ka
nun tasarısının bugün tamamlanan mü
zakereleri sırasında, muhalefete mensup 
sayın milletvekili arkadaşlarımızın da bü
yük çaba ve gayretleri olmuştur. Bu se
beple, kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, tasarının müza
keresi sırasında, bazı arkadaşlarımız, bu 
tasarının bazı maddelerinin Anayasaya 
aykırı olduğunu beyan ettiler. Bu konu-
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ya, tasarının tümü üzerinde yaptığımız 
konuşma sırasında, yine Anayasanın ilgili 
maddelerini zikretmek suretiyle açıklık 
getirmeye çalıştık. Bu sebeple, aynı ko
nulara değinmeyeceğim; ancak, yine bir 
maddenin müzakeresi sırasında, bir sa
yın üyemiz, gençlik, spor ve sağlık hiz
metleriyle ilgili vergi ihdasını içeren mad
denin Anayasaya aykırı olduğunu zira, 
eğitim ve öğretimin parasız olduğuna da
ir bir hükmün Anayasada yer aldığını 
belirttiler. Ben, kısaca buna değinmek is
tiyorum. Doğrudur, Anayasanın 42 nci 
maddesi, eğitimin devlet okullarında pa
rasız olduğundan bahsediyor. Şurası unu
tulmamalıdır ki, eğitim, öğretim ve sağ
lık hizmetleri devletin aslî görevidir. Bu
nu yapmak lazım; ama yine Anayasanın 
73 üncü maddesi de vergi mükellefiyeti 
getiriyor ve «Kanunla vergi konur» di
yor. Niçin konur? Vergiler, hükümetlerin, 
devletin kamu hizmetlerini gereği gibi ya
pabilmesi maksadıyla, kanunlarla vergi
ler ihdas edilir diyor. Burada getirilen 
vergi bir kişiyi hedef almıyor, öğrencileri 
hedef almıyor, öğrenci velilerini hedef 
almıyor, okula kayıt yaptıran kişileri he
def almıyor, genel olarak bir kural koyu
yor; ama, diyeceksiniz ki, sigara içenden 
alıyorsunuz, içmeyenden almıyorsunuz... 
Aynı Anayasamız yine aynı maddesinde, 
belirli bazı konularda istisnalara da yer 
verilebileceğini zikretmiş bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, burada bunu aynı madde içe
risinde istisna teşkil eden bir madde ola
rak yorumlamak gerekir. 

Nitekim, taşıt vergilerini koyuyoruz. 
Herkesten Taşıt Vergisi mi alıyoruz? Ta
şıtı satın alandan vergi alıyoruz. Eğer ay
nı mantıkla hareket etmek gerekirse, is
ter taşıt satın alsın, işerse satın almasın, 
herkesten almak lazım. Bu mantığı anla
mak mümkün değildir. 
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GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Ver
gi, kazançtan alınır. 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın (milletvekilleri; tasa
rı, esas itibariyle iki bölümden teşekkül 
etmektedir. Birincisi, Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin ih-
dasıyla, gelir idarelerinin modernizasyo
nuna imkân sağlamaya; diğeri ise, belirli 
bazı vergi kanunlarında günün ihtiyaçla
rına cevap verecek tarzda düzenlemelere 
matuftur. 

Bu vesileyle, tasarının tümü üzerinde 
Anavatan Partisi Grubu adına yaptığım 
konuşmamda geçen bir paragrafı tekrar
lamak istiyorum. 

Biz, vatandaşımızın, eğitim, kültür ve 
sağlık konularına önem veriyoruz. Mille
timizin sağlığı ve gençlerimizin Türk kül
türü ile mücehhez yetiştirilmesi, son de
rece önem atfettiğimiz konulardır. Va
tandaşımızın sağlığı, gençlerimizin eğiti
miyle ilgili meselelerimiz bugün en ön
de gelen konulardır. Zira, okullarımızda 
eğitim ve öğretim gören gençlerimizin 
Türk kültürü ile mücehhez ve Türk Mil
letinin maddî ve manevî değerlerine sahip 
ve onu yaşatacak şekilde asrın icaplarına 
uygun olarak yetiştirilmeleri yanında, tek
nolojik gelişmeler paralelinde eğitim ve 
öğretim imkânlarından yararlandırılmak 
suretiyle yetiştirilmeleri, ilave gelir kay
naklarına ihtiyaç göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, biz Cumhuriyet 
nesliyiz. Cumhuriyete kolay kavuşmadık. 
Bu yolda, vaitan uğruna, atalarımız, de
delerimiz canını verdi; vatan toprakları, 
bu şehitlerin kanlarıyla yoğruldu; ay yıl
dızlı al bayrağımızla istiklalimize kavuş
tuk. 

Şimdi sizlere, bu değerlerimizi, yani 
üzerinde yaşadığımız konulardan soruyo
rum : Vatanımız mukaddes değil mi? Göl-
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gesine sığındığımız ay yıldızlı al bayra
ğımız mukaddes değil mi? Hatıralarını 
saygıyla, vecd ile yâdettiğimiz ve önünde 
hürmetle eğildiğimiz şehitlerimiz ve on
ların bu aziz vatan ve bayrak uğruna akıt
tıkları kanlar mukaddes değil mi? Ak sa
kallı dedelerimiz, ak pürçekli analarımız 
mukaddes değil mi? Vatan sevgisi, ana 
sevgisi, baba sevgisi mukaddes değil mi? 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Biraz da Faisal Finanstan, Al Bara
kadan bahset. 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — 
Büyük Türk Milleti ve dolayısıyla Büyük 
Türk Devleti kutsal değil mi? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Bunun vergi yasasıyla ne alakası var? 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Faisal Finans ve Al Barakadan bahset 
biraz; Al Barakanın ortaklarını anlat. 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — 
«Bu ezanlar ki, şahadetleri dinin temeli, 
ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli» 
diyen şairimizin hatıraları mukaddes de
ğil mi? Son olarak, ailen, yuvan mukad
des değil mi? 

Bu cümleden olarak, aziz şairimiz 
'Mehmet Akilf içim «Vatan tekli» diyen-
flerıi de esefllle anmayı bir görev sayıyo
rum. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
KlSm o, kıtan?., 

BAŞKAN — Sayın Göğüsger, tasarı 
üzerimdeki oyunuzun ıreniginıi ırioa edece
ğim efendim. 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) 
— Tamam Sayın (Başkanını. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— A! Barakanın ortaklarından (bahset. 

GÜNEŞ GÜRSELER '(TekMağ) — 
Bunların tasarıyla ne alakası var? 

OALılL ÇULHA/OĞLU (tornir) — 
'Sayın Göğüsger, Sayıın iKeçeciHier'e hi
tap ediyorsunuz Iherfaallde. 
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'BAŞKAN — Lütfen vefendiim... lüt
fen.., 

ŞEVKİ GÖÖÜSGER .(DevamHa) — 
Kutsal Türk Devletimin ve Türkiye 
cumhuriyetinin ıgenç dimağlarını yetiş
tirecek MM Eğitimi Gençlik ve Spor 
Bakanlığının, g>ençleriımıizi, asrın icapları
ma uygun Ibiır 'eğitim yanında milî fcül-
ıtürümüzle mücehhez yetiştirirken, önemli 
/ihtiyaçlarıımızıı giderecek olduğuna inan
dığımız Ibu kanun tasarısının Yüoe Mec
lisin tasvibine mıazlhar olacağı limancı 
(içinde, başita büyük Türk 'Milletime ve 
MİM Eğiıtim Gençlik ve Spor Bakanlığı
na ve onun, «iSağl'am kafa, sağllam vü
cutta bulunur» ilkesiyle sağlık iiışılerini 
yürütecek Sağlık ve Sosyal Yaırdum Ba
kanlığına hayırlı ve uığurliu olmasını di-
lyorom. 

Sayın milletvekilleri, layık Türk 
Cumhuriyetinim, çocukları okrak (SHP 
sıralarından «Laik» sesleri) üzerine and 
İçtiğimiz mrukaddesaitırnızı diıle getir
mekte ibir fevkaladelik görmüyorum. 

iSözUenimi, «Fikirlerimi anlamak, 'be
ni görmektir» diyen Büyük Atatürk'ün, 
«iBütün milletle birilikte fedakârca çallışa-' 
cağıma mukaddesatım üzerine yemin 
lettiım» eüımliesiyle tamamlarken, oyumun
da sesim gibi pırıl pırıl, berrak olduğu
nu, beyaz olduğunu beyanla Yüoe Mec
lise tekrar saygılarımı! sunuyorum. 
IflAINAlP sıralanndaan alkışlar) 

Teşekkür ederim ıSayın Balkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa

yın Göğüsger. 
Sayım Hitlmi Ziya Postacı, buyurun. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) 
— Sayın Başkan, sayın miletvekilllbrii; 
sevk sayısı (19 olan mallum ve mahkûm 
tasarı, kimi yönleriyle ilgili ve tamam-
tayıcı, kimi de tek Ibaşına ıbağımsız; ama 
hepsi ibirllitote ele alhındığımda ülk'ede ya

şamı cehennem azabıma çevirecek, 'haya
tı hızla yüzde 20, yüzde 30 pahalıllan-
dıracalkltır. 

Günlerden beri Sürdürdüğümüz bu 
mJüzakeıreler ileride libretle izlenecek, hat
ta hu Meels üyelerinin, tuıtanaklarda 
okudukça Ibazı noksanlarının nerede ol
duğunu anlayacaklarını; aıma en sonun
da da keşke ıbazı haklı uyarılara kulak' 
kaibartsaydık da böyle olmasaydı diıye-
oekteriıni şimdiden hisseder ©ilbiyim. 

Kıymetli arkadaşlarım, ıbu tasarıya, 
daha doğrusu, 'birçok yasayı içimde bu
lunduran hu yasa 'tasarısına ben, «evet» 
diyemeyeceğim, «'hayır» diyeceğim. Çün
kü, Hükümet, Mili Eğ'ıtim GençJlik ve 
Spor Bakanlığı hizmetlerine bütçesinde 
yeteri kadar yer ayırmamaktadır. Bu hiz
meti, genelinde dar gelirlilere ve giderek 
tüm halkımıza vasıtallı olarak yüklemek
tedir; ama, Hükümet, 1980 - 1981 yıllla-
rınıda 5 milyon 695 bin olan ilkokul! öğ-
rencıi sayısı, 1985 - 198'61arda 6 milyon 
636 ıbime çıkarken, aynı dönemde, öğ
retmen sayısının 215 binden 213 bine ini
şine seyirci kalmıştır. Yani, öğrenci sa
yısı o dönemde yüzde 16 artış gösterir
ken, buna karşılık, öğretmen sayısı yüz
de il azalmıştır. Unutulmamalıdır ki, 
Anayasamız öncelikle ilköğretimi ücret
siz ve mecburî kılmıştır. 

Hükümet, sağlık hizmetleri için de 
bütçesinde yeterli parayı ayıramamakta
dır. öyle ki, 1986'ya 'gelindiğinde 1979 
yılındaki ısağlie kurumu sayısı ve yatak 
oranının bile gerisinde kalınmıştır ve 
bu dönem .içerisinde 224 sayıllı Yasanın 
varlığından sanki habersizdir. Öte yan
dan, hastanelerimiz de dayanılmaz bo
yutlara ücret tarifesimi uygulamaya koy
muştur. Bir yandan da yeni vasıtalı ver
gilere bel bağlamıştır. Yine aynı Hü
kümet, 1983 - 1986 yıları arasında Sos-
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yal Sigortalar Kurumunun 485 milyar 
imasını düşük 'faâcalli ıtahvllerle ve zorla 
alıkoymuş, aynı dönemde, banka faıizlie-ı 
irine göre, bu kurumun 100 miyar fliıra 
zararına sebep oirıuştor. 

Sayın üyeler, o günlerde 100 miyar 
llira başka kanalara aktarılımasıydı, bu
gün sağlık hüızmöfileıri düne göre daha iyi 
olacaktı. Çünkü, enflasyonla mücadeleyi 
sözde Ibayrak tyapmıiş Hükümet, Akar
yakıt Tükbtiim Vergisini, sanki mariıfeıt-
ımiş gibi, yüzde 9'dan lyüzıde 21 'e çıkar
maktadır. Böylece, iğneden üplıiğe her ma
la yeniden ekllemıeller gelecektir, hem 
de, bu ekleme, petrol! fiyatlarının düştü-
ğlü bir döneme denk gelmektedir,. 

Sayın üyeler, Hükümet, Motorlu Ta
şıtlar VeHgisiitylle, çok vaırMch olanların 
kuşandıkları, kulianalbileoekllteri yat, kotra 
ive uçaklarla, kullananın kazancı ve geir 
sevi'yesiıne göre uygun olmayan düşük ver
gi getirilliırken, mimicılk serçe 'sahipleriyle, 
şoför esnafımızın ekmek kapısı minibüs 
ve Ibunun @M araçlara mıııtliu azMitofctan 
daha fazlla yük geitirmektedir. 

Bu, sosyal! adalet ilkesini de zedelle-
mıdktediır. Çünkü, (taşıt alım vergiısi de 
hemen önce söylediğimi giibi, adalbhsiz'li'k-
lerîe doıludur. Çünkü, Vergi Usul) Ka
nununda yapılan değ'ışMûkılle, dalha önce 
Anayasa Mahkemesinde iptal edilen ya
slanın hemen aynısını, yine Anayasaya 
laıytkırı oüarak getirmekte ve devlet ken
di memuruna kendi bütçesiyle yeterlli 
ücret politikası ısağliayamadığıını ütinaf 
etmekte, kaynağı 'fontlarda aramaktadır. 

Sayın üyeller, çünkü, gecikme zammı 
1 000 Tlürk Lirasından az olamaz de
mekle, ufak tefek yanluşDıkıllar ve unut-
fcanMclar yüzünden, idare iıKe yurititaaşı 
karşı karşıya getirmektedir. Çünkü, pay-
iiarın dağıtımında bile yasaya karşı hille 
kokusunu g-izteyememekte, aynı amaç 

•için' kullanacağımı söylediği kaynağın 
bir kısmını ifana, ibir kısmını bütçeye 
aktararak, denetimden 'kaçma yolunu 
sürdürmekıtediır. 

Sayın miıltetvekiiierıi, ibu yasa, her 
noktasında, kalbuıî etmediğimiz; ama siı 
kınıtıtı 'takdidterinizle kabul etmekte ol
duğumuz bir baskım yasasıdır, Anayasa
ya aykırı bir yasadır. Her şeyden önem-
lı:isı5, haîfcımızım içerisinde bulunduğu sı
kıntılarla alay etmektir. 

Uzun süren görüşmeler sırasında, siz
lilerden ve özelli'klle iktidar grubundan an
layış bekledik; ama, görülüyor ki, bu 
befcllentilterliımiz boşa çıkmıştır. Bu yasa
nın en büyük zararı, inanınız iktidara 
olacaktır ve çok geçmeden, keşke böyle 
bir baskın yasasının onaylayıcıısı olma
saydık diyeceksiniz; fakat, o zaman, 

ümit ederim ki, iş işten geçmiş olmasın. 

Ben ve arkadaşlarım, hiç olmazsa, 
görüşmelerin uzamasıyla, halikımızın, bir
kaç gjün de olsa, fırtınadan korunduğu 
kanaatini taşıyoruz. ıdSHP sırallarından 
alkışlar) lînanıyoruz ki, bu yasayı onay
layacak en son makam da, bu görüşme-
îerdeki haklk ikazianmıza dikkat kesüe-
ıcekltir. 

En sonunda ışunu söylemek istiyorum: 
Bu memlekette adalet vardır, Anayasa 
Mahkemesi vardır. XVIII, Dönemin ilk 
günlieriinde, sizlere karşı bu mücadeleyi 
vermenin onurunu taşıyacağız. 

(Kıymetli arkadaşlarım, geçen gün, 
ibir sayın üye, bazı konuşmallarımdan, 
yaşamın müsait olmadığından bahsetti. 
Samiiımiyetle 'Söylüyorum; bu Meols, bun
dan önceki başkla amaçlı meclislere benze
mez; bu Meclis, Türkiye Büyük M'ilet 
Mecllisıi, Türk Miıİeibinlin veküer-iyle dölü 
Meclisidir, 

AHMET KARAEVUt !(Tefcirdağ) — 
'Diğerleri neydi? 
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HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— «dDaoiişma MecM» değildir Sayın 
•Karaevl, (ANAP sıralarından gürüMi-
ler) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
XVII. Dönem?... 

HİLJMÎ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Bakın, çok tartarak konuşuyorum, 
ben XVII. Dönem için hiçbir llaf söy-
iemıiyoruım, benli başkalarıyla) karıştırma-
yın. ((ANAP sıralarından «Bravo» ses-
feri) 

BAŞKAN — Sayın Postacı... 
H E M I ZİYA POSTACI (Devamla) 

— Sayın Başkan, rica ediyorum, sözle
rimi sükûnet içerisinde tamamliamama 
müsaade ediniz. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, siz ikti
darsınız, sayınıza güveniyorsunuz, Baş
bakanınızın size; «Şunu yapın» demesine 
güveniyorsunuz; yapacaksınız... 

ZİYA ERCAN (Konya) — Senin de 
Başbakanın. 

(HİUM/t ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Tabiî, tialbiiî, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanıdır, ibu Meçisin dışına çjkıtığı-
mızda. i(ANAP sıralarından alkışlar) 
Ama, bu çatı altında, Sayın Başbaka
nın önünde de, doğru ibjddilMeramıi) söy-
Nerliım. Doığru biMiiklenimiı söylemem ina
nın, önce sıizlbrin hayrınadır. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, toparla^ 
yınıız ©fendim. 

HİUMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Efiendim toplanmış vaziyette zaten. 
(Gülüşmeler) 

Kıymetli arkadaşlllanm, biraz sonra 
bu (kürsüden iniince doğru, Sağlık Baka
nımızın yanına gideceğini. Bu ülkede bir 
ünLverısiiıte öğrencisinin, üniversite kurum-
üarının bütün 'imkânları ellinde ikien bile 
tedavi edİrnediğıni, bu arkadaşı teda
vi edebilmek içim arkadaşlarının kam-
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pamya yaptığımı; ama 7 aydır bu kam
panyada tapSadıMian paranın tedaviye 
yetımediğini gören, biilien bir insanım. 
Böylesine gençleri, Türkiye'de böylesine 
hastalık sahibi oılanları, lütfen hem biz
lerin iifcazıyîa, hem de sizlerin dikkatli 
gözü ile buliuıp çıkarın. (ANAP sıra-
fermdan «Işifce 'bu kanunla olacak» ses-
ıleriı) (tnşalllah sizlin dediğiniz gibi ölür 
efend'ım, bu kanun bu gaye için kullanılır. 
Yarın, fonlarda yaptığınız gibi, önce 
yüzde 30 unu, sonra yüzde 50 sı'ni ve 
tümünü, bütçe açıklarını1 kapatmak için 
kullanamazsanız. 

Sayın Başbakan, uzun zamandır söy
lemek isteyip de söyleyemediğimi1 böy
lesine dolu biır Balkanlar [Kurulu önünde 
size söylüyorum. Biz ülkede - samimî 
o'Darak - ibu liglerin iktidarıyla, muhalefe-
'tlylie birilikte yürütülmesinden yanayız. 
'(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ri-
ea ediyorum... Lütıfen... Arkadaş sözü
nü tamamlayıp inecek1; niiye uzatmasına 
vesile ölüyorsunuz? 

ıHİUMt ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Sayın Başbakan geldiğinde 292 kişiy
le 'hareket ediyordu 

Bakınız, Sayın Başbakana bunu söy
lemekte ben kendimi de özgür hissedi
yorum. Sayın Başbakan, demek ki, bu 
'Meclis gece gündüz biteviye çalışabiD-
me gücüne sahiptir; lilkltidiarııyla, muhla-
'lefeibiyDe. Ben muhalefet görevdmiı yapa
rım, enıgel'Demiek benim görevimdir. Çün
kü, gelen her şeylin, sizin dediğiniz gibiı 
ülke yararına oıUduğu inancını taşımaya
bilirim. Ama, geliniz, böyle yasallarda, 
böyle uzun süren tartışmalarda, önce 
kendi grubunuzda tartışınız, sonra geli
niz bu iMecllisüe 292'den sonra birtakım 
yüksek oyla gelmiş üyelerin de bulundu
ğunu, demökrasıinin onüarın 'buOluntna-
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ısıyla ıgerçefcleşitiığini kalbufl 'edimiz, onla
rın da fikirlerine dikkatle kulak verimiz. 
(Bir dana yanlış yapıp, o yanlışı düzelt-
trnek için değişiklik yasalarıyla gelmeyi» 
niz Dana önceki konuşmalarımda da ay
nen bunu söyledim. 

IBAŞKAN — Sayın Postacı, rica edi
yorum efendim..,! 

HİLMİ Z»YA POSTACI '(Devamla) 
— Bitiyor ©fendim. 

Bu (işlerde, göreceksiniz, noksanlık
lar vardır; bu noksanlıklar sizi sıkıntıya 
itecektir. 

Ben 'hepinize Allan yardımcı olsun 
diyorum, hepinize en içten duygularla 
teşekkürler ediyorum, saygılar sunuyo
rum arkadaşlar. (Alkışlar) 

ÎBRAHÎM TEZ (iAnklara) — Oyunun 
rengini söyle-

HİLMİ ZIYA POSTACI {Devamla) 
— Oyumun rengini başıta. ret olarak sıöy-
'lemişjfcim. 

AHMET KARAİEVİLI (Tekirdağ) — 
Beyaz.., 

HMJMİİ ZIYA POSTACI (jDevamla) 
— Hayır, kırmızı, kırmızı. 1(ANAP sı-
ralaırından gürültüler) 

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

HJLMll ZİYA FİOSTACI (Devamla) 
— Benim sesıitm kırmızı çıkmıyor, ama 
linanın kıırmıızı oy vereceğiz, kravaıtıl-' 
mın renginde. 

IBAŞKAN — Teşekkür edenini. 

Efendim, taslarının tümü üzerindeki 
müzakereler tamıamılianmıişitır. 

Tasarının ıtümü ıaçık oylamiaıya taıbi-
dir. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıra
lar arasında dolaştırılması suretiyle ya
pılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tik 
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Yanında (basılı oy pusulası bulunma -
ylan sayın milletvekilleri, ibeyaz bir kâ
ğıda, adım, soyadını, seçim çevresini ve 
oyunun rengini yazıp, imzalamak su
retiyle oylarını kulanalbifeler. 

Oy kutuları sıralar arasında dollaştı-
ırıfflsın. 

l(Oyların toplanmasına başlandı) 
2., — Bazı Suç Failleri Hakkında 

uygulanacak Hükümlere Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/405) (S. Sayısı: 33) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince 
33 sıra sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında 
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun Ta
sarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup, okun
mamasını oylarınıza sunacağım. Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Taslarının tümü üzerindeki müzake
relere geçiyoruz., 

SHP Grubu adına, Sayın Güneş Gür-
seler, DYP Grubu adına Sayın Güneş 
Müftüoğlu, ANAP Grubu adına Sayın 
Necat Eklem söz istemişlerdir. 

Oylarını kullanan arkadaşlar lütfen 
yerlerine otursunlar efendim-. Lütfen... 
Bakanlar Kurulu sıralarının yanındaki 
arkadaşlara rica ediyorum lütfen yerle
rinize geçiniz efendim. Müzakereye geç
tik efendim. Oturmadığınız takdirde bir
leşime ara veririm. Rica ediyorum... 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Güneş Gürseler; buyurun 
efendim^ 

(1) 33 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir. 
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SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ GÜR-
ŞELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Bazı Suç Failleri 
Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair 
Kanun Tasarısı, ya da diğer adıyla Piş
manlık Yasa Tasarısı hakkında Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubunun görüş
lerini açıklamak üzere söz aidi m Hepini
zi saygılarımla selamlıyorum. 

Biliyorsunuz, bu tasarı, ikinci kez 
Yüce Meclisin huzuruna geliyor. Daha 
doğrusu, hukuk sistemimizde süresini 
dolduran dik Pişmanlık Yasasından son
ra, i'kincisi, birincisinden pek az bir fark
la yeniden düzenleniyor. Bu tasarı Adalet 
Komisyonunda görüşülürken muhalefeti
mizi belirttik eleştirilerimizi yaptık. 

3216 sayılı ilk Yasa, ceza hukuku sis
temlimiz içinde yeni bir yasa idi ve çı
karılırken, gerekip gerekmediği uzunboy-
lu tartışıldı ve Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından, Anayasanın 89 uncu maddesi 
gereğince, 'bir daha görüşülmek üzere ge
ri gönderildi. 11 Haziran 1985 tarihinde 
Resmî Gazetede yayımlanan bu yasa, 7 
nci maddesinin hükmü gereğince iki yıl 
sonra 12 Haziran 1987 tarihinde yürür
lükten kalktı. Şimdi, bazı değişikliklerle 
aynı yasayı tekrar ve iki yıl süre ile yürür
lükte kalmak üzere Hükümet yeniden çı
kartmak istiyor. 

Sayın milletvekilleri, burada düşün
memiz ve tartışmamız gereken husus, Hü
kümetin böyle bir süre uzatımına neden 
gerek duyduğu ve süreyi uzatmanın ya 
da başka bir deyişle, yasayı tekrar yürür
lüğe koymanın kabul edilebilir bir gerek
çesi olup olmadığıdır. Hepsinden önem
lisi, iki yıl1 için çıkarılan bir yasanın ay
nı süre için yenilenmesinin, başlangıçta 
iki yıl için çıkarılmasını isterken dleri sü
rülen gerekçeye uygunluğu var mıdır, o 
tartışılmalıdır. Yani, 3216 sayılı Yasayı 

çıkarırken buna iki yıllık bir süre ver
miştik; o zaman söylediğimiz gerekçeler
den ne değişmiştir ve neden şimdi iki yıl 
daha uzatılması istenmektedir? Başlan
gıçta, bu yasayı iki yıl için çıkarırken du
yulan kuşku. «Aman böyle ihbarcılık, 
jurnalcilik kokan bir yasa, hukukumuzda 
kalıcı olmasın» kuskusudur. Bu yasanın 

özünde ihbarcılık vardır, jurnalcilik var
dır; «Biz bunu sadece iki yıl hukuk sis
temimizde tutalım, devamlı olmasın» de-

"nilmdştir. Oysa şimdi, iki yıl için daha ay
nı yasayı çıkartmak istiyorsunuz ve biz
ce, sadece bu noktasından, tasarı, gerekçe
siyle çelişiyor. 

Bakın, tasarının genel gerekçesinin bir 
yerinde aynen şöyle deniyor : «Kanunî 
düzeleme yapılırken herhangi bir 'silahlı 
çete veya cemiyete mensup olanların, bu 
teşekkülün işlediği suçlara iştirak edip et
mediklerine bakılmaksızın kapsama alın
maları, gizli kalmış bazı örgütlerin ve 
suçların meydana çıkarılması bakımın
dan faydalı görülmekte -dikkat ederse
niz- ancak, bu düzenlemenin devamlılık 
arz etmesi halinde, bazı gizli kalmış ör
gütlerin suç işlemeye devam etmeleri ve
ya bazı yeni örgütlenmelere ve suç işle
melere sebep olabileceği, konunun geçici 
süreli bir kanunda ele alınmasının ise, yu
karıda sözü edilen mahzurları bertaraf 
edeceği düşünülmektedir. Bu maksatla, 
tasarının cezasızlık veya ceza indirimi 
kapsayan 1 inci maddesi hükmü iki yıl 
süreli olarak hazırlanmıştır.» 

Yani, iki yıl süre konmasının gerek
çesi, suç işlemeyi teşvik etmemek olarak 
gösteriliyor; aynı gerekçe bir önceki yasa
da da var; ama uzatıyoruz, iki yılı, dört 
yıla çıkardık. Yani, gerekçe, bu tür bir ih
barcılığın, jurnalciliğin hukukumuzda ka
lıcı bir kurum haline gelmesinden kork
maktadır; ama bu tasarı, aynı konuda 
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ikinci ve iki yıl süreli düzenlemedir. Ta
sarının yasalaşması halinde, M yılın so
nunda, bugün olduğu gibi, yeni bir yasa 
çıkaramayacağını kim garanti etmektedir? 
Yavaş yavaş, bu kurum, hukukumuza 
yerleştirilmektedir. 

Aslında, Adalet Komisyonundaki gö
rüşmeler sırasında, Sayın Bakanın ve yet
kililerin açıklamalarından, geçen dönem 
çıkarılan yasanın, iki yıl sonunda ömrünü 
tamamladığı ve uygulanabilirliğinin kal
madığı da ortaya çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığın açık
lamasına göre, 1985 yılında, bu yasadan 
yararlanmak üzere başvuran ihbarcı sa
yısı 192 dir; ama -dikkat edin- 1986 yı
lında bu yasadan yararlanmak üzere baş
vuranların sayısı sadece 1 'dir ve 1987 yı
lında yürürlükten kaildırma tarihine kadar 
da 'başvuran olmamıştır. 

Bu yasanın -bir ölçüde- kendisinden 
bekleneni vermemesinin nedenlerinden 
biri de, ihbarcılığın, jurnalciliğin, Türk 
Milleti için benimsenen bir davranış ol
mamasıdır. Toplumsal değerlerimiz, ih
barcılığı onurlu bir davranış olarak gör
memektedir. Başkalarını suçlamak yasa
larla özendirilirse, insanî ilişkilere kor
ku ve güvensizlik egemen olur. Anayasa
mızın 38 inci maddesi, «Hiç kimse, ken
disini veya kanunda gösterilen yakınları
nı suçlayan bir beyanda bulunmaya veya 
bu yolda delil göstermeye zorlanamaz» 
hükmünü içermektedir. Ayrıca, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Yasasının 135 inci mad
desi, sanığın susma hakkını düzenlemiştir. 
Oysa biz, Pişmanlık Yasaları ile, sanığı 
ihbarcılığa zorlamakta ve özendirmekte
yiz. Zorlama da, her zaman kaba kuvvetle 
olmaz; çeşitli çıkar vaatleriyle insanları 
kullanmak mümkündür. Bu zor altında 
alman ifadenin ne derece delil olacağı da 
tartışılmalıdır. 
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Sayın milletvekilleri, her zaman ya
pıldığı gibi, hemen bu konuşmalınızdan 
sonra terörün önlenmesini isteyip isteme
diğimizin tartışması yapılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, bir da
kikanızı rica edeceğim. 

Oy 'kupalarına oyunu kullanmayan ar
kadaşımız var mı? Yok. 

Oylama işlemi tamamlanmıştır, oy 
kupaları kaldırılsın. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (Oy
ların ayırımına başlandı.) 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Bu söylediklerimiz karşısında 'bize hemen 
şu suçlama yapılabilir; «Sız terörün' ön
lenmesini istemiyor musunuz?» 

Hayır, bu Yasaya ikıarşı çıkmanın, te
rörün önlenmesiyle ilgisi yoktur. Terör, 
ihbaremkla, jurnalcilikte önlenemez; ön-
Henemsmiştir de. Bu tür uygulamanın en 
başarılı olduğu söylenen İtalya'da bu Ya
saya rağmen, Mafia'nın kökü kazanama
mıştır. 

Ülkemizde de, terör ile, kaçakçılık ör
gütlerinin ilişkisi bilinen bir gerçektir. En 
son olarak ortaya çıkarilan MİT raporu 
ya da kabul ettiğiniz deyimle MİT ön 
çalışmasında, Türkiye'deki terör örgütle
riyle, kaçakçılık örgütlerimin birlikte (ha
reket ettiklerinden söz ©dilmektedir ve bu, 
Türkiye'nin bir gerçeğidir. Yasanın uygu-
lıaınıdıığii bu iki yıl içlinde, hiçbir kaçakçı
lık örgütüyle ilgili olarak ihbar gelme
miştir. 

Sayın milletvekilleri, yasanın bir diğer 
sakıncalı yönü de, eskisinden biraz fark
lı olarak, koruma tedbirleri uygulanacak 
kişilere uygulanacak tedbirin çeşidi ve 
şeklinin sadece içişleri Bakanlığı tarafın
dan tespit edilmesidir. Tasarının 2 nci 
maddesiyle İçişleri Bakanlığına ıtanıman 
bu yetki oldukça geniştir ve sadece bu 
Bakanlığa bırakılması yerinde değildir. 
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Biimdiği gibi, koruma tedbirleri, estetik 
ameliyattan, yurt dışında iş bulmaya ka
dar çeşitli türlerden oluşmaktadır bu ta
sarıda. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
«Pişmanlık Yasası» olanak isimlendirilen 
bu Yasa, aslında, 12 Eylül sonrasında, 
geçmişe yönelik bir yumuşama, bir ba
ğışlamadır. Geçen dönemde, Cezaların İn
fazı Hakkımda Kanunda yapılan değişik
lik de bu yoldaydı; amıa bunlar eksik kal
mıştır; çünkü, bugün, Türkiye'n in geçmiş
teki tüm yaralarını sarabilımesi için bir 
genel af gereklidir. Böyle, Pişmanlık Ya
sasıyla, tnfaz Yasasında değişiklik yap
mayla bu listeni; çözemeyiz. Genel affa 
soğuk bakmamanızı sizlerden diliyorum; 
genel affı, Türkiye'de, bugün koşulları 
oluşan 'bir kurum alarak görmenizi dili
yorum. 

Biliyorsunuz, genel af, suçu bütün so
nuçlarıyla ortadan kaldırır. Bu nedenle 
geçmişe etki eder ve suçun nedenine ka
dar inerek, her şeyi unutmayı amaçlar. 
Bu özelliği nedeniyle genel af her zaman 
tartışılmıştır; ama 'bütün tartışmalara rağ
men hiçbir ülke genel affı gündemlinden, 
genel affı hukuk sisteminden çıkarmamış
tır; çünkü, her ülkede karanlık bazı dö
nemler olmuştur. Toplumun belirli buna
lımlara girdiği, suç işleme oranının arttığı, 
ortaya çıkan durum nedeniyle olağanüstü 
uygulamalara girişidiği dönemler olmuş
tur. Bu dönemlerin sıkıntısını çeken ve 
bir yerde de bu dönemlerin faturasını 
ödeyen insanlar suçlanmışlar, cezaevine 
girmişlerdir. Bu dönem sona erdikten, 
toplum belirli bir huzur ortamına kavuş
tuktan sonra 'bu dönemi unutmak, bu dö-
nemün sıkıntısıını çeken insanların açılan
ını dindirmek, toplumdaki huzur ortamını 
devam ettirmek, ulusal benaberliği sağla
mak için iyi bir siyaset yöntemidir. 
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Bu anlamıyla genel af, huzur dönem
lerinde ataması gereken akıllıca bir ted
birdir; toplumun, kaybettiği kuvvetleri bir 
araya getirmesini sağlar. Genel affın asıl 
nedeni de budur. Böyle bir dönemdenı 
sonra, toplumda böyle bir beklenıti zaten 
başlar ve genel af, devlet için bir görev 
haline gelir. 

Değerli milletvekilleri, bu, geçmişte ül
kemizde birkaç kez yapılmıştır. Bugüne 
kadar çıkarılan bütün af yasallarından söz 
etmiyorum. Çeşitli amaçlarla birçok af 
yasası çıkanlldı. Benim söylemek istedi
ğim, belirli bunalımlı dönemleri unuttur
mak, ya da belirli bazı siyasî olayların 
üstüne sünger çekmek üzere çıkarılan af-
lardır. Örneğin, cumhuriyetin 10 uncu 
yılında 150'liMerin affı; örneğin, Osman-
oğullannın erkek ahfadının yurda gir
melerini yasaklayan tedbirlerin kaldırıl
ması; örneğin 22-23 Şubat olaylarından 
sonra çıkarılan af yasası ve bir anlamda 
da 1974'de çıkarılan af yasası. 

Bütün bu yasalar, toplumsal barışı sağ
lamak üzere çıkarılmıştır ve kimse de 
gayelerime ulaşmadığını söyleyemez. Gü
nümüzde de, toplumumuzda, özellikle 6 
Kasım seçimleri öncesi, seçim konuşma
larından başlayarak genel af konusu gün
deme gelmiştir, gündemdedir ve toplum
da, kamuoyunda, bu yönde bir beklenti 
vardır; fakat bu noktada, şöyle bir eleş
tiri getirilebilir : Denilebilir ki, topılumu-
muzda af beklentisi hiç sona ermemiştir; 
sürekti, genel affın lafı edilir, genel af is-
tenıir ya da toplumumuzda çok sık affa 
başvurulduğunu söyleyebiliriz. Evet, top
lumumuzda çok sık affa başvurulduğu 
doğrudur ve Batı'da bu yol bizdeki ka
dar sık kuianıtaamaktadır. Bu bir ger
çek; ancak, bu eleştiriyi yapanların dik
kate almadıkları bir husus var; o da, bu 
sonucu ortaya çıkaran, kendimıize özgü 
politik ve hukuksal nedenlerdir. 
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Ülkemizde siyasal çalkantılar, ola
ğanüstü dönemler sık sık yaşanıyor ve bu 
dönemlerde, düşünceleri yüzünden insan-
lar mahkûm oluyor. Türkiye'nin hapisha
nelerimde bugün hâlâ, yazı yazdığı, ki
tap yayınladığı için onlarca y i hapis ce
zası verilmiş insanlar yatıyor. Kitaplar 
suç kanıtı oluyor. Yıllarca önce söylen
miş ve yazılmış »öz ve yazılar suç sayıl
dı. Yasal örgütlenme hakkından yarar
lanmış partiler, sendikalar, dernekler yar
gılandı, kapatıldı, cezalandırıldı, Ülkemiz 
12 Eylül gibi olağanüstü bir dönem ya
şadı. 12 Eylül öncesinde ve sonrasında 
yaşanan olaylar, toplumdaki bunalımı da
ha da artırdı. Bu bunalım, özellikle, ada
let, hukuk ve yargılama alanında kendini 
gösterdi. 12 Eylülün sliyasî, 24 Ocak ka
rarlarımın da ekonomik felsefesi toplum
da, hukuk ve yargılamada egemen kılın
maya çalışıldı, Bu dönemde, 250 bin do
layında insan gözaltına alimdi. İşkence 
sonunda, 200'e yakın insan öldü; yargı
nın bağımsızlığı ilkesi zedelendi, bağım
sızlığı tartışılan mahkemelerde savaş halli 
hükümleri uygulandı, savunma hakiki kı
sıtlandı. Mahkemelerin baskı 'altında ol
duğunu, bizzat o dönemin yargıcıları, sav
cıları, baskıdan kurtulunca açıkladiar. 
Jurnalcilik, ihbarcılık devlet eliyle teşvik 
edildi; n'tirafçı sanıklarım cezadan kurtul
mak için başkaları hakkında verdiği mak
satlı anlatımlar, kanarlara dayanak yapıl
dı; temyiz hakkı kısıtlandı; gözaltı süresi 
uzatıldı; cezaevlerindeki keyfî disiplin ce
zalarıyla, şartlı salıverme hakkı ortadan 
kaldırıldı; gazete yazıları nedeniyle bin 
yıla vanam hapis cezaları verildi, 

İşte, bütün bunlar, günümüzde, yoğun 
bir beklentiyi, genel af beklentisini orta
ya koymuş ve barışı sağlamak, geçmişe 
sünger çekmek üzere genel affın koşulları 
oluşmuştur. 

Başlarken de söylediğim gibi, infaz 
yasasında yapılan değişiklik, daha sonra 
yürürlüğe konulan geçen dönemdeki piş
manlık yasası, döviz ve kaçakçılık mevzu
atında yapılan değişiklikler, hep, toplum
da bir genel af beklentisini ortaya koy
muştur. Döviz kaçakçiığı yapan, birkaç 
yüz bin lira para cezasıyla kurftulmuştur, 
kaçakçılık yapan, birkaç yüz bin lira pa
ra cezasıyla kurtulmuştur, terör, eylemi
ne katılan ihbarcılıkla kurtulmuştur; aıma 
fikir suçlusu, ama düşünce suçlusu, ama 
kitap yazan hâlâ liçertidedlir. 

Değerli arkadaşlarım, toplumda bir 
genel af beklentisini oluşturan diğer önem
li bir etken de, 6 Eylül halkoylamasıdıır 
Halkoylamasıyla, 12 Eylül döneminin ön
lemlerinden, yasaklarından bini kaldırıl
mıştır; belirli bir siyasî kadro haklarına 
kavuşmuştur, yani yaklaşık yedi yıl önce 
belirli ithamlar yöneltilenlere konulan ya
saklar kaldırılmıştır. Demek ki, geçen sü
re içinde toplum yaşamında bazı değişik
likler olmuş ve böyle bir sonuç, koşulla-
rın zorlamasıyla ortaya çıkmıştır; fakat, 
12 Eylülün olağanüstülük paketinde sa
dece bu yasaklar mı vardı? O paketten 
bugüne aktarılan, cezaevlerindeki binler
ce linsandır; onların beklentisi de genel 
aftır. (SHP şuralarından alkışlar) 

Sosyaldemofcrat Halkçı Parti olarak, 
belirttiğimiz koşulların, bugün toplumu
muzda oluştuğu kanısındayız. Genel af 
beklentisi en güçlü şekliyle oluşmuştur. 
Geciktirilmeden, bu beklentinin karşılian-
ması gerekir; çünkü, yaklaşık, beş yıldır 
sürekli bu konu tartışılarak, cezaevlerinde 
bir ışık bekleyenlere en büyük işkence ya
pılmaktadır. 

Değerli milletvekillera, genel af tartı
şılırken, Anayasamızın, Anayasamızdaki 
bazı hükümlerin, genel affa engel olduğu 
söylenebilir. Anayasamızın, çağdaş de-
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motorasiye uymayan birçok hükümler 
içerdiğini biliyor ve bunun değişmesi ıge-
rektiğini söylüyorum; değişikliği sağlaya
cak sayısal güce erişl:nce de, bu konuda 
düşündüğümüz değişiklikleri gerçekleştire
ceğiz. Ancak, bunlara rağmen, «Anaya
sanın 14 üncü maddesinin genel affa bir 
sınırlama getirdiği» şeklindeki görüşlere 
katılmıyoruz. Anayasa, orman suçlarında 
yaptığı gibi, yasaklamadan, 14 üncü mad
desinde söz etmemiştir, (kesin sınır koy
mamıştır; Türkiye Büyük Millet Mecli
sine takdir hakkı tanımıştır. Aksinin ka
bul edilmesi, ulusal egemenlik kuralı Jile 
bağdaşmaz. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Türk Milletti adına egemenliğini kul
lanan bir organdır; Anayasa da mlletin 
egemenliğini korumaya yöneliktir. Anaya
sanın, devleti millete karşı koruduğu gibi 
yanlış hir düşünceyi benimsemek, ulusal 
egemenlik kuralına aykırı olur. 

Bu maddeler değerlendirilirken en bü
yük görev, tabiî iki, ANAP Grubuna düş
mektedir. ANAP'ın çağdaşlık ve liberal
lik konusunda övündüğü niteliklerini bu 
aşamada göstermesini diliyoruz. Anaya
sayı yorumlarken de, sadece bu iki mad
deyi değil, Anayasanın benzer hükümler 
taşıyan diğer maddelerini de dikkate al
mak gerektiği kanısındayız. Örneğin, halk
oylaması ile yürürlükten 'kaldırılan Geçici 
4 üncü madde, siyaset yasağını düzenler
ken, «Türk Oeza Kanununun îkinci Ki
tabının birinci babında yer alan, Devle
tin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümlerden 
herhangi biri ile ilgili olarak kamu davası 
açılmış olanlarla...» diyor ve kesin bir sınır 
koyuyor. Buna karşıilık, 14 ve 87 noi mad
delerde, Ceza Kanununun herhangli bir 
kitabından, babından ya da faslından bah
sedilmiyor, onlar yasak sınırı içine alın
mıyor. Yani, Anayasa, siyaset yasağı açı
sından kesin sınır koymuş, af yasağı ba

kımından, takdiri Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bırakmıştır. 

Değerli milletvekilleri, «Pişmanlık Ya
sası» olarak isimlendirdiğimiz -bazı sayın 
arkadaşlarımız bu isme karşı çıktığı için-
yahut da Bazı Suç Failleri Hakkında Uy
gulanacak Hükümlere Dair Kanun Tasa
rısı hakkınd partimizin görüşlerini belirt
meye çalıştım. 

Özetlersem, bu tasarıyı, geçen dönem
de de değerli arkadaşlarımızın belirttiği 
eleştiriler ışığında, kabul etmiyoruz. O dö
nemde de söylediğimiz gibi, bu tasarıyı, 
Türk Milletinin ulusal özelliklerine ya
kışmayan ihbarcılığı ve jurnalciliği içerdi
ği için kalbu'l etmiyoruz. 

İkincisi, iki yıllığına çıkarıılımıştı, tek
rar bir liki yıllığına daha çıkarılmak iste
niyor; gereksizdir diyoruz. Çünkü, 1986' 
da bu Yasadan yararlanmak için 1 kişi 
başvurdu; 1987'de 'başvuran olmadı. 

Bunları dikkate alarak, tasarıya karşı 
çıkıyoruz; ama diyoruz ki, bu tasarıyla 
yapılmak istenen bir şey var : 12 Eylüıl 
öncesine bir unutma getirelim diyorsunuz. 
Buna katılıyoruz ve bunu da en geniş 
şekliyle, bir genel afla yapalım diyoruz. 
Gelin, iktidarıyla muhalefetiyle, elbirli
ğiyle blır genel af çıkaralım, bütün ceza
evlerinde 'birbiri arkasına süren şu olay
ları tümüyle ortadan kaldıralım, şu as
kerî cezaevlerinden, sivil cezaevlerine na
kil isteklerini, şu işkence iddialarını, şu 
dışarıda ağlayan anaları, babaları, eşleri, 
çocukları; içeride ömrü kararan gençleri 
gün ışığına, huzura, rahata kavuşturalım. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Mağ
dur olanlara bir şey yok... 

GÜNEŞ GÜNSELER (Devamla) — 
Gelin, elbirliğiyle genel affı çıkaralım. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ©daim Sayın 
Görseler. 

1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağ
lık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 
Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanu
nu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sa
yılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklikler Yapılması ve Bu Ka
nunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Da
ir Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu {1/395) (S. Sayısı : 19) 
(Devam) 

BAŞKAN — -Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Hizmetleri Vergisiinin 'İhdası ile 
Bazı Vergi Kanunlarımda Değişiklik Ya
pılması Hakkımda 'Kanun Tasarısının oy
lanmasına 288 rnıüetvekiliı arkadaşımız 
katılmıış olup, 213 ka'bul, 75 ret oyu kul
lanılmıştır, 

Bu suretle, tasarı kanunlaşmıştır; ha
yırlı ve uğurlu olsum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

2. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uy
gulanacak Hükümlere Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(11405) (S. Sayısı : 33) (Devam) 

BAŞKAN — Söz sırası Doğru Yol 
Fantisi Gruibu adıma Sayım Güneş Müf-
tüoğlu'da; buyurum Sayım Müftüoğlu. 
(DYP sıralarımdan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
MÜFTÜOĞDU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayım milletvekilleri; Bazı Suç 
Failleri Hakkında Uygulanacak Hüküm
lerle Dair Kamum Tasarısı medeniyle Doğ
ru Yol' Partisi Gruibu adıma söz almış 
bulunmaktayım, öncelikle, Yüce Mecli
sin değerli üyelerimi saygıyla selaımlıyo-
ınum. 

Sayın rnıMetvekiılleri, XVIII. Dönem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi
ne, Anavatan Partisi İktidarı tarafından, 
amaç, kapsam ve konu dışımda, ilik kez 
kanun yapma tekniğine uygun bir kanun 
tasarısı sevlk edilmiş bulunmaktadır. Hiç 
olmazsa, tasarının bu yönü olumludur. 
Zira, daha önce Türkiye Büyük Millet 
M'eclisine gelem tüm kanun tasarıları, bir
kaç 'kanunun birkaç maddesimde değişik
liği içermekte ve böylelikle, kanunlarımız 
arapsaçına1 dönmekteydi. Demin kabul 
edilen, Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık 
Hizmetleri İhdası Hakkında Kanun Ta
sarısı da, hepimizin malumu olduğu üze
re, tam 7 değişik kanunda değişikliği 
öngörmekteydi. 

Temennimiz odur ki, Anavatan Par
tisi bumdan böyle, kanun yapma tekinliği
me uygun teklif ve tasarılar getirir. 

Sayın «milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine getirilen Ibu tasarı, bir 
zaafın Hükümetçe açıkça kabul belgesi
dir. Hükümet, ekonomik ve sosyal sorum
larda olan' yenilgisinlin, iktidarımın tükem-
mıişıliğinıin bir örmeğini de, anarşi ve te
rör önümde vermekte, bu Kamun tasarısı 
ile de bunu kabul etmektedir. Sayın Özal, 
devamlı surette, «anarşimin bittiğimi, ül
kemizde sükûna, güvene oy verildiğimi» 
belirtmektedir; ancak, anarşi bittiğime gö
re, Türkiye Büyük Millıet Meclisime sevk 
edilen bu tasarı nedir? 

Sayım milletvekilleri, bu konuda, da
ha önce Anavatan Partisi iktidarı döne
mlinde... 

CÜNEYT CANVER (Adama) — Sa
yın Başkan, Sayın Başbakan hatibi dimle-
yemiyorlar efendim. 

BAŞKAN — Siz didiıyoraumıuz ya, 
kâfi efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ha
tibi dinlesinler efendim. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Kâfi 

değil 'bana anlatmıyor, Sayın Başbakana 
anlatıyor; dinlesinler efiendıiım. 

KAMER GENÇ (Tuncelü) — Dinle
mek zorundalar efendim. 

BAŞKAN — Efendim, siz dışarı çı
kıyorsunuz ve dintamiıyoraunuz. Başkala
rı da dinler veya dinlemez... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sa
yın Başbakanı oyalamıasınliar efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Devam ediniz Sayın Müftüoğlu. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Sayın miıletvekilferi, bu konuda daha 
önce ve Anavatan Partisi İktidarı döne
mlinde, «5.6.1985 tarih ve 3216 sayılı Bazı 
Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hü
kümlere Dalir Kanun» adı altında biır ka
nun çıkarılmıştı. Bu tasarı gibi, iki yıl 
süreli olan bu Kanun, 12.6.1987 tariıhiın-
de yürürlükten kalkmış tır. öncelikle, bu 
Kanunun sağladıklarına baktığımızda, bu 
Kamundan 1986 yılında bir tek -kişinin 
faydalandığımı görmekteyiz. Demek ki ilk 
yasadan da biır netice alınamamıştır. Bu
nun için, bu Yasa da göstermeliktir ve 
Hükümet Programında, anarşi ve terör 
hakkında gerekli tedbirleri alacağını vaat 
eden Anavatan Fantisi İktidarı, 'bu tasarı 
ile de, her konuda olduğu gibi, Türk top
lumunu uyutmak peşindedir; iışim, kökün
den hallini öngören bir tedbir, bir tasarı 
söz konusu değildir. 

Sayın miüetvekilleri, kanun tasarısı
nın 1 inci maddesine baktığımızda gö
rüyoruz ki, «Türk Ceza Kanununun 125, 
131, 141, 142 nci maddeleriyle 146 ile 
163 üncü maddelerinde yazılı suçları iş
lemek üzere kurulmuş silahlı çete veya 
cemiyet mensubu olup da suçlara işti
rak etmeyenler, suçlara iştirak etmiş ol
makla beraber haklarında tahkikata baş

lanmamış olanlardan...» devamla, sonuç 
olarak «... ceza verilmez» denilmekte
dir. Kanun tasarısının diğer maddelerin
de de bu şekilde indirimler söz konusu
dur. Tasarı, bu haliyle bir af kanunu
dur, Bir cezanın verilmeyecieğini söyle
mek, o suçu affetmek demektir; keza, 

indirim yapmak da aynı mahiyeti almak
tadır,] 

Anayasamızın 14 üncü maddesinde, 
«Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kul
lanılamaması. 

Madde 14̂  — Anayasada yer alan 
hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cum
huriyetinin varlığuu tehlikeye düşürmek, 
temel hak ve hürriyetten yok etmek, 
Devletin bir kişi veya zümre tarafından 
yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın 
diğer sosyal sınıflar üzerinde egemen
liğini sağlamak veya dil, ırk, din ve 
mezhep ayırımı yaratmak veya sair her
hangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere 
dayanan bir 'devlet düzenini kurmak 
amacıyla kullanılamazlar» denilmekte
dir. 

Devam ediyoruz; Anayasamızın 87 
nci maddesinde, «Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin görev ve yetkileri» var; uzun 
olduğu için son bölümünü okuyorum: 
«Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiil
lerden dolayı hüküm giyenler hariç ol
mak üzere, genel ve özel af ilanı... Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin görevidir» 
denmektedir. 

Bu durumda, getirilen bu tasarı bir 
af kanunu mahiyetinde olduğuna göre 
ve Anayasamızın il 4 ve 87 nci maddele
rini ele aldığımızda, bu hükümleri göz 
önüne aldığımızda, bu tasarı Anayasa
ya aykırı bir tasarıdır. 

Sayın milletvekilleri, tasarının genel 
gerekçesine baktığımızda, bu tasarıyla, 
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daha çok doğu ve güneydoğu bölgele
rimizdeki anarşi ve terörün önlenmesi 
öngörülmektedir ki, ıbu bölgelerdeki 
anarşinin önlenmesi, 1985 - 1987 yılla
rında denenen, bugün temcit pilavı gibi 
önümüze gelen 18 asili 1 geçici madde
den İbaret tasarının yasalaşmasında de
ğildir. 

Sayın milletvekilleri, bu bölgedeki 
anarşi ve terörün önlenmesinin çaresi, 
Adalet Partisi iktidarları devirlerinde 
Doğu ve Güneydoğu .bölgelerimizde baş
latılan altın değerindeki yatırımların ve 
hamlelerin bitirilmesi; yöne halkının, is
tenen ve özlenen iktisadî ve sosyal kal
kınmasının sağlanmasıdır. Yöre halkının, 
sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınması 
sağlandığında, anarşi ve terör de bitecek
tir. Süreli alf kanunlarıyla, asılsız ihbar
lardan medet ummakla, yöre halkını si
lahlandırmakla bir neticeye varamazsınız. 
Sorun, GAP'ın bitirilmesidir; sorun, Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkın
dırılmasıdır. 

Bu nedenle tasarıya karşı olduğumu
zu arz eder, Yüoe Meclise saygılaırımı 
sunarım. (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 

Necat Eldem; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET 
NECAT ELDEM (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Yüoe Meclisin değeri üyeleri; 
Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulana
cak Hükümllere Dair Kanun Tasarısı 
hakkında Anavatan Partisinin görüşünü 
açıklamak üzere huzurlarınıza çıkmış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

'Malumunuz olduğu üzerse, XVIII. 
Dönemde kabul edilen 7.5.1985 tarihli 
ve 3198 sayılı Yasa, Sayın Oumhurbaş-

— 338 

kanımız tarafından Anayasanın 89 uncu 
maddesine göre, tekrar görüşülmek üze
re, Meclise geri gönderilmiş ve tasarı 
yeni baştan ele alınarak, geri gönderme 
tezkeresindeki gerekçeler iistikamietinde 
düzenlenerek kanunlaşmış ve 11 Hazi
ran 1985 tarih ve 3216 sayı (ile yürürlü
ğe girmiştir. Söz konusu kanun iki yıl
lık süre için yürürlüğe konmuş idi ve bu 
süre 12 Haziran 1987 günü sona ermiş 
bulunmaktadır. 3216 sayılı Yasanın yü
rürlüğü süresince, Türk Ceza Kanunun
da yer alan ve devlet düzenini yıkma
ya yönelik bazı anarşik ve terör nite
likli suçların takibinde, bu maksatla ku
rulmuş örgütlerin meydana çıkarılmasın
da, örgüt mensuplarının adaliete tevdiinde 
önemli başarılar elde edilmiştir; ancak, 
uygulama neticesinde kanunda bazı ak
saklık ve noksanlıkların bulunduğu tes
pit edilmiş... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Gece 
yarısı kanunlarında olur sayın konuş
macı; eksikler de olur, yanlışlar da olur. 

BAŞKAN — Devam ediniz... Devam 
ediniz, Sayın Eldem. 

MEHMET NECAT ELDEM (De
vamla) — Bazı ihtiyaçlar ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Genç, oturduğu
nuz yerden konuşma diye bir şey yok. 

MEHMET NECAT ELDEM (De
vamla) — özellikle koruma tedbirleri
nin ilki yıllık süre ile ısınırlandırilrnaş 
olması, bazı suç faillerinin koruma dı
şında .bırakılması, kanunun 'amacına 
ulaşılmasında - kısmen de olsa - bir en
gel teşkil etmiştir. İşte bu mülahazalar
la ve tecrübeden de yararlanılarak bu 
tasarı hazırlanmış ve tasvibinize sunul
muştur. Sayın Bakanımızın ve Sayın 
Komisyon Başkanının, bu tasarı hak
kında, gerekirse, Yüce Heyetinize bilgi 
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vereceklerini sanıyorum. Bendeniz sade-
oe, Türk Ceza Kanununun ikinci Ki
tap Birindi Babında yer. almış bulunan 
«devletin şahsiyetime karşı cürümler» ile 
Beşline! Babında yer alan «ammenin ni
zama aleyhine işlenen cürümlerle» ilgili 
anarşik ve terör nitelikli gizli teşekkül, 
ittifak, silahlı çete veya cemiyetlerin 
meydana çıkarılım'asına büyük yararı 
olacağı kanısında olduğumu belirtmekle 
yetineceğim. 

Gerekçlede açıklandığı üzere, esasen, 
getirilen sistem, yeni olmayan Türk Ce
za Kanunumuzda bulunmaktadır. Tasarı 
ile1 bu sistemin şümulü genişletilmiştir. 
Her ne kadar, benden evvel konuşan SHP 
Grubu sayın sözcüsü arkadaşıımız, bu 
kanun tasarısını «İhbar ve jurnal mü
essesesi» olarak nitelendirmiş, isimlen
dirmiş ise de, kendilerine, bu sistemlin 
çok eskiden beri, hatta Tür Ceza Kanu
nunun yürürlüğe girdiği 1926'den beri 
ceza mevzuatımızda bulunduğunu ha
tırlatmak isterim, itiraf ile, ihbar ve 
jurnali herhalde ayırabilecek nitelikte, 
görüşte bir arkadaşımızdır. 

Halk arasında, gerçekten, bu kanun 
«Pişmanlık yasası» olarak nitelendiril
miştir ve bu deyim, arkadaşımıza veri
len güzel bir cevaptır. Pişmanlık duy
mak ayrıdır, ihbar ve jurnalda bulunmak 
ayrıdır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Halk, 
jurnaciler diyor, ihbarcılar diyor. 

CÜNEYT CENVBR (Adana) — Ka
fanızı kuma gömmeyin. 

MEHMET NECAT ELDEM (De
vamla) — Kaldı ki, 'bu sistem yalnız bi
ze has değildir, Batıda da uygulanmak
tadır. Misal vermek gerekirse, italya 
1982 yılında böyle bir kanun çıkarmış 
ve beş yıl süre ile yürürlükte ıtutmuş ve 
bu kanun sayesinde, hepinizin bildiği, 
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Kızıl Tugaylar terör örgütü çökertmiş
tir. Kanunun yürürlük süresi sona erin
ce, 1987 yılında, yürürlük süresi yeniden 
uzatılmıştır, italya'da, basından da izle
diğimiz üzere, bu sayede de, meşhur, 
İtalyan Mafiasına ağır darbeler indiril
miştir. 

Binaenaleyh, bu gibi yasalar, bir yer
de, bir ihtiyaçtan doğmaktadır, kaynak
lanmaktadır. 

Tasarı hakkında detaylara girip za
manımızı almaik istemiyorum. Anavatan 
Grubu olarak, bu tasarıyı yararlı ve ge
rekli bulduğumuzu ve desteklediğimizi 
belirtmekle yetineceğim. 

Bu arada, benden evvel konuşan grup 
sözcüsü arkadaşiarıımızın bazı iddiaları
na, görüşlerine cevap vermek istiyorum. 
SHP sözcüsü arkadaşım, «1986 yılında 
sadece 1 kişinin bu kanundan yararlan
mak üzere müracaat ettiğini» ifade bu
yurdular; doğrudur; ancak neden bir ki
şinin müracaat etmiş olduğunun sebebi
ni açıklamadılar. Neden bir ikisi; onu 
da ben açıklayayım. 3216 sayılı Yasada, 
özellikle cezaevlerinde bulunanlar için 
üç aylık bir süre tanınmış idi; o süre 
geçtiği için yararlanma imkânı ortadan 
kalkmıştır, bu nedenle, müracaat hemen 
hemen olmamıştır. Kanun yürürlüğe gir
diği zaman, 200'© yakın müracaat ol
duğunu da biliyorsunuz, 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
1987'de hiç yok. 

MEHMET NECAT ELDEM (De
vamla) — Bu arada, genel af özlemini 
dile getirdi arkadaşımız. SHP'riin gerek 
seçim beyannamesinde gerekse geçen dö
nemde olsun, bu konudaki görüşlerini, 
niyetini, dileklerini biliyoruz. Gayet 
tabiî ki halkımıza, milletimize vaat et
tikleri bu af konusunu, her vesile ile 
dile getireceklerdir, bunu da tabiî kar-
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şiilıyoruz; ancak, Anavatan olarak şunu 
ifade etmek listeriz: Türkiye'de şimdiye 
kadar - yanılmıyorsam - 29 adet af ka
nunu çıkarılmıştır ve çıkarılan af ka
nunları, beklenen toplumsal faydayı 
sağlamamıştır. Cezaevlerini 'boşaltmışız; 
ama, Ikısa bir süre sonra yine doldur
muşuz. Batıda, SHP sözcüsü arkadaşı
mın iddiası hilafına af müessesesi hemen 
hemen kullaniilmamaktadır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sade
ce düşünce suçlarına çıkartılır. 

MEHMET NECAT ELDEM (De
vamla) — Tetkik buyururlarsa, sanırım 
beni doğrulayacaklardır. 

Sık saik af çıkarmanın topluma bir 
yarar sağlamadığı görüşünden hareket 
eden Anavatan Fantisi, malumunuz ol
duğu üzere, daha bilimsel, toplumun ih
tiyaçlarına daha uygun ve özelikle cay
dırıcı nitöMğini muhafaza eden Cezaların 
infazı Hakkındaki 647 sayılı Yasada de
ğişiklik yapmış ve onu yürürlüğe koy
muştur. Şimdi, sık sik af telaffuz et
mek, genel af özlemini dile getirmiek, 
aoizane kanaatim, suçların önlenmesi bir 
yana, suçluların ve suçun artmasına se
bep teşkil eder. 

Doğru Yol Partisi sözcüsü Sayın 
Müfftüoğlu, «Bu tasarının Hükümetin 
zaafından kaynaklandığını ve Anayasa
nın 14 ve 87 noi maddelerine aykırı ol
duğunu, zira bir af niteliği taşıdığını» 
ifade buyurdu. Aldığımız sonuç, devam 
ettirdiğimiz huzur ve sükûn Anavatan 
Hükümetinin, iktidarının, acz içinde de
ğil, bir başarı içinde olduğunun delili
dir, tescilidir. 

Tasarının Anayasaya aykırı olduğu, 
af niteliğinde olması sebebiyle aykırı 
bulunduğu yolundaki iddiaya gelince: 
3216 sayılı Yasayı bu kürsüde savunur
ken yine aynı iddia ile karşı karşıya 

kalmış ikilik. MDP milletvekili arkadaş
larımız tarafından ortaya atılmış bir id
dia idi ve bendeniz onlara cevap ver
miştim. İzin verirseniz, verdiğim ce
vaptan bazı pasajlar okuyayım. 

Vördiğkn cevap şu efendim. Bu hü
kümler karşısında, kanunla getirilen, hiç 
ceza verilmez ilkesinin Anayasaya uy
gun olup olmadığına karar verebilmek 
için, meseleyi af meselesinin yapısıyla 
birlikte incelemekte yarar bulunmakta-
dr . 

Af, Anayasanın 87 nci maddesine 
göre, özel ve genel olmak üzere ilkiye 
ayrılmıştır. Özel af, kesinleşmiş bir ce
zayı kaldıran veya hafifleten bir atıfet 
müessesesidir Bu mitieliği itibariyle de, 
haklarında henüz mahkûmiyet kararı 
verilmemiş olanlar için özel af söz konusu 
olamaz. Bu kanunla getirilen ceza ve
rilmesi ilkesinin uygulanmasında da or
tada kesinleşmiş bir ceza bulunmayaca
ğından, bu uygulamanın af niteliği ta
şıdığı söylenemez. 

Gienel af lise, bütün suçları veya be
lirli bazı suçlan ve bunların hükmedil
miş cezalarını ortadan kaldıran bir ya
sama tasarrufudur. Genel af, hem suçu, 
hem kamu davasını, hem de cezayı or
tadan kaldırır. Bu sebeple, affın kapsa
mına giren; fakat henüz davası açılma
mış olan bir suçun sanığı hakkında, ar
tık, kamu davası açılamaz. 

Oysa, bu kanunla getirilen - ki, aynı 
prensipler bu Ikanunda da muhafaza edil
mektedir - ceza verilmez hükmünün 
uygulanabilmesi için, bu kanun çıkma
dan önce tatbikata geçilmemiş olsa bile, 
kamu davası açılacak, kanunun aradığı 
şartların tahakkuk ettiğinin anlaşılması 
halinde ceza verilmemesine hükmedile-
cektir. 

— 340 — 
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Görüldüğü gibi, af kapsamına giren 
ve henüz davası açılmamış bir suçun 
faili hakkında dava açılması mümkün ol
madığı halde; ceza verilmemle ülkesinde, 
kamu davasının açılması mecburidir. Bu 
usul farklılığı, meseleyi, aftan tamamen 
ayırmaktadır. Esasen genel af kanunla
rı, cezaları ya tamamen kaldırmakta 
veya kısmen indirime tabi tutmaktadır. 
O halde, bu kanundaki, ceza verilmez 
İlkesini af kanunu niteliğinde gören dü
şünceden hareket edilirse, aynı kanun
daki kademeli indirimi de af niteliğinde 
saymak glerekecektir. Halbuki, Cumhur
başkanlığı tezkeresinde kademeli indiri
min olumlu bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Kanunun 1 imci maddesinde sözü edi
len, haklarında henüz takibata başlan
mamış olanlar, gizli kalmış suç failleri
dir. Ne kendilerinin kimlikleri, ne ör
gütleri ve ne de İşledikleri suçlar belli 
değildir. Eğer, işlendiği biılinen bir su
çun failinin kim olduğu belli ise, kendi
si kaçak olsa dahi gıyabında hazırlık 
tahkikatına başlanacağından, bu gibiler 
bu gruba girmeyecek ve dolayısıyla bu 
grup için getirilen «ceza verilmez» hük
münden faydalanamayacaklardır. Bu 
gruba sadece, kimlikleri bilinmediği için 
inaklarında takibata başlanılmamış olan
lar ile, işledikleri suçlar henüz tespit 
edilmediği için halklarında hiçbir taki
bat bulunmayanlar girmektedir. Bunlar 
da aynen, örgüt mensubu oldukları hal
de, fiilen suç işlememiş olanlar gibi dav
ranarak, örgütün dağıtılmasına vieya or
taya çıkarılmasına sebep oldukları veya 
örgütten kendiliklerinden çekilerek silah
larını teslim ettikleri yahut bu örgütün 
amaçladığı suçun işlenmesini önledikleri 
takdirde, kendilerine ceza verilmemesi 
öngörülmüştür. Bu hükümler, ortaya çı
karılmış pek çok örgütle, bunların men
suplarının ve işledikleri gizli kalmış suç

larının ortaya çıkarılması amaçlanmış
tır. 

Daha başka izahatlarım bulunmakta
dır. Sonuç olarak şunu söylemişim: Bu 
kanun asla bir af kanunu değildir. Bu 
kanuna iade-i muhakeme imkânı sağ
layan bir kanun nazarı ile de bakılabilir j 
Belli şartların gerçekleşmesi halinde uy
gulanılacak olan ve şartlarının tahakku
ku da, tamamen faillerin istek ve irade
lerine bağlı bulunan, hâkimin delilleri 
takdir etmesi sonucu uygulanma İmkâ
nı kazanan nev-i şahsına münhasır bir 
müessesedir. Af ise, genellikle, şartsız, tek 
taraflı ve ilgilinin rızası olmasa dahi, 
uygulanan bir müessese olması sebe
biyle her ikisini aynı nitelikte kabul et
mek mümkün değildir, cevabını vermiş 
bulunmaktayım. 

Bendenizi dinlemek lütfunda bulun
duğunuz için, teşekkür ediyor, gerek şah
sım, gerekse Grubum adına Yüce He
yetinize tekrar saygılarımı arz ediyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ada
let Balkanı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, kişisel söz istemiştim, kaldı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan her za
man takaddüm sedeceğine göre... 

Size de Komisyon cevap verir, me
sele halledilmiş olur. 

Buyurun Sayın Balkan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
görüşmekte olduğumuz ve halk arasında 
«Pişmanlık Yasası» denen bu tasarı üze
rinde, gruplar adnıa konuşmalar yapıldı. 
Bu kanun, hangi ihtiyaçtan doğru, hangi 
ihtiyacın ifadesidir?... 

Muhterem milletvekilleri, kanunlar 
her zaman bir ihtiyacın karşılığıdır, top-
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liranda görülen ihtiyaçlarım -sonucu ola
rak doğmuşlardır. Gelişen toplum, du
yulan ihtiyaçlar, yeni yeni kanunlar, yje-
ni yeni mevzuatlar ve yeni yeni uygula
malar çıkarır; ama 'bu Pişmanlık Kanu
nu, bir noktada, yeni bir kanun değil
dir; biraz sonra göstereceğim gibi, bizim 
toplumumuzda bile çok eski yıllardan 
beri mevcut olan bir tatbikattır. Seve
lim veya sevmeyelim; ama inkâr edeme
yeceğimiz bir husus var iki, Türkiye, geç
miş yıllarda büyük bir terör ve anarşi 
yaşamıştır. Bu terör ve anarşinin Türki
ye'de antik durdurulamayacağına inan
dı ğumız devirler de gelmiştir. 1980 yılın
dan sonra bu terör ve anarşinin Türki
ye genelinde durduğunu inkâr edemeyiz; 
ama bugün için Türkiye'nin belirli böl
gelerinde terör ve anarşi vardır. Aynı mak
satlı olan bu terör ve anarşi, zaman za
man Türkiye'nin başka yörelerine de 
sirayet etmektedir. Dış kaynaklı olduğu
na inandığımız bu terörün, bu anarşi
nin daha uzun yıllar devam etme ihtimali 
vardır. Türkiye'nin düşmanlarının, bu 
niyetlerinden vazgeçeceğini, bundan sar
fınazar ettiklerini, Türkiye içerisinde bu 
arzu ve emellerine alet edebilecekleri 
•kimseleri bulmaktan artık ümitlerini kes
tiklerini düşünmemiz söz konusu değil
dir. O halde, bu ıterör ve anarşiyle 
mücadele ötmek, devletin görevidir. Bu 
'hususta, hiç kimsenin ihtilafı ve itirazı 
olacağını da zannetmiyorum. 

Bu mücadele yapılırken, alınacak 
tedbirler olacaktır. Bu tedbirler, elbette 
ki beğenilir veya beğenilmez;: mutlak 
ki, yüzde yüz, herkesin tasvip edece
ği olaylar tedbirler değildir; ama bu ted
birler yerinde görülmüyor ise, başka ted
birler de önerilmelidir. 

Bir taraftan, cezaevlerindıelkıi bu in
sanların mağdur edildiklerini söylerken, 
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bir taraftan, cezaevlerinde 'bunların iyi 
şartlar içinde bulunmadıklarını söyle
mek suretiyle bunlara sahip çıkılırken, 
bir taraftan da alınacak tedbirlerin hep
sine karşı çıkılırken, bu terör ve anar
şinin önlenmesi için neler düşünüldüğü
nü de ifade etmek lazımdır. Çünkü, tek
rar ediyorum, terör ve anarşiye hiç 
kimsenin, Türkiye Cumhuriyetinde hiç
bir grubun sahip çıkması söz konusu 
değildir ve çıkacağını da düşünmüyorum. 

«Türk MT.leti ihbarcı ve jurnal'oi de
ğildir» deniyor. Bakın bütün medenî mil-
fetîere, on1lard'a, suç işleyen herkesi, suç 
işi'eyeni ihbar etmeyi, devletin .güven'lıifc 
kuvvetlerine tesiVm etmeyi, her vatandaş, 
vatandaş'ık görevi addediyor; bu, me-
dem'yet'm icabıdır. Bzim kanun'arımız 
da, suçı'uyu ihbar etmeyi, suçluyu resmî 
ımerdilere tevdi etmeyi, her görevilıiye ve 
zaman zaman da her Türk vatandaşına 
mecbur İkiliyor. .Bundan kaçınmayı, buna 
karşı: gel'mıeyi vatandaşlık görevi mi sayı
yoruz kanunlara karşı gelmeyi bir ma
rifet ırrui, addediyoruz; yoksa, suç iş̂ eyen
ilen', devletin görevi ii güç'ierime tesHıim et
meyi, (ihbar etmeyi lirumal etmemizi, suç
luyu ihlmaye etmemizi mi tavsiye ediyor
sunuz? (ANAP .sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, her canlı, 
kendini korumak zorumdadırı Türkiye 
Cumhuriyeti de haımd d'sun canlıdır ve 
kendimi korumak içim tedbirler alacak
tır; bu tedbiıriıerıi almak da, devletimizin 
ve Yüce Mecîis'mlizin görevleri cüımlleskı-
dendir. 

Bu kanunun Anayasaya ayıkınilığıı da
ha önce de iddia ©dilim;ş ve Anayasa 
Mahkemesine müracaat edilerek, o hu
sus Anayasa Mahkemesinin kontrolünden 
geçirbilmi'ştiır. Yalnız, bu kanun bir ihti
yaçtan doğmuştur diyoruz; 'ihtiyaçlar kal
karsa, kanunlar da Ikalkabillir; ama daha 
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önce de bizim hukukumuzda bu vardı di
yoruz. Bakalım Osmanlıya; Osmanlıda 
da eşkıya, şaki, pişmanlık duyup padişa
ha 'başvurduğunda affedilmiş, kendisime 
silah verllımiş; Osmanlının tabiriyle, eşkı
ya düze inmiş ve devletin görevlisi olmuş
tur. Devlete karşı ıgelem başkalarına kar
şı düze inen eski eşkıya, devletin silahıy
la devlete karşı gelenlerle bizzat mücade
le etmiş, devCetin görevlisi olimıuştur. De
mek ki, dün de, hukukumuzda ve çok 
yerinde her zaman iftihar ettiğimiz Os
manlının hukukunda, bugünkü pişmanlık 
yasası vardır ve fevkalade güzel tatbik 
ediılımiştir. 

Bugün, İtalya'dan aldığımız, Kızıl Tu
gaylarla mücadele edilmek üzere aldığı
mız ve o yolda kullandığımızı söylediği-
m;z bu sistem, aslında, daha eskisi iti -
bariyle, bizim kendi hukukumuzdan ge
len bir sistemdir ve millletimizim bünyesin -
de var olan, imparatorluk döneminde de-
vamlıı kullanılanı bir sistemdir. 

İBu kanunun sonucunda ne olmuş?.. 
Açığa çıkan olay sayısı 1 008; itiraflar 
sonucu yakafanan sanık sayısı 294; ele 
geçen uzun namlulu silah sayısı 41, kısa 
namlulu silah sayısı 179, mermıi sayısı 
4 547. Müsademelerde ölen, 368, yarala
nan 227 kişi. 1986 yılında 1 adet müra
caat olmuş; çünkü kanunun yürüdük sü
resi, müracaat süresi 3 ay; yamli, cezae
vinde olanlar için müracaat süresi 3 ay. 
Yeniden yakalananlar, yeniden kendili
ğinden teslMrn ollamlar için 2 sene; fakat, 
mevcut yakalanmışlar için 3 aylık bir sü
re var. Bu süre geçtikten sonra, artık bir 
daha litlirafta bulunsa dahi -bugün de yi
ne aynı sistem getiriliyor- kanundan is
tifade etmesi mümkün değil. Bu sebeple 
de, 19'86 ve 1987 yıllarında müracaat gö
rülmüyor. 

!Bir başka husus var, bu da, koruma 
tedbirlerimin geciktirilmesi. Eski yasaya 

göre, itirafta bulunanların, İtiraflarının 
samimi olduğu, dava bitip, karar kesin
leştikten sonra sabit olunca, kendilerinim 
korunması, himaye edilimesii söz konusu 
jıdi. itirafta bulunan kimselerin, örgüt ha
inde çalışan sanıklarca cezaya tabi, tutul
maları, yakınlarının tehdit edilmeleri, za
rara uğratıilmalan sonucunu doğurduğu 
için itiraftan kaçındıklarını kendileri ifa
de etmişlerdir. Şimdi getirilen sistemlle, 
itirafta bulunduğu an, derhal koruma ted
birleri alınacaktır; bu suretle de, itirafta 
bulunma şansı artırılacaktır. Kanunun te
meli felsefesi budur. Tatbikatı da inşallah 
milletimize hayırlı olur. Devletimiz ve 
milllletimiz için örgüt hallinde suç işleyen 
şebekelerin çökertilmesinde yararlı olur 
ve sağlıklı bir şekilde kullanılır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP 
s ıralarından alk ı şiar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Şahsı adına, Sayın Kamer Genç; bu
yurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; görüşmekte oldu
ğumuz kanun tasarısı üzerinde konuşma
mak beni vicdanen çok rahatsız eder; 
çünkü, geçmişteki olaylardan dolayı nü
fusunun en az yüzde '80'i 12 Eylül 1980 
tarihinden sonra içeriye alınmış, her aile
de bir yara açılmış, büyük haksızlıklara 
uğramış, 'insanlarının büyük bir kısmı gö
çe zorlanmış, hak ve hukukları yok edil
miş, insan halkları askıya alınmış bir yö
renin temsilcisiyim. 

Sayın Adalet Bakanı ve Sayın Ada
let Partisi sözcüsü burada konuştular. 
Bakın ne diyorlar?.. (ANAP sıralarından 
«Anavatan Partisi» sesleri) 

(Dillim sürçtü, neyse, Anavatan Parti
si... Efendim, Adalet Partisi olmuş, 
ANAP olmuş, önemli değil. Yalnız, Ada-
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1ıet Partisi değişik bir partiydi, gerçekten 
saygı duyduğumuz bir 'partiydi." Daha, si
ze saygı duymuyoruz. 

Sayım ANAP sözcüsü, «Getinüllen ya
salarda boşluklar ve eksJki'Mer vardı» di
yor. İşte arfcadaşi'ar, kendi ağzımızla, suç-
lıu'uğunuzun ifadesidir bu. Gece yarısı 
ıkamumlannı getiriyorsunuz, işte, çıkardığı
nız bu kanunlarım ömrü bir sene oluyor, 
O hai'de, bugüne kadar bu kürsüden söy-
led;ğimı'z şeyleri dikkate alın ve böyle, 
bir senıe'ı'lk ömür bile fazlla gelen kanun
lar!! getirmeyim karşımıza. 

ISayın Ada'ıet 'Bakamı diyor ki : «Efen
dim, büyük bir hayranlıkla seyrettiğimiz, 
tasvip ettiğ;mıiz Osmanlı Devleti kamun'İa-
rıma benzer kanunlar getiriyoruz» 

Aksime, artık, Osman'lı Devleti kanum-
(Ian zi-hmıiyetlyle Türkiye Cumhuriyeti yö-
nefc'i'eımıez. Osmanlı Devleti zaıman undaki 
'.'insan ve kültür sevlı'yesini billiyorsunuz. 
Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir dev-
Det; kültür seviyesi yüksek, uygulamaları 
yüksek... ©ugün, Avrupa'da, Amerika'da, 
her yerde Türkiye Cumhuriyetinıin yetiş-
rn'ş d'eman'arı vardır. 

Arkadaş'ar, bunu bu Meclisiıı kürsü
sünden itiraf etmeyi, ben bu Meclislin 
kürsüsünle bir hakaret kabul ediyorum. 
Osman'ın DevOeti zihniyetiyle Türkiye 
Cumhuriyeti yömetüemez. 

IDyorlar iki, «3216 sayılı Kanunu ge
tirdik, şu kadar itirafçı bufiundu.» ŞJiımdi 
soruyorum Bakama : 3216 sayıllı Kanuna 
göre yalan beyanda bulunan ve yalan be
yan kurbanı o1 an kaç kişi var? Lütfen 
onu da açıklar mısınız? Esas omu açıkla
yım. ' 

Arkadaşl'ar, ceza hukukunun, «Bir 
masumu içeriye aılaeağınıza, bırakınız on 
suçu dışarıda gezsin» şeklimde bir ilkesi 
vardır. Tabî, bu sözün ımanasunı anla
mak içim, insanlların biraz tekâmül etaıe-
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siı tazımı, insanlığın ne olduğumu bilimesi 
Hazım. O halde, olayları çok iyi yorumla
mak lazım. 

iŞimdi, bu tasarıyı ikanunlaştırdınız di
yelim; içeride bülumam birçok hüküm'ü 
ve mahkûma güvenlik kuvvetlerimizin 
bazı1 görevlil'eri gidecek, «Sem şu kadar 
ceza aldım, gel! bir itirafta bulun, şu, şu 
suçlarım fiaıüilerıini söyle, seni kurtaraca
ğız» diyecek; sonra ne olacak? Binlerce, 
onbiınilerce masum insan içeniye ailınacak, 
işkenceden geçirilecek, ondam sonra da, 
biz «Pişmanlık Yasasını getirdik ve suç-
ıluları yakaladık» deyip övüneceğiz. 

Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti bü
yük bir devtlıettir. Yöneticilerlinıîn de, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin büyükilüğü-
me mütenasip büyüklük içinde o'masi' la-
z'imdır. IBiz, ılıhbarcı vs jurnale ilere bel 
bağlayarak Türkiye Cumhuriyetimi yöne-
temueyiz. Eğer, yönıetlimdie acizllik gösteri-
yorsanız, bırakım, yerimize başkaları gel
sin arkadaş'ar. (ANAP sıralarından «Al-
llah, Allah» sesl'eri) 

Ciddî söylüyorum bunu, bu lafımı 
ciddî kulllanıyorum. Balkın, ben, bura
dan, bu kürsüden, size, Sayın Adalet Ba
kanına ve Sayın Başbakana soracağım; 
eğer bu kan umun uygülamasımda bir tane 
adama işkence yapıldığını duyarsam!, bu
rada kıyameti koparırım; bunu bi'es'niz. 

üSMET TAVGAÇ (Bursa) — Sen 
kimsı'n? 

(KAMER GENÇ ^Devamla) — Ben 
ım'ılOetve!kiniy:m; kimi olduğumu o zaman 
sana ıgösteririm. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (Istın-
•bull) — Vatan haimCeriimi müdafaa etme. 

KAMER GENÇ (Devam'a) —• Aca
ba kim vatan haini? Vatam haininin bir 
tarifimi yapalım : Türkiye Cuımhurıiyeti
mim imkânı'arımı, yurt dışıma transfer eden, 
Türkiye Cumhuriyeti topraklarını ya ban-

344 — 



T. B. M. M. B : 41 24 . 3 . 1988 0 : 2 

cı 'devletlere satanlar mı vatan haini; yok
sa, bu ımarnl.'ıeikettelki hırsızlıkların, suiisti-
mal'lerJn, her türlü antidemokratik ka
nunların üzerine gidenter mi vatan hai
ni? Söy'eye;:m : Türkiye Cumhuriyeti 
topraklarını, yabancı devletlere satanlar 
k'mi'erse, bana göre vatan haini onlar
dır. 

-MEHMET KEÇECtLER (Konya) — 
Kim sattı? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ki-
ım.'n sattığı belli, kanun rauımarasını söy
leyeyim mi? 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen Ge
nel Kurula hitap edim. Size sataşan ar
kadaşlara, cevap verme imkânını yarat
mayın efendim. Lütfen efendim... 

KAMER GENÇ .(Devamla) — Sayın 
Başkan, karşımda Geneli Kurul var; her
halde, baş'imı böyle sabit tutup da bir ta
rafa bakamam. Ben hareketli bir ada-
nii'im, sağa da baıkacağıım, sola da baka
cağımı; ama en fazIla so>'a bakmak istiyo
rum, çünkü 'ben soldan medet umuyo
rum 

BAŞKAN — Efendim, karştllıklı di
yalog içersine girmeyiniz diyorum, Ge
nel Kurula hitap ediniz diyorum. 

Sayın ırniletvekıffieri, lütfen cevap ver-
meyaniz. 

KAJMIER GENÇ (Devamla) — Ta
mam efendim. 

Değerdi ankadaşlarıım, olayın yargıla
masını! kendi vicdanlarımızda yapalım. 
Acaba, bir itirafçı dese ki, ben Sayın 
Başbakanın oğ'uyla fal'anca oüayda var
dam... Hapisten kurtulmak için, der mi, 
der. Tabiî ki, Başbakan, devletin çok 
yüksek kademesinde bulunan bir kişi; 
ama bir başka kişinin çocuğuyla ben fa-
İanca ollayın içinde vardım dediği zaman, 
o çocuk da getirilir, -hakikaten, eğer suç
suz ise- işkence görür, ölür veyahut da 

en azından, vücudunun belirli bir yerini 
kaybederse, siz vicdan azabı duymaz mı
sınız? O çocuğun anası.babası... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaş lanın, lüt
fen efendim... 

KAMER GENÇ !(Devamra) — De
ğeri arıkadaşlanm, suma (inanınız ki, biz 
teröre de karşıyız, anarşiye de karşıyız; 
ama terör ve anarşiye (karşı o'lmıak için, 
terör ve anarşiyle gerçek an'laımda müea-
de'e etmek lazımdır gerçek anllamda, te
rör ve anarşiyi önlemek niyet ve kararlı
lığında olmak lazımdır; aıma biz görüyo
ruz iki, Türkiye'de, zaman zaman, aciz ik
tidarlar, terör ve anarşinin kaynağında-
dır, terör ve anarşinin ikaynağında onlar 
vardır. Niye onı'ar vardır? Çünkü, devleti 
aiklısefimle, huıkulk kurallarımı uygulaya
rak yönetme gücünden yoksunlar da 
onun için onllar vardır. Biz, liste onun 
için, getirilen 'birtakım şeyfere burada 
Ikarşı çıkıyoruz. Biz, gerçek anlamda, 
terör ve anarşiye karşıyız arkadaşlar. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütüm'ü-
ğüyle, 'biırtüğiŷ e, bizim hayatımız kadar 
kıymetlidir. Bu mem'lekıeti, Türkiye Cum
huriyetini kuranlar canlarını verdiler, 
kanlarını verd'Ter; biz de dürüstlüğümü
zü verelim, bu deviletin kalkınmasına, bu 
mem'eketin büyümesine dürüstlüğümüzü 
verelim, doğru bildiğimiz yolda yürüye-
İim. Sırf parti düşüncesiyle, sırf birta-
Ik'm insanları peşin peşin düşman ilan et
mek suretiyle hareket etmeyelim. 

Kanunıları getiriyorsunuz; ama onüa-
rın uygulaıması nasıll oluyor, bunun so
nucu ne oluyor? Söylüyoruz işte. 

Bakın, Sayın Başbakan geçen gün fiş
leme olayını kaldırdı. Kendisini tebrik 
ederim, gerçekten güzel bir şey. Masum 
bir insan veyahut da hayatının belirli bir 
aşamasında hata eden bir insan... Blbet-
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te ki, bu Türkiye Cumhuriyeti büyük bir 
Devlettir, yani 14 yaşında, 15 yaşında, 
20 yaşımda olan bir insan, iradesi dışımda 
yaptığı bir hatadan dolayı bütün ömrü 
boyunca suçluluk psikolojisi ve temdidi 
altında bulundurmak bu devlete yakış
maz; ama şimdi görüyorum ki, ANAP 
İktidarı, hâlâ, ihbarcı ve jurnalciden me
det umuyor. Olmaz ki, arkadaşlar... Bu 
mamleketin polisi var, jandarması var. 
Doğuda anarşik olayları önlemek içim 
köy korucul1 arıma olayları havale ettiniz; 
ekonomiyi çökerttiniz; Türkiye'de terör 
ve anarşi ile mücadeleyi de ihbarcı ve 
jurmaleıya bıraktınız. Peki siz hangi zih
ni yet'e devleti idare edeceksiniz? Buyu
rum arkadaşlar... Yani, sizli tam-, güzeli ta
rif ediyorum, 'belki eksiği var, fazlasını 
söylemiyorum. 

Olmaz ki arkadaşlarımı... Bunlar çok 
öneırrili olaylar. Ben sizden rica ediyo
rum, bü kanunu geri alım. Bakın tekrar 
söy'LÜyorum, bu kanunun uyguilaımasın-
dan dolayı bir masum vatandaş nezaret 
altımda bulundurulursa -nezaret alltımda 
bullundurmak da büyük bir işfcencedir-
işkenceye maruz kalırsa, ben burada kı
yameti koparırım. Bakım, bunu devamlı 
söylüyorum ve sizden rica ediyorum, bu 
kamunun tedbirimi alım. Bu kamum çoğum-
'luğumuzum parmakları ile ka'bul edilecek; 
ama lütfen, hiç bir masum vatandaşa bı
rakınız masum vatandaşı, suçluluğu daha 
sabit olmayan bir vatandaşa fiske vurul
masın ve bu suretle karakollarda, neza
rethanelerde içeriye aJlımacafc insanlarım 
güvencelerimi temin ediniz. 

AYHAN SAKALLIOÖLU (Sakarya) 
— Neneden çıkarıyorsun bunları, ihtimal
ilerle konuşma olur mu? 

IKAMER GENÇ (IDevamla) — İhti-
ımaKer oüur mu üsdadım? Şimdi, bu ka
nunu uyguladığınız zamam, işte... 

İBAŞKAN — Sayın Genç, konuşması-
mı bitirmek üzere; aşağıdan söz atıp da, 
sözünün uzamasına neden vesile verirsi
niz?.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Aslın
da, arkadaşlarım bendem daha çok şey-
(ler öğrenmek istiyorlar, beni onun içim: 
daha çok konuşturmak isti yor!! ar. 

İBAŞKAN — Sizin iyi bir vaiz oldu
ğunuzu biliyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben vaiz değilim'. Türkiye Cum
huriyeti Meclis kürsüsünde vaiz yoktur. 
Vaiz olsa Başkanlık Divanı da olmaz. 

BAŞKAN — Biraz nasihat çekiyorsu
nuz da, omun için söyHüyorurn. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Her
halde düşünmeyerek konuşuyorsunuz, 
bsn bu sözünüzü şiddetle reddediyorum. 
Ben vaıiz değilılım, bıen hatibim ve aklıse
lim sahibi bir insanım ve ben camide 
vaaz vermiyorum ve o konular da bemi 
hiç ilgillendirımez. 

İBAŞKAN — iMiiiUıetvekilıferi-ne nasi
hat verme mevkiinde de değilsiniz; omu 
ifade etmek istiyorum, 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, siz de nasihatlannızı kendimize sak
layın; çünkü sizin maslhata çok ihtiyacı
mız var... 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Amma demagogsun!.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — -Efen
dim demagoji yapan .slizller.siiin.iz. Bakım, 
biz buraya gelmişiz memleket meseileteri-
ni izah ediyoruz size... 

'BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
İKAMİBR GENÇ (Devamla) — Ama, 

sizde, nerede memleket mesellelesimi an-
ılamak... Siz, peşin hükümlüsünüz, peşim 
hükümlü geLmişsimiz. Ben1 .size hatırlatı
yorum, diyorum ki, bu kamumun uygulan
masından dolayı, bir tek masum vatan-
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daştn içeriye alınması ve içeride işkence
ye maruz kalması halinde, hesabını bu
rada size soracağım,.. 

ZİYA ERCAN '(Konya) — Ateş, düş
tüğü yeri yakarımış. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Siz 
aksi düşüncede misiniz? Siz, aksi düşün-
cedeysaniz, o zaman aksini söyleyin bu
rada. Beniım geldiğim yörede, çak insan 
buna maruz kaldı. 12 Eylülden sonra, 
binlerce kamu görevfisi, sebepsiz yere gö
revinden atıldı... 

RİFAT DİKER (Ankara) — Tahrik 
etmeyin lütfen. 

IKAMER GENÇ (Devamla) — Kim
seyi tahrik etmiyoruz, gerçek hüviyetini
zi açığa vuruyoruz sayın üstat... 

YIUMAZ ALTUĞ (Sivas) — Alalı 
Allah!.. 

IKAMER GENÇ (Devamla) — Ama, 
efendim, karşı çıkan adamın hüviyeti bu 
işte. 

lO zaman, konuşmayalım Sayın Baş
kan... Peki, teşekkür edenim; lama 'ben, 
söyilıeyeceğimi söyledim, bu kanunun uy
gulamasından sonra da bu kürsüde ko
nuşacağız, 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ali Şahin; bu
yurun. 

ALt ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Sayın »Başkan, değerili arkadaşlarım; ko
nuşmakta olduğumuz .tasarıyı, Yüce Mec
lisin huzuruna getiren Hükümetimiz, 
«3216 sayılı Kanunun yürürlükte bulun
duğu ısürede, birçok anarşi ve terör yu
vaları çökertilmiş, gizli kurulan teşekkül, 
çete ve cemiyet, verilen bilgiler yardımıy
la meydana çıkarılmıştır. Halen yurdu
muzun bazı yörelerinde mevziî de olsa, 
anarşik ve terör nitelikli suçlar devam et
mektedir» demiş, bunlara yönelik bu ka

nunu çıkarmak istediklerini ortaya koy
muştur. 

Bu kanundan amaç, ülkenin bazı yö
relerini kastetmesi, talimin ediyorum do
ğu ve güneydoğuya yönelik bir iletişim
dir. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, az önce 
konuşan arkadaşlarımızın dediği gibi, da
ha, önce çıkarılan 3216 sayılı Kanunla 
görev yapılmış, geçici bir döneme müte
allik olmak üzere, zaten iki seneyi kap
sayarak çıkarılırken bu düşünülmüştü. 

12 Eylül öncesi, memlekette gerçek
liği inkâr edilmeyen terör ve anarşiye 
karşı, bunları daha çok meydana çıkar
mak düşüncesiyle o yasa getirilmiş, üç 
aylık süre tanınmış, bu üç aylık süre 
içerisinde netice alınmış, nihayet 1986 yı
lında bir tek olaya intikal etmiştir. 

Şu anda, Türk Ceza Yasasının bazı 
maddelerinden esinlenerek bu kanun ta
sarısı çıkarılmak isteniyor, örneğin, Türk 
Ceza Kanununun 141, 142, 170, 125 inci 
maddelerine dayanılıyor. Bu maddeler, 
devletin güvenliğiyle igili maddelerdir. 
Zaten, bu maddelerin birçoklarında böy
le bir ihbardan veyahut da cemiyet men
subunu ifşa etmekten, sanıkların yarar
lanacağına mütedair hükümler vardır. 
örneğin, 141 inci maddenin yedinci fık
rasında «Bu maddede yazılı suçları işle
yenlerden biri suçu ve diğer failleri son 
tahkikat açılıncaya kadar yetkili makam
lara ihbar ettiği ve ihbarın doğruluğu an
laşıldığı takdirde, hal ve şartlara ve hadi
senin hususiyetlerine göre ölüm cezası ye
rine on yıldan aşağı olmamak üzere ağır 
hapis ceza verilir» deniliyor. Zaten diğer 
bir suçluyu, çete mensubunu ortaya koy
mak istediği zaman, onun istifade edece
ği fıkrayı yasa kapsama almıştır. 

Keza, yine Türk Ceza Kanununun 142 
nci maddesinin aynı mealdeki yedinci fık-
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rası, «Bu maddede yazdı suçları işleyen
lerden biri suçu veya diğer failleri son 
tahkikat açılıncaya kadar yetkili makam
lara ihbar ettiği takdirde, ceza dörtte bire 
kadar indirilir» diyor. 

170 inci madde, bu birinci babın dör
düncü fasih içerisinde yazılan müşterek 
hükümler arasında da yine, cezanın mu
ayyen bir nispette indirileceğini söylü
yor. Demek ki, burada amaç, cezayı az 
vermek değil, suçluyu suçluya buldurmak 
ve suçluyu suçluya kırdırmaktır. 

Tasarının gerekçesinde, Hükümet, ma
demki «Memlekette anarşik olaylar ön
lenmiştir, sükûn ve huzur gelmiştir» diyor; 
o halde, niçin, cezaevinde yatan, hatta 
hüküm giymiş olan mahkûmlardan, idam 
mahkûmlarından medet umuluyor? Bir ki
şinin, kendisini kurtarmak için başka bi
rine suç isnat edeceğini kabullenmek ge
rekir. Daha önce uygulanan yasa için de, 
bu davaların birçoklarına bakan hukukçu 
bir arkadaşınız olarak biliyorum ki, ce
zaevinde yatan sanıklardan, bazı kişile
re, «Sen şu kadar para vermezsen, oğlunu 
suça katacağım, yakacağım» diye ihbar
lar gelmiştir, paralar alınmıştır. Buna ba
zıları katılmış bazıları katılmamıştır« ve 
inanınız ki, şu anda dahi cezaevlerinde 
kimilerini suça katmak için listeler hazır
lanmaktadır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, biz, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti olarak, anarşiden yana 
değiliz, terörden yana değiliz. Teşekkül 
kuran, çete oluşturan, cemiyet oluşturan, 
devletin güvenliğine göz diken, yıkmak is
teyen insanların yanında değil, karşısın
dayız. Biz, vatanımıza sadıkız, (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri) ama bunları 
yaparken, devletimizin gücünü, güvenlik 
kuvvetlerinin gücünü bir tarafa bırakıp, 
cezaevindeki veya dışarıdaki üç beş kişi
den medet ummak anlamsızdır. 

Sayın Balkan, «Memleketini, vatanını 
seven bir kişi olarak ihbar yapmak ve 
hatta suç duyurusunda bulunmak mo
dern ülkelerde vardır» diyor; doğrudur. 
Bir suçluyu güvenlik kuvvetlerine teslim 
etmek, bizim ülkemizde de medenî bir 
girişimdir; ama, cezaevindeki bir kişi. di
ğer bir kişiyi ihbar ettiği zaman, haksız 
bir ihbar yaptığı zaman, o ihbarı yapan 
suçlunun ailesiyle, ihbar edilen kişinin aile
sinin düşman olacağını unutmayalım. Bu 
yasa, memlekete barijş getirici değil, mem
leketteki barışı bozucu niteliktedir; mem
lekete kardeşlik değil, düşmanlık getire
cektir. Bizim yöremizde olmuştur; ihbar
cının ailesi ile ihbar edilenin ailesi birbi
rine düşman olmuştur, kan davası olmuş
tur; çünkü, 12 Eylül öncesi ortamı lüt
fen bir daha hatırlayalım. Birçok genç is
temeyerek anarşi ve teröre atılmıştır. Dev
letin güçleri onlara sahip çıkmamıştır, yan
larına varmamıştır; ama bir örgüt mensu
bu, onları zorla içine katmış, bir daha 
dışarı çıkamamışlardır. «Davasından dö
nen insanları vurun» diye emir de çıkmış
tır o dönemlerde. O halde, şimdi, o işle
rin içine zoraki itilmiş olan çocukları bir 
daha olayın içine itmek için kanun hazır
lıyoruz ve cezaevinde yatanlara veya kır
larda dolaşanlara imkân veriyoruz. 

Bu yasanın huzur getireceğine inanmı
yorum. 

Ayrıca, uygulama bakımından sakat
lık vardır bu yasada. 2 nci maddesinde, 
korumayı almış; «Sürekli koruma yapıla
cak» diyor. İstirham ediyorum... Bir suç
lu, birini ihbar etti diye, bu adamı dev
let ölünceye kadar koruyacak! Sayın Ba
kanım bunu nasıl koruyacak? Halk ara
sında deniyor ki, bu ihbarcılara iş verili
yormuş, iş bulunuyormuş. Vatandaşı, ih
bara teşvik ediyoruz, bir iş bulmak için 
birini yakmaya teşvik ediyoruz. Nasıl ko-
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ruyacağız? Estetik ameliyat yapılacak, nü-
, fus cüzdanları değişecek, soyadları değişe

cek, yeni bir Türk vatandaşı çıkacak or
taya. Olmaz böyle şey. 

Devletin gücü vardır. Köy korucuları
nı şartlı oluşturduk, yine orada kan da
vası yürüttük, vatandaşı birbirine düşman 
ettik; bu defa, bu yasayla yine birçok 
aileyi birbirine düşman edeceğiz. 

Uygulamada diyor ki, «Sanık, mahke
melere başvurduğu zaman, mahkeme bir 
gizlilik içerisinde sanığın ifadesini aldık
tan sonra, tahkikat için İçişleri Bakanlığı
na yazılır». Muhakeme alenîdir; mahke
me bunu nasıl gizlilik içinde tutar? Avu
kat gelip dosyayı okuyacak; sanığın ifa
desi alınmış... Bu mümkün değil. 

Ayrıca, bu yasa, Cumhuriyet savcıla
rını gündemden çıkarıyor, mahkemelerle 
İçişleri Bakanlığının güvenlik kuvvetleri
ni ortaya bırakıyor. Bu yasa mutlaka bu
rada çıkacak. Bu yasanın tam manasıyla 
uygulanması için, hiç olmazsa, bu güven
lik soruşturmasının savcılar tarafından ya
pılması lazım, vatandaşa en ufak bir bas
kı yapılmaması lazım. Vatandaş suçsuz 
da olsa, suç işlemese de, nihayet herke
sin mukavemete, işkenceye karşı muayyen 
bir tahammül haddi vardır; o tahammül 
haddini geçtiği zaman, en dürüst insan 
dahi, «Suç işledim» der ve kendini kur
tarmak için ortadan çıkar. Bu düşünceyi 
le cezaları ertelediğimiz zaman, yarın, bu 
yasa, birçok suçsuz insanı suçlu olarak 
adaletin önüne sürükler ve suçlu olan in
sanlara da belki az ceza yedirir veya dı
şarı çıkarır. 

Bu yasa tasarısının gerekçesinde ve 
geçici maddesinde, bir de, kesinleşmiş, hü
küm giymiş olanlardan bahsediliyor, «Üç 
ay içerisinde nedamette bulunanlar» diye. 
O halde, kesinleşmiş hüküm, mahkeme ka
ran da, varlığını kaybediyor. Kabul ede

lim ki, bir sanığa idam cezası verilmiş ve 
karar Yüce Meclise gelmiş; bu adam mah
kemeye bir dilekçe vermiş, «Ben Pişman
lık Yasasından istifade etmek istiyorum, 
ifademi alın» demiş ve on, onbeş kişiyi 
olaya katmış. Bunun ceza dosyası ne ola
cak? Bu adam idam edilecek mi, edilme
yecek mi? Çünkü, bir ihbar var; adam 
haklı mı, değil mi diye en azından bu
nun tahkikatının beklenmesi lazım. Hak
lı olduğunu kanıtlarsa, bu adamın ceza
sı, idamdan, onbeş seneye inecek; kanıt-
laımazsa, o zaman idam cezası yürüye
cek. Buna bir zaman koymak zorundayız; 
aksi takdirde, mahkeme kararı altüst olu
yor, allak bullak oluyor ve netice iyi ol
muyor. 

Bu nedenle, bu yasa tasarısının ülke
mize ve topluma faydalı olacağına inan
mıyoruz ve katılmıyoruz. 

Bu inançla hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (SHP ve DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler 

tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Tasarının maddelerine geçil
mesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 

Hükümlere Dair, Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Siyasî ve ideolojik 

amaçla suç işlemek için Türk Ceza Ka
nununun 313 üncü maddesine göre ku
rulmuş teşekkül; Türk Ceza Kanununun 
125, 131, 141 ve 142 nci maddeleri ile 
146 ila 163 üncü maddelerinde yazılı suç
ları işlemek üzere kurulmuş silahlı çete 
veya cemiyet mensubu olup da; 

a) Bu teşekkül, çete veya cemiyet 
tarafından işlenen suçlara iştirak etmeyen
lerden, 
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b) Bu teşekkül, çete veya cemiyet ta
rafından bu Kanunun yayımı tarihinden 
önce işlenen suçlara iştirak etmiş olmakla 
beraber haklarında tahkikata başlanma
mış olanlardan, 

Teşekkül, çete veya cemiyetin teşek
külü ve faaliyetleri hakkında bilgi ver
mek suretiyle teşekkül, çete veya cemiye
tin dağılmasına veya meydana çıkarıl
masına sebep olanlar veya teşekkül, çete 
veya cemiyet üyeliklerinden mukavemet 
göstermeksizin kendiliklerinden çekilerek 
güvenlik kuvvetlerine silah ve malzeme
lerini teslim edenler veya verecekleri bil
gi ve belgelerle veya bizzat gösterecek
leri çaba ile teşekkül, çete veya cemiyetin 
amaçladığı suçun işlenmesine engel olan
lar hakkında ceza verilmez. 

Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek 
için Türk Ceza Kanununun 313 üncü 
maddesine göre kurulmuş teşekkül men
subu olup da, bu Kanunun yayımı tari
hinden önce aynı amaçla suç işleyenler
den veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 
131 inci maddeleri ile 146 ila 163 üncü 
maddelerinde yazılı suçları bu Kanunun 
yayımı tarihinden önce işleyenlerden ve
ya 171 inci maddedeki gizli ittifak men
suplarından biri, suçu ve diğer failleri, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
açılacak son tahkikata kadar yetkili ma
kamlara ihbar ettiği ve ihbarın doğruluğu 
anlaşıldığı takdirde, hal ve şartlara ve ha
disenin hususiyetlerine göre ölüm cezası 
yerine 15 yıldan, müebbet ağır hapis ce
zası yerine 10 yıldan aşağı olmamak üze
re, ağır hapis cezası verilir ve diğer ceza
lar dörtte bire kadar indirilerek hükmo-
lunur. 

Bu teşekkül, çete veya cemiyet tara
fından Kanunun yayımı tarihinden son
ra işlenen suçlara iştirak etmiş olanlar
dan halklarında tahkikat başlamadan yu

karıdaki fıkralarda gösterilen şekilde ha
reket etmiş bulunan'lar için ikinci fıkrada 
yazılı indirim hükümleri uygulanır. 

Bu madde hükümleri Türk Ceza Ka
nununun 169 ve 314 üncü maddelerinde 
gösterilen şekilde teşekkül, silahlı çete ve
ya cemiyet mensuplarına, bunların hal ve 
sıfatlarını bilerek barınacak yer gösteren 
veya erzak veya silah veya cephane teda
rik eden veya başka yollardan yardım 
edenler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ta-
iay. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sos
yal demokratlar olarak, her zaman, terör 
ve anarşiye karşı olduğumuzu ifade ederek 
sözlerime başlamak istiyorum; çünkü, ül
kemizde, terör ve anarşi, birçok kereler, 
demokrasinin ortadan kaldırılması için bir 
bahane olarak gösterilmiş ve bundan da 
en çok demokratlar zarar görmüşlerdir. 
Dolayısıyla, bizlerin ne manen ne de mad
deten, terörün yanında yer almamız diye 
bir husus düşünülemez. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişle ilgili 
bazı somut bilgileri sizlere sunmak için 
söz aldım. İhbar müessesesini yasa hali
ne, getirmenin büyük vebali, büyük sorum
luluğu vardır ve bunun, suçsuz insanların 
suça itilmesine veya zarla suçlu yapılma
sına dönük olumsuz sonuçları vardır. 

1979 yılında, oldukça tarafsız diyebi
leceğimiz bir heyet tarafından hazırla
nan bir rapor -ki, bu rapor dönemin 
Cumhurbaşkanına, Başbakanına, Genel
kurmay Başkanına ve İçişleri Bakanına 
verilmiştir- şu tespitleri ortaya koymak
tadır: 

19701i yıllarda güneydoğuda bir gizli 
bölücü örgüt kendi sempatizanlarına şu
nu önermektedir : «önümüzdeki çok kısa 
bir zaman içkide, bir askerî dönem gel-

— 35a — 



T. B. M. M. B : 41 24 . 3 . 1988 O: 2 

inektedir. Bu dönemden alabildiğine ya
rarlanmak için, çevrenizdeki birçok kişi
yi mümkün olduğu kadar ihbar edin, on
ları suça bulaştırın ve dolayısıyla örgütü
müzün gücünü artırın.» 

Bu, devlet arşivlerine ve kayıtlarına 
geçmiş bir belgedir. O yıllarda, hemen 
12 Mart 1971'den sonra, sırf Diyarbakır' 
da, bu tip asılsız ihbarlara dayalı olarak 
binlerce vatandaş gözaltına alınmıştır o 
raporda, bu rakamın 6 bine yaklaştığı ifa
de edilmektedir. Bu insanlar, bildiğiniz 
koşullar altında, bildiğiniz sorgulama dü
zeni içerisinde, çoğunlukla zorla suça itil
mişlerdir; o güne kadar akıllarından geç
meyen, o güne kadar düşünmedikleri bazı 
suçların içine itilmişlerdir. Bu, kesinlikle 
göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. 

Biz bu yasayı çıkarmakla - geçmişte
ki bu deneyimi de dikkate alarak şunu 
söylüyorum - PKK'nın eline çok güçlü 
bir silah veriyoruz ve bunu Yüce Mecli
sin huzurunda, üzerimize düşen bir gö
rev olarak, sizlerin bilgisine sunuyorum. 

Sayın Bakan, italya'daki uygulamalar
dan söz ettiler. Değerli arkadaşlarım, ital
ya'daki güvenlik güçleriyle, ülkemizdeki 
güvenlik teşkilatı ve ceza sistemi içerisin
de yer alan elemanların niteliğini herhal
de karşılaştırmak durumunda değiliz. Ta
sarının 1 inci maddesinde, «...son tahki
kata kadar yetkili makamlara ihbar et
tiği ve ihbarın doğruluğu anlaşıldığı tak
dirde» denilmektedir. Yetkili makamlar, 
güvenlik güçleri, adlî veya mülkî yetkili
lerdir ve bunların organları da, en uçta 
jandarma erinden tutun, polis memuruna 
veya bir gardiyana kadar uzanmaktadır. 
Bu teşkilat, sonuçta, ihbarın doğruluğu
nu da araştıracak olan teşkilattır ve ül
kemizde, ihbarın doğruluğunun, suç un
surlarının buluruma yönteminin ne oldu
ğunu da benim burada çok açıklıkla söy

lememe gerek yok. Kullanılan sistem, 
hâlâ ilkel, hâlâ birçok bakımdan, herhal
de italya ile kıyaslanmayacak derecede 
geri ve çağdışı sistemdir. Bu yöntemlere 
dayalı olarak böyle bir müesseseyi getir
diğimiz takdirde, ülkemiz büyük bir sı
kıntı altına girecektir. 

Çok kısa bir süre önce, hepimizin al
kışlarıyla ve oybirliği ile, işkenceye ve in
sanlık dışı muameleye karşı da, bir kon
vansiyonu (sözleşmeyi) burada kabul et
tik, onayladık. Devlet olarak, şu anda 
Avrupa'nın veya Batı âleminin bir tür gö
zetim ve denetimini de kabul etmiş du
rumdayız. Bunun da bizim üzerimize ge
tireceği sorumluluklar var. Bu sorumlu
lukları ihmal ederek, bugün henüz belli 
bir düzeye ulaşmamış ve hâlâ ilkel yön
temler kullanarak suçu ve suçluyu tespit 
etmeye çalışan bir güvenlik örgütüne ül
kenin demokrasi prestijini bırakmamız 
elbette sağlıklı bir yol olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, biz, terör ve 
anarşinin karşısında olduğumuzu ifade et
tik; fakat, terör ve anarşiyi önlemenin 
yolu sadece polisiye tedbirler değildir 
diyorum ve çok inanarak ve bilerek söy
lüyorum, doğu ve güneydoğudaki insan
lar, tamamen, bu devlete bağlı insanlar
dır. Onlar, Türkiye Cumhuriyetinin kuru
luşunda, doğuda Ruslarla, güneyde Fran
sızlarla ve yine doğuda Ermeni çeteleriy
le bu devletin kurulması, Millî Misak hu
dutlarımızın çizilmesi için sonuna kadar 
mücadele vermiş insanlardır. O insanlara 
yaklaşımımız, polisiye tedbirlerle değil, 
onlara olanaklar sağlayarak, iş imkânları 
getirecek ve gündelik yaşantılarını daha 
iyiye götürecek yöntemlerle olabilir. 

Bu duygular içerisinde, Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Talay. 
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Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde 
kabul edilmiştir. 

2 nciı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Haklarında Türk Ce

za Kanununun 141 inci maddesinin 7 nu
maralı fıkrası, 142 nci maddesinin 7 nu
maralı fıkrası, 170 inci maddesi ve 171 
inci maddesinin son fıkrası, 404 üncü 
maddenin birinci fıkrasının 3 numaralı 
bendi ile son fıkrası ve bu Kanun hü
kümleri uygulananlar için mahkeme ka
rarının kesinleşmesi beklenmeksizin ilgili
nin isteği halinde gerekli görülen koru
ma tedbirleri Devlet tarafından alınır. 
Mahkeme kararı kesinleşmeden tatbik edi
len koruma tedbirlerinden geri alınması 
mümkün olanlar, ilgilinin itirafının doğru 
olmadığının bilahare anlaşılması halinde 
geri alınır. 

Bu koruma tedbirleri; estetik cerrahî 
yoluyla fizyolojik görünümün değiştiril
mesi, sınav ve sabıka kaydı aranmaksı
zın eşinin ve kendisinin yurt içinde veya 
yurt dışında bir işe yerleştiriıhrııesi; ana, 
baba, eş ve çocukları dahil nüfus kaydı, 
ehliyetname, evlenme cüzdanı, diploma ve 
benzeri belgelerin değiştirilmesi, askerlik 
işleminin düzenlenmesi, menkul ve gayri
menkul mal varlıkları ile ilgili hakları, 
sosyal güvenlik ve diğer müktesep hakla
rının korunması gibi tedbirlerdir. 

Bu tedbirlerin uygulanmasında İçişle
ri Bakanlığı ile ilgili diğer kurum ve ku
ruluşlar gerekli her türlü gizlilik kuralla
rına uymak zorundadırlar. Koruma tedbir
leri yönünden ilgili kurum ve kuruluşlar 
içişleri Bakanlığının taleplerini yerine ge
tirirler. 

Koruma tedbiri' uygulanacak kişiler ile 
tedbirim çeşidi ve şekli içişleri Bakanlığın
ca tespit edilir. 

Koruma tedbirlerinin uygulanması ile 
gerektiğinde ailelerin güvenliklerinin sağ
lanması amacıyla başka bir yere yerleşti
rilmeleri için yapılacak harcamalar, mad
dî yardımlar, tedavi ücretleri ve tahkika
tın gerektirdiği araç kiralaması, yol gi
deri ve gündelik gibi giderler, içişleri Ba
kanlığı bütçesinin ilgili tertibine konulan 
ödenekten karşılanır. Bu harcamalar, 
maddî yardımlar, araç kiralaması, yol gi
deri ve gündelik gibi giderlere ilişkin esas
lar; içişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir 
yönetmelikle belirlenir. 

Bu ödenekten yapılacak harcamalar, 
içişleri Bakanlık makamının onayına da
yanılarak 1050 sayılı Muhasebe-i Umumi
ye Kanununun değişik 77 nci maddesinde 
belirtilen esaslar doğrultusunda tahakkuk 
ettirilerek ödenir. Bu harcamalar hakkın
da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hü
kümleri uygulanmaz. 

Bu madde uyarınca hüviyetleri değiş
tirilenlerin yeni hüviyetleri adlî sicil ka
yıtlarına işlenir ve bu sicilleri sadece Ada
let Bakanlığı Adlî Sicil ve istatistik Genel 
Müdürlüğündeki merkezi adlî sicilde bu
lundurulur. 

5.6.1985 tarihli ve 3216 sayılı Kanun 
hükümlerinden yararlananlar hakkında 
koruma tedbirlerinin uygulanmasına de
vam edilir. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sa
yın Ali Şahin; buyursunlar. 

SHP GRUBU ADINA ALI ŞAHIN 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; görüşmekte olduğu
muz kanun tasarısının 2 nci maddesi, ko
ruma tedbirlerine yöneliktir, alınacak ön
lemleri kapsamaktadır. Bu madde, Türk 
Geza Kanununun 141/7, yine Türk Ceza 
Kanununun 142/7; 170, 171 inci madde
lerinin son fıkralarını ve 404 üncü mad
denin birinci fıkrasının 3 numaralı bendi 
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ile son fıkrasını kapsamaktadır. Buna 
ilaveten de, çıkarılacak olan bu kanun
dan istifade edeceklerin korunmasına yö
neliktir. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, halen me
rî olan Türk Ceza Kanununun 141, 142, 
170, 171 ve 404 üncü maddeleri, Ceza 
Kanunu meriyete girdiği günden beri uy
gulanıyor. Bu maddelerin bahsettiğimiz 
bu fıkraları, suçlu diğer suçluyu ihbar et
tiği zaman kendi cezasının indirilmesine 
yöneliktir. 141, 142, 170, 171 inci madde
ler devlet güvenliği ile ilgilidir, 404 üncü 
madde ise, esrar ve eroin gibi maddelerin 
suçlularının meydana çıkarılmasına yöne
liktir. 

Bugüne kadar bu maddeler uygulan
mış, diğer suçluları ihbar eden kişiler hak
kında hiçbir koruma tedbiri alınmamış
tır yıllardan beri ve bu yüzden de, hiçbir 
şikâyet gelmemiştir. «Ben ihbar ettim, be
ni öldürmeye kalktılar, beni yaraladılar» 
diye, bir şikâyet olmamıştır. O halde, bu 
kanunu bu kadar geniş kapsamlı tutma
nın anlamı nedir? Bu saydığımız merî 
mevzuata ilaveten, son uygulama ile - son 
uygulamayı bir ölçüde kabul edelim; bu 
çıkacak kanundan istifade ederek başka
larını itham ederek cezadan kurtulanları 
bir ölçüde kabul edelim; ama, diğer mad
deler şimdiye kadar uygulanmış, bunları 
kapsamına almamış - talep ettikleri tak
dirde bunları da kanun kapsamına alıyor 
Sayın Bakanlık. Yani, bunları, daha hak
larındaki muhakeme devam ederken ko
rumaya alıyor. Şimdi, korumaya alırken 
yapmış olduğu işlemler son derece dü
şündürücüdür. «Estetik cerrahî yoluyla fiz
yolojik görünümünün değiştirilmesi, - ki
şinin bir defa fizyolojik görünümü değiş
tiriliyor - sınav ve sabıka kaydı aranmak
sızın eşinin ve kendisinin yurt içinde ve
ya dışında işe yerleştirilmesi» deniyor. Ya

ni, bir suçluyu ihbar eden adama bu ka
dar büyük ödün verilmesi, acaba - Sayın 
Bakanımın dediği gibi - Avrupa ülkelerin
de de var mıdır? Devlet Personel Kanu
nu devlet dairesine girebilmek, devlet me
muru olmak için birtakım kurallar koy
muştur. Seri bütün bunları aşıyorsun, sı
nav yapmıyorsun, kişi adam öldürmekten 
de sabıkalı olsa, üç sene beş sene ceza 
alacak bir adamı veyahut da afiş yapış
tıran bir adamı bana ihbar ettin diye, bu 
adama iş veriyorsun ve yalnız Türkiye'. 
de değil, bu adamı bir de .Avrupa'ya veya 
Arap ülkelerine gönderip, git orada yer
leş diyorsun. Bizim toplumumuzda işi gü
cü olmayan adamlar bu kanunu okuyup 
öğrenirlerse, çok ihbarda bulunurlar. îşe 
girmek için, pasaport almak için yarışa 
girerler yarın. Bununla da kalmıyor, ana 
ve babası, eş ve çocukları dahil, nüfus 
kayıtları, ehliyetnameler, evlenme cüzdan
ları, diplomalar, tüm belgeler değiştirili
yor. Bu uygulamanın, Türkiye'de ikinci 
sınıf bir insan yaratacağına inanıyorum. 
Aynı zamanda, gayrimenkule yönelik bel
geler değiştiriliyor. Herhalde tapu kaydın-
daki bu adamın malik ismi siliniyor, ye
rine başka, mevhum bir isim yazılıyor. 
Bu bizim gayrimenkul hukukumuzu, bu 
bizim nüfus kayıtlarımızı, bu bizim eh
liyetname vesair belgeye yönelik kayıtları 
alt üst edecek niteliktedir. Hiç olmazsa, 
«cezanın, ihbarın hususiyetine ve ağır
lığına göre» denilmesi lazım; bu da den
memiş. 

Bu kanunun bu maddesi son derece 
düşündürücüdür. Bu nedenle, bu madde
nin, Sayın Hükümetimizce yeniden göz
den geçirilmesinde çok büyük yarar ol
duğuna inanıyorum. Çünkü, bu maddeye 
dayanarak ihbar yapmak isteyenler çoğa
lacaktır; bu maddeye dayanarak işe gir
mek isteyenler olacaktır; para kazanmak 
isteyenler olacaktır. 
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Bu nedenle, bu maddenin memlekete 
yarar değil, zarar getireceğine inanıyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Şahin. 

Sayın Rıza Yılmaz, buyurun. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime 
başlarken, Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz tasarı, bun
dan önce, iki yıl kadar süreyle uygulan
dı. Ne gibi faydalar elde edildiğini, çok 
net olarak bilmemekteyiz. Kaldı ki, elde 
edilecek küçücük çıkarlar nedeniyle, dev
let, insanları onur kırıcı davranışlara, hiç
bir şekilde, hiçbir şartla teşvik etmemeli
dir. Çağdaş devlet, insanlarım onur kırıcı 
davranışlara itmez. 

Şöyle bir varsayımla düşünelim: Piş
man oldum diyenler, itirafta bulunanlar, 
jurnalde bulunanlar yarın yeni girdikleri 
ortamdan da pişmanlık duyabilirler. Çün
kü, çağdışı devlet anlayışı, insanları zayıf 
noktalarından yakalayıp, onların onurla
rıyla oynamaktadır. Çağdaş devlet, her 
hal ve şartta vatandaşlarının onurlarım 
korur, onları onursuzca davranışlara it
mez. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ihbarcılar korkuyor, jurnaciler korkuyor, 
işkenceciler korkuyor; korktukları için, 
yüzlerinin şeklini değiştiriyorlar; kork
tukları için, evlerini değiştiriyorlar, köy
lerini değiştiriyorlar, kazalarını değişti
riyorlar, şehirlerini değiştiriyorlar, o da 
yetmiyor, ülkelerini değiştiriyorlar, o da 
yetmiyor sayın arkadaşlarım, oturdukları 
sitenin en orta yerindeki evi seçiyorlar, 
alınan tüm polisiye tedbirlere rağmen. 

Saygılar sunuyorum: (SHP sıraların
dan, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
sMadde üzerinde başka söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — IBu Kanuna göre yetki

li mercilere ve mahkemelere itirafta bu
lunulduğu takdirde yetkili merciler ve 
mahkemeler itirafı derhal ve gizlilik kay
dı ile İçişleri Bakanlığına bldirirler. 

Bu Kanunun uygulanması bakımın
dan mahkeme, ihbar ve açıklamanın doğ
ruluğunu, ayrıca İçişleri Bakanlığı vası
tasıyla da araştırır. İçişleri Bakanlığı 
mahkemenin yazısı üzerine, konuyu en 
kısa zamanda inceleyerek mahkemeye ge
rekçeli bir rapor verir. 

İtirafın doğruluğunun araştırılması ba
kımından zorunlu görülen hallerde hü
kümlü veya tutuklular, araştırmayı yü
rütmekle görevli makamca vaki isıtek üze
rine, savcının talebine binaen, hükümlü 
veya tutuklunun muvafakatinin mahke
mece tespitinden sonra, hükümlü veya 
tutuklunun bulunduğu yerdeki mahkeme
nin kararıyla ceza infaz kurumu veya tu
tukevinden alınabilirler. Zabıta muhafa
zasında kalınacak süre, işin niteliğine gö
re mahkemece tespit olunur. Ancak bu 
süre hiçbir surette 15 günü geçemez. Bu 
süre hükümlülük ve tutuklulukta geçmiş 
sayılır. Hükümlü veya tutuklu, ceza in
faz kurumu veya tutukevinden ayrılış ve 
dönüşlerinde sağlık durumunun doktor 
raporuyla tespitini de talep edebilir. 

Bu Kanunun uygulandığı hallerde, 
mahkemece gerekli görülürse infazın te
hirine karar verilebilir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Şahin. 
SHP GRUBU ADINA ALİ ŞAHİN 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, müh-
kadaşlar; 3. üncü madde, ihbardan sonra 
tahkikatın nasıl yapılacağına yöneliktir. 
Bu maddeye göre, hükümlü, tutuklu veya 
dışarıda gezen kişi, herhangi bir mercie 
veya mahkemeye başvurduğu zaman, bu
nun tahkiki için İçişleri Bakanlığına yazı 
yazılıyor -maddede «gizlilik kaydı ile» 
diyor- ve bilahara da, mahkemenin ka
rarı üzerine tahkikatı yapan makam, bu 
kişiyi tutukevinden veya infaz yapılıyorsa 
infaz kurumundan alıp götürüyor. 

Şimdi burada, ihbarı yapan kişinin, 
ihbarı, neticeyi almak için zorlaması do
ğaldır. Güvenlik kuvvetlerine bu kişi tes
lim edilecek, bu kişi de kendisine bir suç
lu arayacaktır. Tanıdığı evleri, kişileri 
gösterecektir. Bu adamın gösterileri üze
rine de, güvenlik kuvvetleri, suçla ilgi ve 
alakası olmayan kişiler hakkında tutuk
lunun vermiş olduğu istikamette, bir ra
por hazırlayacaktır. Bu hazırlanan rapor, 
mahkemeye geldiği zaman, suç az çok ve
ya büyük bir çoğunlukla oluşmuş olacak
tır. Bu, vatandaşın, devletin mahkemele
rine, adliyesine hesap vermesi "gereken 
vatandaşın, suç işlemediği halde, yasa dı
şı yargılanması ve sorgulanması sonucunu 
doğuracaktır. Haksız bir ihbar üzerine, 
gece yansı evine polis gelecek, onu ala
cak götürecek, aylarca gözaltında tutacak, 
icabında işkenceye tabi tutacak ve ihbar 
istikametinde bir beyan alıp, mahkemeye 
teslim edecektir. Çünkü, bu maddede, 
«Gerekirse infaz durdurulur» diyor; ya
ni, hükümlünün cezasının çektirilmesi 
durdurulur diyor. 

Bu imkânlardan yararlanmak için, tüm 
sanıklar şartları zorlayacaktır. Burada 
yapılan, vatan ve millet sevgisi için ya
pılan bir işlem değildir. Burada yapılan, 

cezaevindeki kişinin kendisini kurtarması, 
dışarı atması için başkalarını suçlamaya 
yönelik bir olaydır. Diyeceksiniz ki, «Bu
nun tamamı mı haksızdır?» Belki bunun 
büyük bir kesimi doğrudur; ama, bu bü
yük bir kesim içerisinde 5 kişinin, 10 
kişinin haksız yere suçlandığım düşüne
lim. Cezanın genel kurallarına göre, 100 
sanıktan 99'una ceza vermekten, içinde 
mevcut 1 suçsuzla beraber 100'ne de be
raat kararı vermek daha adildir. Burada 
adaletsizlik doğacak, birçok kişi mağdur 
olacaktır. 

Bir tahkikat yapılacaksa, cumhuriyet 
savcısının yapması lazımdır. Savcı dev
reden çıkarılmıştır. Bundan sonraki 
maddede, 15 gün gözaltında kalacak sa
nığın dönüşüne engel olacak müeyyide 
getirilmiştir; 5 senelik mahkûmiyet geti
rilmiştir. Bir kişiye iftira ediyorsun, cezası 
3 ay; ama böyle bir ihbarda bulunup, 
sonradan da yaptığına pişman olup vaz
geçtiği zaman, 5 sene ceza yiyorsun. Bu
na ben, bu sanığı ihbardan vazgeçirmek 
için direnişe zorlamaktır diyorum. Hü
kümet bir taraftan sanığı ihbardan vaz-ı 
geçirmemek için müeyyide koymuş, bir 
(taraftan da ihbarı özendirmek için ödül 
koymuş, para koymuş, ikramiye koy
muş, iş koymuştur. Bu nedenle, bu mad
delerin ülkenin yararına olduğuna inan
mıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Şahin. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Cezadan toplu olarak 

kurtulmak için aralarında anlaştıkları 
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siübuta- eren teşekkül,, gizli ittifak, çete 
veya cemiyet mensupları bu Kanun hü
kümlerinden yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 4 üncü -mad
de kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanuna göre ya

pılacak ihbar ve açıklamaların kötü ni
yetle yapıldığı veya delillerin uydurul
duğu anlaşıldığı takdirde, fiil başka bir 
suç oluştursa bile ayrıca beş yıldan az 
olmamak üzere ağır hapis cezası verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

ALÎ ŞAHIN (Kahramanmaraş) — 
Ben istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şahin. 

ALÎ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşlar; 
bu madde, sanığı diğer sanıklardan 
ayırmaya yönelik bir madde. Kabul ede
lim ki, 4 kişilik bir çete var; bunların 
l'i yatıyor içeride, diğerleri dışarıda 4'ü 
birden ihbar etti. Yani, hakkında tahki
kat başlamadan önce de ihbar etme hakkı 
var. Geldi birisi, «Biz şöyle bir suç işle
dik, bunda şunlar, şunlar, şunlar da var» 
dedi; bu maddeden istifade edemiyor hiç
birisi. 

Demek ki, bu maddenin amacı suç* 
ıluyu meydana çıkarmak değil, mutlaka 
hepsine ceza vermek. Yani, hepsi gelip 
itirafta bulunsa, kabullenmiyor. Bunun 
kastım tespit mümkün değildir. Madem
ki, diğer suçluları haber veren, çete 
mensuplarını ortaya koyan, suçun mey
dana çıkmasına yardım eden kişi bu Piş
manlık Yasasından istifade ediyor; o za
man, aynı grup içindeki arkadaşlarını ih

bar eden kişilerin de bundan istifade et
mesi gerekir. Etmemesi büyük... 

ÎHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
O 4 üncü maddeydi, kabul edildi sizin 
konuştuğunuz madde. 

ALİ ŞAHİN (Devamla) — Hayır! 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Yapmayın efendim. Gecenin bu 
saatinde niçin müdahale ediyorsunuz? 

ALİ ŞAHİN (Devamla) — Eğer sen, 
bu yapmış olduğun ihbardan dönersen, 5 
sene mahkûm olursun diyor ve bu eyle
mi, diğer kanun maddelerindeki oluştur
duğu suç için verilecek cezanın dışında 
tutuyor. Bu, vatandaşa iki ceza vermek
tir. Birisine yanlış iftirada bulunmuştur; 
bu iftiranın müeyyidesi vardır. Yani, hak
sız isnatta bulunmuş, bunu ispat edeme
miş, iftira suçu oluşmuş. Bir bu var; bir 
de, resmî mercileri fuzulen işgal etmiş, 
bunun da müeyyidesini [Türk Ceza Ka
nunu koymuş. Bunun dışında da, buna 5 
sene gibi bir ceza getirmek, bu arkadaş
lara, «bu suçta diren» anlamını taşıyor. 
Halbuki, yanlış bir isnatta bulunur; fa
kat bilâhara nedamete gelir, bundan vaz
geçebilir. Bu maddeyle, vazgeçmekle doğ
ruya dönmesi gereken arkadaşları da, 
belki de doğru yola döndürmemekte ıs
rar ettirmenin anlamı yoktur; çünkü, bu 
eyleminin karşılığı, Türk Ceza Kanunun
da vardır; ihbar ettiğine karşı, «iftira»; 
devlet güçlerini meşgul ettiği için, «resmî 
mercileri fuzulen işgalden» dolayı mü
eyyidesi vardır. Bunun dışında ikinci bir 
müeyyide ile cevaz verilmesi mümkün de
ğildir. 

IBu nedenle, bu maddeye de katılma
dığımızı arz ediyorum. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka
ca söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 5 inci mad
de kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — Haklarında bu Kanun 

veya 5.6.1985 tarihli ve 3216 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanmış bulunanlar, bu 
(Kanun kapsamına giren suçları yeniden 
işlemeleri durumunda, bu Kanundan tek
rar faydalanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 6 ncı mad
de kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce; 

A) Siyasî ve ideolojik amaçla suç 
işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 
üncü maddesine göre kurulmuş teşekkül, 
171 inci maddesinde yazık gizli ittifak 
veya Türk Ceza Kanununun 125, 131, 141 
ve 142 nci maddeleri ile 146 ila 163 üncü 
maddelerinde yazılı suçları istemek üzere 
kurulmuş silahlı çete veya cemiyet mensu-
ibu olup da, bu teşekkül, gizli ittifak, çete 
veya cemiyet tarafından işlenen suçlara 
iştirak etmeyenlerden; 

a) Haklarında hazırlık tahkikatı ve 
son tahkikatı yapılmakta olanlar ile ve
rilen mahkûmiyet hükümleri kesinleşen
lerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren üç ay içinde yetkili merci 
veya hükmü veren mahkemeye başvurup 
da teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemi
yetin teşekkülü ve faaliyetleri hakkında 
bilgi vermek suretiyle teşekkül, gizli it
tifak, çete veya cemiyetin dağıtılmasına 
veya meydana çıkarılmasına sebep olduk
ları anlaşılanlar, 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce, haklarında yapılan tahkika

tın herhangi bir safihasında veya tahkika
ta başlanmadan önce veya verilen hüküm 
kesinleştikten sonra, yetkili mercilere açık
lama yapmak suretiyle teşekkül, gizli it
tifak, çete veya cemiyetin dağılmasına 
veya meydana çıkarılmasına sebep olduk
ları anlaşılmış bulunanlardan yetkili mer
ci veya davayı görmekte olan veya hük
mü veren mahkemeye başvuranlar, 

Hakkında bu Kanunun 1 inci madde
sinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 

!B) Siyasî ve ideolojik amaçla suç 
işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 
üncü maddesine göre kurulmuş teşekkül, 
171 inci maddesinde yazılı gizli ittifak 
mensubu olup da aynı amaçla suç işleyip 
veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 
inci maddeleri ile 146 ila 163 üncü mad
delerinde yazılı suçlan işleyip; 

a) Haklarında son tahkikat yapıl
makta olanlar ile verilen mahkûmiyet hü
kümleri kesinleşenlerden, suçları ile ilgili 
teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyeti 
ve diğer failleri, Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç ay içinde, da
vayı görmekte olan veya hükmü veren 
mahkemeye başvurmak suretiyle açıkla
yan ve bu açıklamalarının doğruluğu an
laşılmış olanlar hakkında; açıklamanın, 
hüküm kesinleştikten sonra yapılmış ol
ması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin 
hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 
30 yıldan, müebbet ağır hapis cezası ye
rine 24 yıldan aşağı olmamak üzere, ağır 
hapis cezası verilir ve diğer cezalar yarı
sına kadar indirilerek hükmolunur. Açık
lama son tahkikat safhasında yapılmış 
ise, hal ve şartlara ve hadisenin hususi
yetlerine göre ölüm cezası yerine yirmi 
yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 
onbeş yıldan aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte 
'bire kadar indirilerek hükmolunur. 
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b) Haklarında yapılan tahkikatın her
hangi bir safhasında veya tahkikata baş
lanmadan önce veya verilen hüküm kesin
leştikten sonra suçları ile ilgili teşekkül, 
gizli ittifak, çete veya cemiyeti ve diğer 
failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce yetkili mercilere açıklamış 
olup da bu açıklamalarının doğruluğu an
laşılmış bulunanların yetkili merci veya 
davayı görmekte olan veya hükmü veren 
mahkemeye başvurmaları halinde hakla
rında; açıklamanın hüküm kesinleştikten 
sonra yapılmış olması halinde, hal ve 
şartlara ve hadisenin hususiyetlerine gö
re ölüm cezası yerine 30 yıldan, müebbet 
ağır hapis cezası yerine 24 yıldan aşağı 
olmamak üzere, ağır hapis cezası verilir 
ve diğer cezalar yarısına kadar indirilerek 
hükmolunur. Açıklama son tahkikat saf
hasında yapılmış ise, hal ve şartlara ve 
hadisenin hususiyetlerine göre ölüm ce
zası yerine 20 yıldan, tnüehbet ağır hapis 
cezası yerine 15 yıldan aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer 
cezalar üçte bire kadar indirilerek hük
molunur. Eğer açıklama tahkikata başlan
madan önce veya hazırlık tahkikatı sıra
sında yapılmış ise bu Kanunun 1 inci 
maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygula
nır. 

IBu madde hükümleri Türk Ceza Ka
nununun 169 ve 314 üncü maddelerinde 
gösterilen şekilde teşekkül, silahlı çete ve
ya cemiyet mensuplarına, bunların hal ve 
sıfatlarını bilerek barınacak yer gösteren 
veya yardım eden, erzak veya silah veya 
cephane tedarik eden veya başka yollar
dan yardım edenler hakkında da uygula
nır. 

Hükmü veren mahkemenin herhangi 
bir nedenle kalkmış olması halinde bu 

husustaki kararlar, kaldırılan mahkemenin 
işlerine devam eden mahkemece, böyle bir, 
mahkemenin bulunmaması halinde, suçun 
•işlendiği yer itibariyle davaya bakmaya 
yetkili Devlet Güvenlik Mahkemesince 
yerilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer ve 1 inci mad
desi hükmü yayımı tarihinden iki yıl 
sonra yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
leyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
(MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarının tümü kabul edilmiş ve kanunlaş
mıştır; hayırlı olsun, (ANAP şuralarından 
alkışlar) 

Denetim konularım görüşmek için, 
29 Mart 1988 Salı günü saat 15.00'te top
lanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 00.40 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULUR VE CE
VAPLARI 

1. — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir A tef in, Geliştirme ve Destekleme 

Fonundan 27.11.1984 - 31.12.1987 tarih
leri arasında yapılan ödemelere ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Adnan Kahveci' 
nin yazılı cevabı (7182) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı Adnan Kahveci tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Abdülkadir Ateş 
Gaziantep 

Sorular : 
1. 27.114984 - 31.12.4987 tarihleri arasında Geliştirme ve Destekleme Fonun

dan tarım, hayvancılılk ve besicilik faaliyetlerinde 'bulunan kişi, kuru'lıuş ve kurum
lar ile banka ve kamu dairelerine yapılan ödemeler aşağıdaki ıtalbloya göre nedir? 
ödemenin yapıldığı Kredi 

kişi, kurum ve Ne kadar ödeme ödemenin ne için Ödeme olarak verildiği 
kuruluşun adı yapıldığı yapıldığı tarihi işe dönüşü oldu mu? 

2. 27.11.İİ984 - 31.12.1987 tarihleri arasında Geliştirme ve Destekleme Fonun
dan. kişi, ikurum, kuruluş ya da ülkelere yapılan gıda yardımdan aşağıdaki tabloya 
göre nedir? 

Gıda yardımının 
yapıldığı kişi, 

kurum ve 'kuruluşum 
adı 

Neden ıboyle bir 
yardımın* 
yapıldığı 

Yapılan yardımın 
değerinin ne 

'olduğu 
Yardımın hangi 

tarihte gerçekleştiği 

3. 27.11.1984 - 31.12.1987 tarihleri arasında Geliştirme ve Destekleme Fonun
dan, kişi, kurum ve kuruluşlara veya kamu kuruluşlarına yapılan turizm sektörü 

— 399 — 



T. B. M. M. B: 41 24 . 3 . 1988 O : 2 

kredilerinin 'tutarı ve bankalara yapılan faiz farkı iadesinin mikıtJarı aşağıdaki tab
loya göre ne »oldu? 

Kredi1 verileni 
kişi, kurum ve Verilen Ne için Veriliş tarihi Geri dönüşünün 

kuruluşların aidi miktar <TL) verildiği ve vadesi olup olmadığı 

4. 27.11.1984 - 3(1.12.1987 tarihleri arasında Geliştirme ve Destekleme Fonun
dan esnaf ve sanatkârlara verilen krddiler aşağıdaiki tabloya göre nedir? 

Kredi verileni 
kişi, kurum ve Verilen kredinin Hangi projeler Veriliş tarilhi 
kuruluşun adı miktarı (TL.) liçin verildiği ve vadesi 

Geri 
Dönüşler 

TC 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-7/477-002 
23 . 3 . 1988 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 

fflîıgi : 10.2.1988 tarih ve Kan. Kar. 
Md. 7/82-444/02314 sayılı yazınız. 

Gaziantep Mlletvekiili Abdullıkadir 
Ateş tarafından Bakanlıığırnıa yöneltilen 
«GeLiştinmıe ve Destekleme Fonundan 
27.11.1984 - 31.12.1987 tarihleri arasında 
yap il', an ödemdere» İlişik in yazılı soru 
önergesi cevabı ekte gönderilmiştik. 

IBİilgilerinıizıi ve gereğini arz ederim. 
Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı -
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Gaziantep MMetvekii Sayım Abdulikadıir Ateş'in yazılı som önergesi cevabı 
Cevap : 1. 27.11.1984 - 31.12.1987 tarihleri arasında Geliştirme ve Destekleme Fonund 

aliyetlerdnıin desteklenmesi içirt yapılan ödemeler sübvansiyon mahiyetinde olup aşağıda göste 

Ne kadar öde-
Ödememin Yapıldığı kişi kurum ve kuruluş me yapıldığı (TL.) Ödemenin niçin yapıldığı 

T.C. iZraat Bankası Genel Müdürlüğü 17 500 000 000 /Yem Sübvansiyonu 
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 73' 319 006 509 Yem Sübvansiyonu 
T.C. D.D.Y. Genel Müdürlüğü 92 745 810 Tenzilatlı yem taşıma 
T.C. Ziraat Bankası Geneli Müdürlüğü 109 1211 810 867 Yem Sübvansiyonu 
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 18 000 000 Hayvan ıslahı 
T.C. Ziraat Bankası Gendi Müdürlüğü 12 000 000 000 Tohum desteklemesi 
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 1 169 550 000 Süt inekçiliğinin destekle 
T.C. D.D.Y. Genel1 Müdürlüğü 8 409 125 Tenzilatlı yem taşıma 

TOPLAM 213 229 522 311 
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Cevap : 2. 217.11.1984 - 31,12.1987 ta 
Fonundan ilikokuferda uygulanan beslen 
Milllî Eğitim Gençllıik ve Spor 'Bakanlığı ar 
süt, yuımıur|)a nuigat, kuru incir için yapıdan 
ki hamile kadınlara süttozu ve vitamin ha 
Bakanlığına yapıilan yardımilar aşağıda gö 

Gıda yardımının yapıldığı kişi, kurum ve 
ikurulluşun adı 

Milllî EğitJim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Mii'iî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal! Yardım Bakanlığı 

TOPLAM 

24 . 3 . 1988 0 : 2 

rihleri arasında Geliştirme ve Destekleme 
me programına katkıda bulunmak için 
acıliğıyla öğrencilere dağıtılan kuru üzüm, 
yardımilar iıle bozuk beslenme durumunda-

pı dağıtılması için Sağlık ve Sosyal Yardım 
sterillmiştij". 

Yapılan yardımın değe- Yardımın hangi ta
dilin ne olduğu (TL.) ırihte gerçekleştiği 

3 117 280 837 1985 
2 161 499 321 11988 
1 503' 862 906 1987 

39 697 088 1987 

6 8116 340 152 

— 362 — 



Cevap : 3. 27.11.1984 - 31.12.1987 tarihleri arasında Geliştirme ve Destekleme Fonunda 
T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne verilen kredi ve yapılan faiz sübvansiyonu aşa 
Kredi verilen kişi, 

kurum ve kuruluşların adı Verilen miktar (TL.) Ne için verildiği 

w 
g} T.C. Turizm Bankası A.Ş. 
[ Genel Müdürlüğü 2 500 000 000 Faiz farkı sübvansiyonu 

T.C. Turizm Bankası A.Ş. 
Genel Müdürlüğü 3-000 000 000 Kredi 

TOPLAM 5 500 000 000 



Cevap : 4. 27.11.1984 - 31.12.1987 tarihferi arasında Geliştürme ve Destekleme Fonumd 
ve ekonomik çalışmasını sağlayacak önemde projeler için Türkiye Halk Bankası kanalı ile Sa 
diler aşağıda gösterilmiştir. 

Kredi verilen kişi, 
kurum ve kuruluşun adı 

Verollen kredinin 
Miktarı (TL.) Hangi projeler için verildiğ 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Sanayi ve Ticaret (Bakanlığı 

6 500 000 000 Küçük sanayi siteleri ve O 
ganize Sanayi Bölgeleri in 
şaatları için 

8 500 000 000 Küçük Sanayi siteleri Orga 
ndze Sanayi Bölgeleri ve İ 
tanbul - Tuzla Organize De 
sanayi bölgesi üstyapı proje 
ferinin tamamlanması için 

TOPLAM 15 000 000 000 
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Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 Sayılı Akar
yakıt Tüketim Yergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamunu* 1318 
Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sayın Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Yergi Usul 
Kanunu 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahslil UsuJtt Hakkında Kamın ve 492 
Sayın Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hüküm
ler Eklenmesine Dialir Kanun Tasarısıma Verlen Oyların Sonucu : 

Kaibul edilmişitiir. 

Üye, Sayası 
Oy Verenler 
Klalbul Edenler 
Reddedenler 

Geçersiz Oyla» 
Oya Katılmayanlar 

: 450 
: 288 
: 313 
-i 175 

ıV62 

ADANA 
Ahmet Akgüo Albayrak 
Mehmet A l Bücrfı 
YıütmaM Hocaoğlu 
Ersim Koçak 
İbrahim Öztöirk 
Mehmet Perçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Asttan 
Abdıuraahman Karaman 

AFYON 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türkeırj 

AĞRI 
Fecri Alpaslan 
Yagaır Eryıimaz 

AMASYA 
Hsraıet Ozamstam 
Hasan Adnan Tutkun, 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Coskuınoğlu 
Mehmet Çevik 
Rffîajt Diker 

(Kabul Edenler) 

Hüseyin iBarlaıs Do^u 
Tevtfik Eıtüürk 
Aflpaslıaını Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Ercan Vuıralıan 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
Cengiz Dağyar 

ARTVİN 
Dahattim Çaloğhı 

AYDIN 
Cengiz Atonkaya 
Mustafa Bozküıt 
Ömer Okan Çağkr 
Mehmet Özalp 
Naıbif Sabuncu 

BALIKESİR 
Ali Sami Afcfcaş 
Kudret BöMeoğlu 
İsmail Dalyı 
Fenni Islimıyel 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edüp Uğur 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuştu 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Ktzım Oksay 

BURDUR 
Sait Ekinci 
îbmahim Özel 

BURSA. 
A, Kurtçebe M&emoçjm. 
Mıan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örtiç 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
M. Cumhur Ensümer 
tlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhaid Uysal 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mithat Balak 
Muattaf a Ntamllı 

DENİZLİ 
Alycan ÇakıroğuUarı 
İsmail Şengün 
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DİYARBAKIR 
Abdulkaıdiir Aksu 

EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdüil 

ELAZIĞ 
Hüseyin Oaihit Aral 
Mzamettiin Özdoğıan 

ERZURUM 
Sabahattin Araıs 
Togay Gemataaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rraa Şimşek 
Mustafa, Ruflkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustalfa Baltalar 
ismet Oktaıy 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa) Hükmet Çelebi 
Hasanı Celâl Güzel 
Hasan TanrııöVer 

GİRESUN 
Burhan Kara) 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
ÜllkÜ Gökalıp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
M. Vehbi Dinçerlıer 
Kâmfran Kanaman 
Mehmet Purdeloğlu 

İÇEL 
Hikmet Biçenıtürk 
Ali Bozetf 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bdbiç Sadi Albbasoğkı 
Alvni AlkyoÜ 

B. Doğancan AJkıyürek 
AbdüLbaki Albayrak 
imren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet 'Necat Eklem 
Hayrettin Elmas 
îsmail Safa Girayı 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat Içöz 
Ömer Ferruh tlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Caviıt Kavak 
Turgut özaj 
Mustafa Hilmi özen 
Güneş Taner 
AUi Tanrıyar 
Sudi Türel 
Adnan Yıldız 

, İZMİR 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Ramiz Sevinç 

KAHRAM ANMAR AŞ 
Adil EHdem Biayazılt 
Mehmet Onur 
Ülkü SÖylemezoğlu 
Ali Tapçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
SaJbri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacak 
Morat Başesgioğllu 
H. Sabri Keskıiln 
Nurhan: Tekine! 

KAYSERİ 
M. irfan Başyazıcıoğlü 
Recep Orhan Ergilin 
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A, Servet Hacroaşaoğlu 
Nuh Miehmet Kaşikçı 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazan 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevkli Göğülsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dindk 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Alıi Talip Özdemir 
AH Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci! 

KÜTAHYA 
Mulstafa Uğur Ener 
Mustafa Kallıeml'i 

MALATYA 
M. Bülent Çapaıfoğhı 
Galip Demire! 
Yusuf Bozkurt Özal 
TalaJfe Zengin 

MANİSA 
Ekrem PakdemMıi 
Münir! F. Yazıcı 

MARDÎN 
Nurettin Yılmlaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şülfcrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fıraıö 
Mehdin Işık 
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Erkan Kıemaloğlu 
Mehmıet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali Baıbaoglu 

ORDU 
Bahri Kibar 
Erıtuğruİ özdemir 
Naibi Poyraz 
Yılmaz Saöioğlu 
İhsanı Nuri Topfcaya 
Şükrü Yürüıt 

RİZE 
Mustafa Nazâikioğtu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
A* Mösut Yulmalz 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallııoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
ıllyas Aktaş 

SİİRT 
İdrıis Arıkan 

ADANA 
Ledlin Badas 
M. Haflıüt Dağlı 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlıu 

AFYON 
Metimı Baİılbey 
Muisitaifai OECızıloğlıu 
AbduHah Ulultiürk 

AĞRI 
Cezmi Erat 
Melhmet Yaşar 

ANKARA! 
Onura! Şeref Bozkurt 
Ömer Çiftçi 

Kemal Birlik 
Kudlbettin Haımidi 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbuluıt 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şafcir Şeker 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Muraıt! Batur 
Mustafa1 Demir, 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ahmıet Karaevtli 

TOKAT 
Metin Gürdlere 
Talat Sargın 

(Oya Katılmayanlar) 

Eşref Erdem 
Göksel Kalaıycıoğlu 
Tevfiik Koçak (İz.) 
Haizim Kutaıy 
M. Sezai ıPdkusliü 
Mustafa Rüştü Taşar 
Zeki Yaıvuızüürk 
Yagarî Yılmaz 

ANTALYA 
Aldil Aydın, 
ZekerJya Bahçeci 
Jbralhim Demir 
Hasan Namal 
Oenigiz Tuncer 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
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Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Eyfülp Aşık 
İbrahim Cebi 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvassi 
İhsan Bedirhanıoğlu 
Reşit Çelik 
Muslin Görentaş 
Selahaıttim Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakliır Ergin 
Luıtfullaih Kayalar 
Maıhmut Orhon 

ZONGULDAK 
Veysel; Atasoy 

AYDIN 
Mehmet Yüızüigüller 

BALIKESİR 
Mustafa, Çorapçıoğlu 
t. Önder Kırk! 

BİLECİK 
Mehmet SeVen 

BİNGÖL 
Haydar Baylaız 
llhami Binici 

BİTLİS 
Klâmran İnan 
Muıhyettim; Mutlu 

BOLU 
Nevzatt Durukan 
Seçkin Fırat 
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Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamıil Kazolkoğlu 

BURDUR 
Fetlh'i Çeli'klbaş 

BURSA 
Abdu'lkadir Cenkçiler 
Cavtit Çağlar 
B- Mehmet Gazioğlu 
Fahir Sabuniış 
Mustafa Brtuğrui Ünlü 

ÇANKİRİ 
Aılii Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
liker Tuncay 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcn 
Esat Yıdırım Avcı (Bşk. V.) 
Adnan Keskin 

DİYARBAKIR 
Fuat Âtalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Mahmut Kepolu 
Salüh Sümer 

ELAZIĞ 
Ahmdt Küçüikel 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Yıldırım Aklbulut (Başkan) 
Metin Yaman 

ESKİŞEHİR 
Erol Zeyttinoğlu 

GAZİANTEP 
Abdulkaidıir Ateş 
Ahmet Giinöbalkan 
Ünajl Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

HAKKARİ 
Naim Geyİani 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Kemal Duduoğlu 
Öner Miski 
M. Murat Sökmenoğlu 

ISRARTA 
Süleyman Demire! 
Abdullah Ayikoo Doğan 
İbrahim Gürdal 

tÇEU 
Ekini Dikmen 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 

(İSTANBUU 
IBülent Akaroalıı <\B.) 
Cevdet Akçalı 
Yaşar Albayralk 
Abdullah Baştürk 
ismail Cem 
Yüksel Çengeli <IL A.) 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğuılıtay 
Hüsnü Ökçuoğlu 
İsmail Hakkı Önafl 
İbrahiım özfdemir 
Mustafa Tknisi 
Ali Topuz 
Reşit Ülker 
Namılk Kemal Zeybek 

İZMİR 
Türkân Akyol 
K. Kemal Arnadol 
M. Turan Bayazııt 
Işın Çelebi 
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Erdal1 İnönü 
Kemal Karhan 
Birgen Keleş 
tşılay Saygın 
KAHRAMANMARAŞ 

Atilla Imamoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş; 

KAYSERİ 
Seyit Hail Özsoy 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Cemal özbiıHen 

KOCAELİ 
Abdufflhalıiım Araş ı(jB:şik. V.) 
Onun Kumıbaracılbaişı 
Alaattin Kurt 

KONYA 
Vefaı Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
İbrahim Aifcsoy 
Metin Bmiroğlu 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Önol Şalkar 
Gürıbüzl Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

iMARDİN 
Süleyman Çelebi 
Deşir Çelebioğlu 

Abdüllivalhap Dizdaroğllu l(tz) 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gölkfbeî 
Latif Sajucıı 
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NEVŞEHİR 
Esat Kuraıttoğlu 
Cemal Saytmen 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Dalda! 
Haydaır Özalp 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez (tz.) 

ORDU 
Gürbüz Yılmaz 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 

SAMSUN 
Mehmet Alkarca 
Kemail Akikaya 
Cemal Alişan 
Mehmet Aydın 
îrfaın1 Demirallp 

^Nafiz Kurt (t. A.) 
SİİRT 

Zeki Çeliken 
SİVAS 

M. Mükerrem Taşçıoglu 
TEKİRDAĞ 

Ali Rıfkı AtaseVer 
Enis Tütüncü 

TRABZON 
Avıni Akkan 
Necmettin Karadumıan 
Hayrettin Kuırbetli 

UŞAK 
Ahmeıt Avcı 
Mümtaeı Güler 

ZONGULDAK] 
Pertev Aşçıoğlu 
Ömer Barutçu 
Tevtfik Brtüzün 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınaz Titiz (B.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canıver 
Abdullah Sedat Doğan 
Maihtout Keçeli 
Selahattîtaı Kılıç 

AFYON 
Baki Durmaz 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım UluisOiy 

ANKARA 
Erol Ağagü 
Kâmil AtöşioğuMan 
Beşer Baydan 
Arifl Sağ 
İbrahim Tez 
Rıza, Yılmaz 

ANTALYA 
Deniz Baykal 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 

(Reddedenler) 

AYDIN 
Hilmi Zliiya Postacı 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BURSA 
Fehlmi Işıklar 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçefciın 
Erdal Kalkan 

ELAZIĞ 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Mustafa Ku! 

ERZURUM 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
M. CeVdet SeM 
Zekıü Ünal 

GİRESUN 
Mulsitafa Çakır 
Rüştü Kurt 

HATAY 
Turhan Hırfanoğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Entekin Durutürk 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Durmuş; FıiJkri Sağlar 
M. Iıstemihan Talay 

İSTANBUL 
Hasan Fehmi Güneş 
Mustafa Sangül 
Yusuf Kenan Sönmez 

İZMİR 
Veli Aksioy 
Ha l i Çulhaopu 
Ahmet Ersim 
Erol Güngör; 
Fua,t Kılcı 
Neccar Türkcan 

— 369 — 



T. B. M. M. B : 41 24 . 3 . 1988 0 : 2 

KAHRAMANMARAŞ 
Al'i Şahin 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersim 
irfan Gürpınar 

KOCAELİ 
Erol Köse 
A. Rııza Sirmem 
Ömer Türkçakal' 

KONYA 
Ömer Selken 

KÜTAHYA 
H. Caıvit Erdemir 

MANİSA 
Sümer Ora! 
M. Erdoğan Yetene 
Hasan Zengifa 

SAKARYA 
Mehmet Göİhan 
Alhmıet Neidim 

SAMSUN 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
M. Abduırrezafc Ceylan 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşaiıt Topçu 

11 mm+ 11 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürsele* 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenam Süzer 

TRABZON 
Mehmet Çakııroğtu 

TUNCELİ 
Karnen Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

ZONGULDAK 
Şinasi Altımer 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

41 İNCİ BİRLEŞİM 

24 . 3 s 1988 Perşembe 

Saat: 15.00 

II 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

\ 5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Ömer Şeker 
ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım po
litikası ile fukaralığa, işsizliğe ve çare
sizliğe itildiği iddia olunan Türk köylü
sünü bu durumdan kurtarmak için alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/12) 

2. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

3. — Kars Milletvekili Mahmut Alm
ak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko

nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasamın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu. ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

6. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

7. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Göİhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

8. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türlkiye'deiki 



resmî ve", özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları 'ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişiklin önergesi (10/18) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keıskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili I. Önder 
Kuiı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne-
dönine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

2 — 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat. Sökmenoğlu'nun, T. C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — istanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'm, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay iline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — istanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 

(1) İçtü züğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

14. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakam 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

15. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ'da PTT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

16. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

17. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

18.; — Tekirdağ iMilletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

19. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

20. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

21. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

22. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

23. — Tekirdağ (Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

24. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

25. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü. 
soru önergesi (6/37) 

26. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Sataş Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6(38) 



27. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'uh, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

28. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

29. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İli Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
(bin'in, Çorum îü Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
«akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

3 i. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum iline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'mn, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli BeMi'b'i mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan 'bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36., — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum ili Ortaköy ilçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili $inasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan iline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yârdım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

41. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, sıkıyönetim mahkemelerinde yar
gılanan sanıklara, 1402 sayılı Yasaya gö
re verildiği iddia olunan ek cezaya iliş
kin Adaljet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/55) 



42. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'im, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.il 1.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

43^ — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon iline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

45. — Samsun tMilletvekili Ali Eser' 
in, birinci Özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişiktin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın aknan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN OELEN DlĞER 

İŞLER 
1. — Bazı Suç Failleri Hakkında 

Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1 /405) (S. Sayası : 33) (Dağıtma tarihi : 
18.3.1988) 

2. — Sivas Milletvekili Mükerrem 
Taşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820 sa

yılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 
sayılı Mahallî idareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Anayasa ve içişleri komisyonları rapor
ları (2/31) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tari
hi : 16.3.1988) 

X 3. — Eğitim, Gençlik ve Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin ihdası ile 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
Saydı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harç
lar Kanununda Değişiklikler Yapılması 
ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 29.2.1988) 

4. — 5.8.1971 (Tarihli ve 1467 Sayılı 
Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad-
deslinıin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

5. — 5434 Sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile iki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek. Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

6. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nuna Bir Ek Madde İlave Edilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
ve Adalet Komisyonları Raporları (1/401) 
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(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

7.*— 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

8. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve1 Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) <& 'Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

10. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(f/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

11. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

12. — Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Akdemir ve 8 Arkadaşının, 4.11.1981 Ta
rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nu ile 17.11.1983 Tarih ve 2955 Sayılı 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisr 

yonu Raporu (2/7) (S. Sayısı : 31) (Da
ğıtma tarihi : 18.3.1988) 

13. — İstanbul Milletvekili Avni Ak-
yol'un, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Geçici 8 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkımda Kanun Teklifi ile Gü
müşhane MiUetvekili Ülkü Güney ve 5 
Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun Geçici 8 inci Maddesine1 Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/32, 2/1) (S, Sayısı : 32) (Dağıtma ta
rihi : 18.3.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti dile Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihi : 2.3.1988) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti âe İran İslam Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 16. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine 'Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/366) »(S. Sayısı : 
36) {Dağıtma tarihi : 22.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 33) 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hüküm
lere Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1/405) 

7X. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 8.3. 1988 
Genel Müdürlüğü 

K Sayı : K. K. Gn. Md. 
07/101-1846/01670 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakantığnıca hazırlaman ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
28.24988 talibinde kararlaştırılan «Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hüküm
lere Dair Kanun Tasarısı» i e gerekçesi ekte gönderümjşlir. 

Gereğimi arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ceza mevzuatımızda yer alan ıbazı çeşüt suçlan isteyen kişilerin,' suçu ve d'iığer 
failleri son soroşltuırma açıllıacaya 'kadar açıklamaları hallinde cezalarından indirim 
yapılması öngörüllmekte, bir kısım suçları işleyenler için ise, mensubu bulundukları 
teşekkül, * silahlı çete veya cemiyeti dağıtaıaları veya ortaya çıkarmaları veya suç 
işlenmesini engellemeleri veya gizli ittifaktan çekilmeleri halinde ceza verilmemekte
dir. Türk Ceza Kanununun 141, 142, 170, 171 ve 404 üncü maddeleri buna örnek ola
rak gösteriebilıir. Ancak, yine Türk Ceza Kanunumda yer alan ve Devlet duzenıiıni 
yıkmaya yönelik bazı anarşik ve terör niltelıMi suçlar için bu imkân ıtanınımamışitır. Hal
buki, böyle fok iımkânın tanınması, ıbazı örgütsel' suçların Itaımaımıyla ortaya çıkarıl
masına yardımcı olacaktır. 

Bumdan ayrı olarak, iışDediği suçtan pişmanlilk duyarak 'yaptığı açıklamalarîla 
anarşik ve terör nitelikHi suçları ve bunların faillerini ortaya çıkaranliar için, bazı ko
ruyucu tedbirler atamasının, bu ıgibi pişmanlık duyanların açıklamalarda bulunma
larını teşvik edeceği aşikârdır. (Bu iımkânı sağlayacak bir kanunî düzenleme yapılkr-
ken, herhanigi bir silahlı çete veya cemiyete mensup olanların, bu (teşekkülün, işlediği 
suçlara iştirak edip etmedıitoDaroıne bakılmaksızın kapsama alınmaları gizli kalmış bazı 
örgütlerin ve suçların meydana çıkarılması ıbakımından faydalı ıgförülmeklte, ancak, 
bu düzenlemenin devamliıhk arz ötmesi halinde, bazı giızli kalmış örgütlerin suç iş
lemeye devam ©tmeîeniı veya ıbazı yeniı örgütlenmelere ve suç işlemelere sebep oliabi-
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leceği, konunun geçidi süreli ıbiir kanunda «De altamasi'nın iiıse, yukarıda sözü edilen 
mahzurları bertaraf edeceği düşünülmektedir. Bu maksatla Tasarının cezasızhk veya 
ceza indirimini kapsayan 1 inci maddesi hükmü 2 yıl süreli olarak hazırianmıştıır. 
Anoalk koruma ıtedbiıfleriıyle lilgilü hükümlerin itirafçının hayatı boyunca sürmesi' 
gerektiği düşünülerek bununla 'ilgili maddelerin devamlılığı ısağlanımıştıır. 

5.6,1985 ıtarilbii ve 3216 sayılı IBazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hüküm
lere Dair Kanun il 1.6,1985 tarifti ve 18781 sayılı Resımıi Gazetede yayımlanarak yü
rürlüğe girmiş, iki yıl1 süreli bulunan söz konusu Kanun 12.6.1987 tarihimde yürür
lükten kalkmıştır. 

(Adı geçen Kanunun yürürlükte bulunduğu sürede, bir çok anarşi ve terör yu
vaları çökertilmiş, gizili kurulan teşekkül1, çete veya cemiyet, verilen biligilter yardı
mıyla meydana çıkarılmıştır. Halen yurdumuzun bazı yörelerinde mevzii de olisa 
anarşik ve terör nitelikli suçlar devam etmektedir. Sözü edilen Kanun uygulama
larından edinilen tecrübelerin de ışığı altında ıgizJü teşekkül, ifötiıfak, siftahTı çete veya 
cemiyetlerin son kalımlılarının da meydana çıkarılması ve anarşi ve terör odaklarının 
kurutulması için, yürürlükten kalkmış Olan 3216 sayıılı Kanuna benzer bıir Kanuna 
ihtiyaç duyulmuştur, işte, Kanun Tasarısı ıbu düşünceden hareketle ve 3216 sayılı Ka
nunun yürürlükte kaldığı 2 yıllık zaman dillimi içinde kendini gösteren uygulama 
aksaklıklarını ve kanunî 'boşlukları giderecek şekilde «yeniden hazırlanmış bulunmakta
dır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Türk Ceza Kanununun 170 inci maddesinde; Hükümet tarafından 
ihtar vukuundan evvel veya vukuunu müteakip, cemiyeti ve çeteyi dağıtanlar veya 
bunun teşekkülünden gaye olan cürmün işlenmesini men edenler, cemiyet ve çeteden 
mukavemet göstermeksizin çekilerek silahlarını terk ve teslim edenler ile ta'harriyata 
başlandıktan sonra töhmette şeriki olanları tevkif ettirmek esbabını istihsal edenler 
hakkında ceza verilmeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Görüldüğü üzere, 'bu hüküm cemiyet veya çete kurulması suretiyle istenen ve 
Türk Ceza Kanununun 168 indi maddesinde sayılan 125, 131, 146, 147, 149 ve 156 
net maddelerdeki suçlara münhasır bulunmaktadır. Halbuki, Türk Ceza Kanununda 
aynı nitelikli bazı maddelerde yazılı suçların da aynı mahiyette işlenmesi mümkün
dür. Bu itibarla, Türk Ceza Kanununun 170 inci maddesine benzer bir hüküm daha 
geniş kapsamlı olarak bu Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenmiş ve kapsama Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile 146^dan 163 üncü maddeye kadar olan 
maddelerle 171 ve 313 üncü madde hükümleri de dahil edilmiştir. 

Madde düzenlenirken teşekkül, silahlı çete veya cemiyete mensup olanlar ikiye 
ayrılmış, birindi grup bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından işlenen suçlara iştirak 
etmeyenleri, ikinci grup ise iştirak etmiş olmakla iberaiber haklarında henüz takibata 
geçilmemiş olanları kapsama almıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 33) 
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Ancak, işlenen suçlar, 'bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan 
suçlar şeklînde gösterilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 171 inoi maddesinin son fıkrası hükmü, cürmün icrasından 
ve kanunî takibata başlanmazdan evvel, ittiifaktan çekilenler içfin esasen cezasızlık ön
gördüğünden, 171 inci madde bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına dahil 
edilmemiş, ancak,' takibata geçildikten sonra son tahkikat açılıncaya ka*dar gizli itti
fakın ve faillerinin ihbar edilknesi ve ihbarın doğruluğunun .anlaşılması halinde de ih
barda 'bulunan gizli ittifak failinin cezasından indirim sağlamak için maddenin ikinci 
fıkrası hükmünde 171 inci maddeye de yer verilmiştir. 

Madde, Türk Ceza Kanununun 125, 131, 146 ilâ 163, 171 ve 313 üncü madde
lerinde yazılı suçları bu Kanunun yayımı tarihinden önce işleyenlerden herhangi bi
rinin, haklarında son tahkikat açılıncaya kadar suçu ve diğer failleri yetkili makam
lara ihbar etmeleri halinde tertip olunacak cezadan belli nispete indirimi öngörmekte
dir. 'Benzer uygulama Türk Ceza Kanununun 141/7, 142/7, 404/3 son maddelerinde 
de mevcut olup söz konusu maddeler bu nedenle bu madde kapsamına alınmamıştır. 

Bu düzenlemeyle ölüm cezası yerine 15 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 
10 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verileceği ve düğer cezalıarm da dört
te bire kadar indirileceği hükmü getirilmiştir. Bu suretle, gizli' kalmış bazı teşekkül, 
gizli ittiifak, çete ve cemiyetler dle bunların işledikleri suçların ortaya çıkarılmasında 
yararlı olacağı düşünülen böyle bir düzenlemeye gidilerek memleketin dahili ve ha
rici emniyetini tehlikeye sokan vsuç unsurlarının elde edilebilmesi amaçlanmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında yazılı teşekkül, çete veya cemiyet tarafından bu Ta
sarının kanunlaşarak yürürlüğe gireceği tarihten sonra işlenen suçlara iştirak etmiş 
ıbüîunanlara, haklarında tahkikata başlanılmadan önce maddenin 1 inci ve 2 ne i fık
ralarında gösterilen şekilde hareket etmeleri halinde, maddenin 2 nci fıkrasındaki in
dirimden faydalanma hakkı ıtianınmıştır. Türk Ceza Kanununun 171 inoi maddesinde 
yeralan gizili ittifak mensupları yine aynı, maddenin son fıkrası hükmü uyarınca cür
mün icrasına ve kanunî takibata başlanmazdan evvel bu ittifaktan çekilmeleri ha
linde esasen ceza görmeyeceklerinden, gizli ittifak mensupları bu fıkra kapsamına 
alınmamıştır. 

« 
Maddenin son fıkrasıyla Türk Ceza Kanununun 169 ve 314 üncü maddelerinde 

gösterilen şekilde teşekkül, silahlı çete veya cemiyet mensuplarına, bunların hal ve 
sıfatlarını bilerek barınacak yer göstermek, erzak veya silah veya cephane tedarik 
etmek veya başka yollardan yandım etmek suretiyle yaltaklık yapanların da pişmanlık 
duymaları hainde şaıltTan varsa maddenin 1,2 ve 3 üncü fıkraüarında belirtilen im
kânlardan istifadeleri öngörülmüştür. 

Makide 2. — Kanunun 2 nci maddesinde; haklarında, Türk Ceza Kanununun 
141/7, 142/7, 170, 171 inci maddenin son fduası, 404 üncü maddenin birinci fıkra
sının 3 numaralı bendi ile son fıkrası ve bu Kanun hükümleri uygulananların isteği 
halinde gerekli görülen koruma tedbirlerinin alınacağı hükme bağlanmıştır. Ancak, 
3216 sayılı Kanunun yürürlükte kaldığı süre içinde itirafta bulunanlara Devletçe ko
ruma tedbirlerinin uygulanabilmesinin mahkeme kararının kesinleşmesine bağlı olup 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 33) 
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olmadığı hususu uygulamada tereddütlerin ortaya çıkmasına sebep olduğundan bu 
tereddütlerin giderilmesi, maddenin taşıdığı amaca açıklık getirilmesi, İlgili kişileri 
koruma gayesine matuf olan bu koruma tedbirlerinin yeterince tatbik edilebilmesi 
için; maddenin birinci fıkrasında; «ma'hkeme kararının kesinleşmesi beklenmeksizin» 
şeklinide bir ilave yapılmış ve mahkeme kararının kesinleşmiş olmasına gerek bulun
madığı hususuna açıklık kazandırılmıştır. 

Ayrıca, bu fıkrada; «mahkeme kararı kesinleşmeden tatbik edilen koruma ted-
birlerinden geri alınması mümkün olanlar, ilgilinin itirafının doğru olimaldığmın bila
hare anlaşıldığı durumlarda geri almır» denilmiş, böylece itiraf in. doğru olmadığının 
anlaşıldığı hallerde, geri alınması mümkün olan koruma tedbirlerinin geri aJmabile-
ceğ)i hususu vuzuha kavuşituruSltmuştur. 

Maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşindi fıkraları, yürürlük süresi bitmiş 
olan 3216 sayılı Kanunca yer almayan ancak döz konusu Kanunun uygulanmasında 
kendini gösteren boşlüklları gilderici mahiyette hükümleri taşımaktadır. 

Buna göre; koruma tedbirlerinin neler olacağı hususu misâl verilmek suretiyle 
gösterilmiş ve «gibi» ibaresi de kullanılmak suretiyle fıkrada sayılan tedbirlerin tah
didi olmadığı ifade edilmiştir. 

Tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili olarak, yapılan her türlü işlemlerde İçişleri Ba
kanlığı ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların gizlilik kurallarına uymak konusundaki 
mecburiyetleri ifade olunmuş ve ayrıca, koruma tedbirleri yönünden ilgili kurum ve 
kuruluşların, İçişleri Bakanlığının taleplerini yerine getirmek zorunda oldukları hük
me bağlanmıştır. 

Koruma tedbiri uygulanacak kişiler ile tedbirin çeşildli ve şeklinin İçişleri Bakan-
liğı'nca tespit edileceği açıklanan maddede, mezkûr tedbirlerin uygulanması ve bu 
maddeide tadat edilen sair giderlerle ilgili harcamaların adıgeçen Bakanlığın bütçesinin 
ilgili tertibine konullacak ödenekten karşılanacağı belirtilmiş ve bu ödenekten yapıla
cak harcamaların içişleri BakanMc makamının onayı ile yerine getirileceği öngörül
müştür. Bütün bu harcamalara ilişkin esasların, sözkonusu Bakanlıkça çıkarıHacak bir 
yönetmelikte belirtileceği ayrıca hüküm altına alınmıştır. 

Tedbirlerin uygulanabilmesini sağlamak için gerekli bulunan ödeneğin tefrik ve 
tahsisi ile sarf biçimiyle ilgili hükümlere yer verilmş olan maddede; ayrıca, hüviyet
leri değiştirilenlerin yeni hüviyetlerinin, konunun önemi ve gizliliğe olan büyük ihtiyaç 
sebebiyle, sadece merkezi adlî 'sicildeki kayıtlara, yani Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve 
İstatistik Genel Müdürlüğündeki kayıtlara işleneceği hükme bağlanmıştır. 

5.6.1985 tarihli ve 3216 sayılı Kanun hükümlerinden yararlananlar için evvelce alın
mış bulunan koruma tedbirlerinin, yeniden müracaat edilmesine gerek kalmaksızın de
vam edeceği öngörülmüştür. 

Madde 3. — Madde ile, yetkili mercilere ve mahkemelere itirafta bulunulduğu tak
tirde bu mercilerin veya mahkemelerin bu itirafı derhal ve gizlilik kaydıyla içişleri Ba
kanlığına bildirmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu suretle itirafların derhal değerlendi
rilip sonuca ulaşılması amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 33) 
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Mahkemeye, iıhibar ve açıklamalarının "doğruluğunu içişten Bakanlığı vasıtasıyla 
da araştırma; İçişleri Bakanlığına da mahkemenin yazısı üzerine konuyu inceleyip mah
kemeye rapor verme zorunluğu getirilmiştir. Böyle bir hükmün getirilmesi; savcılıkla
rın, itirafın doğruluğunu araştırmada tek başlarına yeteri olamayacakları, esaisen, iti
rafların doğruluğunun araştırılması hususunda savcılıkların, bu görevin yerine getiril
mesini zabıta makamlarından isteyecek olmaları, konunun İçişleri Bakanlığına intikal 
ettirilmesi halinde, itirafların doğruluğunun, ihtisaslaşmış bir merci tarafından değer
lendirilmesi ve köordlineli bir şekilde araştırılması suretiyle seri ve olumlu sonuç alın
masının mümkün olabileceği mülahazalarından kaynaklanmıştır. 

Mahkemece itirafın doğruluğunun araştırılması için içişleri Bakanlığına yazı yazıl
ması üzerine açıklamanın doğruluk derecesinin tespit edilmesinin bizzat itirafta bulunan 
hükümlü veya tutuklunun katkıda bulunmasının lüzumlu olduğu hallerde mesela, yer 
gösterme, teşhis, yüzleştirme gibi durumlarda, araştırmayı yürütmekle görevli makamca 
vaki istek, savcının talebi; hükümlü veya tutuklunun mahkemece tespit edilmiş muva
fakati ve mahkemece bu hususta karar verilmesi gi'bi öngörülen şartların tahakkuku 
halinde tutuklu veya hükümlü zabıta muhafazasına tevdi olunacaktır. Zabıta muhafa-
zaismda kalınan süreyi mahkeme belirleyecek ve <bu ısüre 15 günü geçmeyecektir. Za
bıta muhafazasında kalınan sürenin hükümlülük ve tutuklulukta geçmiş sayılacağı fık
ra metninde tasrih edilmiştir. Hükümlü veya tutuklular ceza infaz kurumu veya tutuk
evinden ayrılış ve dönüşlerinde sağlık durumlarınla doktor raporuyla tespitini de talep 
edebileceklerdir. Görüldüğü üzere, itirafta bulunan hükümlü veya tutuklunun hâkim 
önünde verilmiş muvafakati olmadıkça zabıta muhafazasına tevdii sözkbnusu bulun
mamaktadır. Ayrıca, zabıta makamları, hükümlü veya tutukluyu yeni bir suç iddiası 
için sorgulamaya tafbi tutmayacak, sadece itirafının doğruluğunun belirlenmesi için ge
rekli araştırmayı hükümlü ve tutuklunun yardımıyla yürütecektir. 

Aynı madde ile, ihbar ve açıklama yapanları korumak amacıyla mahkemenin ge
rekli görmesi halinde, infazın tehirine karar verilebileceği esası getirilmektedir. 

Madde 4. — Maddede, teşekkül, gizli ittifak, çeje veya cemiyet mensuplarının, ce
zadan toplu olarak kurtulmak için anlaşarak, ihbar ve açıklamada bulunduklarının tes
pit edilmesi halinde, tasarıyla getirilen lehe hükümlerden yararlanamayacakları belirtil
mektedir. 

Madde 5. — Bu madde, ihbar ve açıklamalarının kötü niyetle yapılmasını veya 
delililerin uydurulmasını, bu suretle adliye ite güvenlik makamlarının fuzulî işgalini ön
lemek amacını taşımakta, fiilin başka bir suçu oluşturması halinde dahi, ayrıca bu mad
de hükmüne göre faile beş yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası verilmesini ön
görmektedir. 

Madde 6. — Haklarında bu Kanun veya 3216 sayılı Kanun hükümleri uygulan
mak suretiyle bu Kanundan yararlananların, Kanun kapsamına giren suçları yeniden 
işlemeleri halinde, tekrar faydalanamayacakları hükme bağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 33) 



— 6 — 

Geçici Madde — Bu maddeye göre; 

A) Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü 
maddesine göre kurulmuş teşekkül, 171 inci maddesinde yazılı gizli ittifak veya Türk 
Ceza Kanununun 125, 131, 141 ve 142 nci maddeleri ile 146 ila 163 üncü maddelerinde 
yazılı suçları işlemek üzere kurulmuş silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da bu 
•teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyet tarafımdan işlenen suçlara iştirak ölmeyenlerden, 

a) Haklarında hazırlık ve son tahkikat yapılmakta olanlar ile verilen mahkumiyet 
hükümleri kesinleşenlerden, Kanunun yürürlüğe girdliği tarihten itibaren üç ay içinde 
yetkili merci veya hükmü veren mahkemeye başvurup da teşekkül, gizli ittifak, çete veya 
cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek suretiyle teşekkül, gizli ittifak, 
çete veya cemiyetin dağılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep oldukları anlaşı
lanlar, 

!b) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; haklarında yapılan tahkikatın her
hangi bir safhasında veya tahkikata başlanmadan önce veya verilen hüküm kesinleştik
ten sonra yetkili mercilere açıklama yapmak suretiyle teşekkül, gizli ittifak, çete veya 
cemiyetin dağılmasına veya meydana çıkarılmasına söbep oldukları anlaşılmış bulunan
lardan yetkili merci veya davayı görmekte olan veya hükmü veren mahkemeye baş
vuranlar, 

Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin .birinci fıkrası hükmü uygulanacaktır. 

B) Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü 
maddesine göre kurulmuş teşekkül, 171 inci maddesinde yazılı gizli Mfak mensubu 
olup da aynı amaçla suç işleyip veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri 
ile 146 ila 163 üncü maddelerinde yazılı suçları işleyenler de; 

a) Haklarında son tahkikat yapılmakta olanlar ile verilen mahkumiyet hükümleri 
kesinleşenlerden, suçları ile ilgili teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyeti ve diğer fail
leri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde davayı görmekte olan veya 
hükmü veren mahkemeye başvurmak suretiyle açıklayan ve bu açıklamalarının doğ
ruluğu anlaşılmış olanlar hakkında; açıklamanın, hüküm kesinleştikten sonra yapılmış 
olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre cezalarından, bent met
ninde belirtildiği şekilde değişiklik veya indirim yapılacaktır. 

h) Haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasında veya tahkikata başlan
madan önce veya verilen hüküm kesinleştikten sonra suçları ile ilgili teşekkül, gizli itti
fak, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yet
kili mercilere açıklamış olup da bu açiklamalarının doğruluğu anlaşılmış bulunanların 
yetkili merci veya davayı görmekte olan veya hükmü veren mahkemeye başvurmaları 
halinde haklarında; açıklamanın hüküm kesinleştikten sonra yapılmış olması durumun
da hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre cezalarında bent metninde belirtil
diği şekilde değişiklik veya indirim yapılacaktır. Eğer açıklama tahkikata başlanma
dan önce veya hazırlık tahkikatı sırasında yapılmış ise, Kanunun 1 inci maddesinin ikin
ci fıkrası hükmü uygulanacaktır. 
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Türk Ceza Kanununun 169 ve 314 üncü maddelerinde gösterilen şekilde teşekkül, 

silahlı çete veya cemiyet mensuplarına, bunların hail ve sıfatlarını bilerek barınacak yer 
gösteren veya yardım ©den veya erzak veya silah veya cephane tedarik eden veya başka 
yollardan yardım edenlerin de şartları uyuyorsa maddede belirtilen imkânlardan isti
fadeleri öngörülmüştür. 

Hükmü veren mahkemenin kaldırılması hali dikkate alınarak, buna göre yapılacak 
uygulama gösterilmiştir. 

Madde 7. — Bu madde Kanunun yürürlüğü ile ilgilidir. Bu hükme göre, Kanunun 
1 inci maddesi hükmü yayımı tarihinden 2 yıl sonra yürürlükten kalkacak, diğer hü
kümleri devamlılık arz edecektir. Bundan koruma tedbirlerinin devamlılığı amaçlan
maktadır. 

Madde 8. - - Bu madde yürütmeyle ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/405 16.3.1988 
Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun Tasarısı Ada
let Bakanı Sayın Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Adalet ve İçişleri bakanlıkları temsil
cilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddele
rine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarıda güvenlik kuvvetlerine yardımda bulunanlara verilecek ödül hakkında 
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle çıkarılacak yönetmelikte de bu 
konu İle ilgili hususların yer almasına gerek bulunmadığından tasarının 2 nci madde
sinin beşinci fıkrasındaki «güvenlik kuvvetlerine yardımda bulunanlara verilecek 
ödül» ibaresi metinden çıkarılmış ve fıkra ^yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edil
miştir. 
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Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Sözcü 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Kâmil Atesoğulları 

Ankara 
luhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Kâtip 
Gökhan Maras 

Kırşehir 

Üye 
Abdullah Ulut ürk 

Afyon 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

Üye 
Aytekin Kotil 

İstanbul 
Muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir, 

Üye 
Eyüp Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
Muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 
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BAZI SUÇ FAtLLERt HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLERE 
DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA MUHALEFET ŞERHİ 

. Bu tasarının Adalet Komisyonunda görüşülmesi sırasında Bakanlık yetkililerinin 
açıklamaları ile 3216 sayılı Yasadan 1983 yılına kadar 361 kişi, 1985 yılında 192 kişi, 
1986 yılında da 1 kişi yararlandığı anlaşılmıştır öncelikle bu noktadan Yasanın artık 
uygulanma yeteneği kalmadığı kanısındayız. 

Ayrıca, ceza hukuku sistemimizde olmaması nedeniyle, 3216 sayılı Yasa ile sa
dece iki yıl için yapılan düzenlemenin bu tasan ile tekrar uzatıldığı ve kalıcı hale 
getirilmeye çalışılması da yerinde değildir. 

Kaldı ki terörün de bu tür yasalarla önlenemeyeceği açıktır. 
Koruma tedbirlerinde İçişleri Bakanlığının tek yetkili olması da uygun değildir. 
Bu nedenlerle Yasanın tümüne muhalifiz. 
Bizce, 12 Eylül öncesinin bütün yaralarını sarmak üzere bir genel af çıkarılmalı

dır. 16.3.1988 

Ay tekin Kot il Kâmil Ateşoğulları 
İstanbul Ankara 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanunu
nun 313 üncü maddesine göre kurulmuş teşekkül; Türk Ceza Kanununun 125, 131, 
141 ve 142 inci maddeleri ile 146 ila 163 üncü maddelerinde yazılı suçlan işlemek 
üzere kurulmuş silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da; 

a) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından işlenen suçlara iştirak etmeyen
lerden, 

b) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden 
önce işlenen suçlara iştirak etmiş olmakla beraber haklarında tahkikata başlanmamış 
olanlardan, 

Teşekkül, çete veya cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek 
suretiyle teşekkül, çete veya cemiyetin dağılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep 
olanlar veya teşekkül, çete veya cemiyet üyeliklerinden mukavemet göstermeksizin 
kendiliklerinden çekilerek güvenlik kuvvetlerine silah ve mailzemelerini teslim edenler 
veya verecekleri bilgi ve belgelerle veya bizzat gösterecekleri çaba ile teşekkül, çete 
veya cemiyetin amaçladığı suçun işlenmesine engel olanlar hakkında ceza verilmez. 

Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk, Ceza Kanununun 313 üncü 
maddesine göre kurulmuş teşekkül mensubu olup da, bu Kanunun yayımı tarihinden 
önce aynı amaçla suç işleyenlerden veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci mad
deleri ile 146 ila 163 üncü maddelerinde yazılı suçları bu Kanunun yayımı tarihinden ön
ce işleyenlerden veya 171 inci maddedeki gizli ittifak mensuplarından biri, suçu ve diğer 
failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak son tahkikata kadar 
yetkili, makamlara ihbar ettiği ve ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde, hal ve şart
lara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 15 yıldan, müebbet hapis 
cezası yerine 10 yıidan aşağı olmamak üzere, ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar 
dörtte bire kadar indirilerek hükmolunur. 

Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden sonra 
işlenen suçlara iştirak etmiş olanlardan haklarında tahkikat başlamadan yukarıdaki 
fıkralarda gösterilen şekilde hareket etmiş bulunanlar için ikinci fıkrada yazılı indi
rim hükümleri uygulanır. 

Bu madde hükümleri Türk Ceza Kanununun 169 ve 314 üncü maddelerinde gös
terilen şekilde teşekkül, silahlı çete veya cemiyet mensuplarına, bunların hal ve sıfat
larını büerek barınacak yer gösteren veya erzak veya silah veya cephane tedarik eden 
veya başka yollardan yardım edenler hakkında da uygulanır. 

MADDE 2. — Haklarında Türk Ceza Kanununun 141 inci maddesinin 7 nu
maralı fıkrası, 142 nci maddesinin 7 numaralı fıkrası, 170 inci maddesi ve 171 inci 
maddesinin son fıkrası, 404 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendi ile 
son fıkrası ve bu Kanun hükümleri uygulananlar için mahkeme kararının kesinleşmesi 
beklenmeksizin ilgilinin isteği halinde gerekli görülen koruma tedbirleri Devlet tara-
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ADALET KOMİSYONUNUN KAIRUL ETTİĞİ METİN 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kamın Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarınım 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbull edi
m/iştir. 

MADDE 2. — Haklarında Türk Ceza Kanununun 141 indi maddesinin 7 nu
maralı fıkrası, 142 nci maddesinin 7 nuımaıra'lıı fıkrası, 170 iıncti (maddesi ve 171 inci 
maddesinin son fıkrası, 404 üncü ımaddenin fruüncıi fıkrasının 3 nuımanal'ı bendi ile 
son fıkrası ve (bu Kanun bükümleri uygulananlar ilcin mahkeme kararının kesinleş
mesi 'beklenmeksizin 'İlgil'inie isteği hallinde gerekli görülen koruma tedbirleri Devliet 
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(Hükümetin TeMif Ettiği Metin) 

fından alınır. Mahkeme kararı kesinleşmeden tatbik edilen koruma tedbirlerinden 
geri alınması mümkün olanlar, ilgilinin itirafının doğru olmadığının bilahara anlaşıl
ması halinde geri alınır. 

Bu koruma tedbirleri; estetik cerrahi yoluyla fizyolojik görünüm değiştirilmesi, 
sınav ve sabıka kaydı aranmaksızın eşinin ve kendisinin yurt içinde veya yurt dışında 
bir işe yerleştirilmesi; ana, baba, eş ve çocukları dahil nüfus kaydı, ehliyetname, ev
lenme cüzdanı, diploma ve benzeri belgelerin değiştirilmesi, askerlik işleminin düzen
lenmesi, menkul ve gayrimenkul mal varlıkları ile ilgili hakları, sosyal güvenlik ve 
diğer müktesep haklarının korunması gibi tedbirlerdir. 

Bu tedbirlerin uygulanmasında İçişleri Bakanlığı ile ilgili diğer kurum ve kuru
luşlar gerekli her türlü gizlilik kurallarına uymak zorundadırlar. Koruma tedbirleri 
yönünden ilgili kurum ve kuruluşlar İçişleri Bakanlığının taleplerini yerine getirirler. 

Koruma tedbiri uygulanacak kişiler ile tedbirin çeşidi ve şekli İçişleri Bakanlığın
ca tespit edilir. 

Koruma tedbirlerinin uygulanması ile gerektiğinde ailelerin güvenliklerinin sağ
lanması amacıyla başka bir yere yerleştirilmeleri için yapılacak harcamalar, güvenlik 
kuvvetlerine yardımda bulunanlara verilecek ödül veya yardımlar, tedavi ücretleri ve 
tahkikatın gerektirdiği araç kiralaması, yol gideri ve gündelik gibi giderler, içişleri 
Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine konulan ödenekten karşılanır. Bu harcamalar, ödül 
ve yardımlar, araç kiralaması, yol giderleri ve gündelik gibi giderlere ilişkin esaslar; 
İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Bu ödenekten yapılacak harcamalar, İçişleri Bakanlık Makamının onayına da
yanılarak 1050 Sayılı Mühasebei Umumiye Kanununun değişik 77 nci maddesinde 
belirtilen esaslar doğrultusunda tahakkuk ettirilerek ödenir. Bu harcamalar hakkında 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Bu madde uyarınca hüviyetleri değiştirilenlerin yeni hüviyetleri adlî sicü kayıt
larına işlenir ve bu sicilleri sadece Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel 
Müdürlüğündeki merkez adlî sicilde bulundurulur. 

5.6.1985 tarihli ve 3216 sayılı Kanun hükümlerinden yararlananlar hakkında ko
ruma ıtedbirlerinin uygulanmasına devam edilir. 

MADDE 3. — Bu Kanuna göre yetkili mercilere ve mahkemelere itirafta bulu
nulduğu takdirde yetkili merciler ve mahkemeler itirafı derhal ve gizlilik kaydı ile İç
işleri Bakanlığına bildirirler. 

Bu Kanunun uygulanması bakımından mahkeme, ihbar ve açıklamanın doğrulu
ğunu, ayrıca İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla da araştırır. İçişleri Bakanlığı mahkemenin 
yazısı üzerine, konuyu en kısa zamanda inceleyerek mahkemeye gerdcçeli bir rapor 
verir. 

İtirafın doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde hükümlü 
veya tutuklular, araştırmayı yürütmekle görevli makamca vaki istek üzerine, savcının 
talebine binaen, hükümlü veya tutuklunun muvafakatinin mahkemece tespitinden son
ra, hükümlü veya tutuklunun bulunduğu yerdeki mahkemenin kararıyla ceza infaz ku-
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(Adalet 'Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

tarafından alınır. Mahfeme kararı kesirdeşmeden tatbik edilen koruma tedbirlerin
den geri alınması mümkün olanlar, ilgilinin itirafının doğru olmadığının bilahara 
anlaşılması hallinde 'geri alınır. 

Bu koruma tedbirleri; estetik cerrahî yoluyla fizyolojik görünümünün değiştiril-
mesi, sınav ve sabıka kaydı aranmaksızın eşten ve kendisinin yurt jçinde veya yurt 
dışında bir işe yerleştirilmesi; ana, ıbalba, eş ve çocukları dahi nüfus kaydı, ehliyet
name, evlenme cüzdanı, diploma ve benzeri belgelerin değiştirilmesi, askerlik işle
minin düzenlenmesi, menkul ve gayrimenkul mal varlıkları ile ilgili hakları, sosyal 
güvenlik ve diğer müktesep 'haklarının korunması gibi tedbirlerdir. 

Bu tedbirlerin uygulanmasında içişleri Bakanlığı ile ilgili diğer kurum ve ku
ruluşlar gerek! her türlü gizlıiüik kuralarına uymak zorundadurlar. Koruma tedbirleri 
yönünden ilgili kurum ve kuruluşlar İçişleri Bakanlığının 'taleplerini yerine getirirler. 

Koruma tedbiri uygulanacak kişiler ilie tedbirin çeşidi ve seki İçişleri Bakanlığın
ca tespit edilir. 

Koruma tedbirlerinin uygulanması ile gerektiğiinde ailelerim güyeniikflerintin sağ
lanması amacıyla başka ibiir yere yerieşt.'riilmelbri için yapılacak harcamalar, maddî 
yardımlar, tedavi ücretleri ve tahkikatın gerektirdiği araç kiralaması, yol gideri ve 
gündelik gibi giderler, İçişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibime konulan ödenekten 
karşuîanır. Bu harcanıalar, maddî yardımllar, araç kiralaması, yol! giıderi ve gün
delik ıgibi giderlere ilişkin esaslar; tçişHerü Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelıikl; 
belirlenir. 

Bu ödenekten yapılacak harcamalar, içişleri Bakanlık makamının onayına da
yanılarak 1050 sayılı 'Mu'hasebe-ıi Umumiye Kanununun değişik 77 nci maddesinde 
belirtilen esaslar doğrultusunda tahakkuk ettirilerek ödenir. Bu harcamalar hakkında 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Bu madde uyarınca hüviyetleri değiştirilenlerin yeni hüviyetleri adlî sicil) kayıt
larına işlenir ve bu sicilleri sadece Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Mü
dürlüğündeki merkezi adlî sicilde bulundurulur. 

5.6.1985 tarirl ve 3216 sayılı Kanun hükümlerinden yararlananlar hakkında 
koruma tedbirlerinin uygulanmasına devam ediiır. 

İMADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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rumu veya tutukevinden alınabilirler. Zabıta muhafazasında kalınacak süre, işin nite
liğine göre mahkemece tespit olunur. Ancak bu süre hiçbir surette 15 günü geçemez. 
Bu süre hükümlülük ve tutuklulukta geçmiş sayılır. Hükümlü veya tutuklu, ceza infaz 
kurumu veya tutukevinden ayrılış ve dönüşlerinde sağlık durumunun, doktor raporuyla 
tespitini de talep edebilir. 

Bu Kanunun uygulandığı hallerde, mahkemece gerekli görülürse infazın tehirine 
karar verilebilir.! 

MADDE 4. — Cezadan toplu olarak kurtulmak jçin aralarında anlaştıkları sübu-
ta eren teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyet mensupları bu Kanun hükümlerinden 
yararlanamazlar. 

MADDE 5. — Bu Kanuna göre yapılacak ihbar v& açıklamaların (kötü niyetle 
yapıldığı veya delillerin uydurulduğu anlaşıldığı taktirde, fiil başıka bir suç oluştursa 
bile ayrıca beş yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası verilir. 

MADDE 6. — Haklarında bu Kanun veya 5.6.1985 tarihli ve 3216 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanmış bulunanlar, bu Kanun kapsamına giren suçlan yeniden işleme
leri durumunda, bu Kanundan tekrar faydalanamazlar. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; 
A) Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü 

maddesine1 göre kurulmuş teşekkül, 171 inci maddesinde yazılı gizli ittifak veya Türk 
Ceza Kanununun 125, 131, 141 ve 142 nci maddeleri ile 146 ilâ 163 üncü maddelerinde 
yazılı suçları işlemek üzere kurulmuş silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da, bu 
teşekkül, gizli ittifak, çefce veya cemiyet tarafından işlenen suçlara iştirak etmeyen
lerden; 

a) Haklarında hazırlık tahkikatı ve son tahkikatı yapılmakta olanlar ile verilen 
mahkûmiyet hükümleri kesinleşenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren üç ay içinde yetkili merci veya hükmü veren mahkemeye başvurup da teşekkül, 
gizli, ittifak, çete veya cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek sure
tiyle teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyetin dağıtılmasına veya meydana çıkarılma
sına sebep oldukları anlaşılanlar, 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, haklarında yapılan tahkikatın 
herhangi bir safhasında veya tahkikata başlanmadan önce veya verilen hüküm kesin
leştikten sonra, yetkili mercilere açıklama yapmak suretiyle teşekkül, gizli ittifak, çete 
veya cemiyetin dağılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep oldukları anlaşılmış 
bulunanlardan yetkili merci veya davayı görmekte olan veya hükmü veren mahkemeye 
başvuranlar, 

Hakkında bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 
B) Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek İçin Türk Ceza Kanununun 313 üncü 

maddesine göre kurulmuş teşekkül, 171 inci maddesinde yazılı gizli ittifak mensubu 
olup da aynı amaçla suç işleyip veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri 
ile 146 ilâ 163 üncü maddelerinde yazılı suçları işleyip; 
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MAIDDE 4. — Taısarmın 4 üncü maddeşıi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Tasarmm 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Tasarmm 6 ncı> maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİDİ MADDE .— Tasarının Geçici Maddesiı Komisyonumuzca aynen kabul 
ediıllmiştitr. 
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a) Haklarında son tahkikat" yapılmakta olanlar ile verilen mahkûmiyet hüküm
leri Ikesinleşenlerdjen, suçları ile ilgili teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyeti ve diğer 
failleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, davayı görmekte olan 
veya hükmü veren mahkemeye başvurmak suretiyle açıklayan ve bu açıklamalarının 
doğruluğu anlaşılmış olanlar hakkında; açıklamanın, hüküm kesinleştikten sonra ya
pılmış olması halinde, hal ve şartlara ve hâdisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası 
yerine 30 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 24 yıldan aşağı olmamak üzere, 
ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar yarısına kadar' indirilerek hükmolunur. Açık
lama son tahkikat safhasında yapılmış ise, hal ve şartlara ve hâdisenin hususiyetlerine 
göre ölüm cezası yerine yirmi yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine onbeş yıldan 
aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire kadar indirile
rek hükmolunur. 

b) Haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasında veya tahkikata başlan
madan önce veya verilen hüküm kesinleştikten sonra suçları ile" ilgili teşekkül, gizli it
tifak, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
yetkili mercilere açıklamış olup da bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış bulunan
ların yetkili merci veya davayı görmekte olan veya hükmü veren mahkemeye başvur
maları halinde haklarında; açıklamanın hüküm kesinleştikten sonra yapılmış olması 
halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 30 yıldan, 
müebbet ağır hapis cezası yerine 24 yüdan aşağı olmamak üzere1, ağır hapis cezası ve
rilir ve diğer cezalar yarısına kadar indirilerek hükriıolunur. Açıklama son tahkikat 
safhasında yapılmış ise, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası 
yerine 20 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 15 yıldan aşağı olimamak üzere ağır 
hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire kadar indirilerek hükmolunur. Eğer açık
lama tahkikata başlanmadan önce veya hazırlık tahkikatı sırasında yapılmış ise bu 
Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

Bu madde hükümleri Türk Ceza Kanununun 169 ve 314 üncü maddelerinde gös
terilen şekilde teşekkül, silahlı çete veya cemiyet mensuplarına, bunların hal ve sıfat
larını bilerek barınacak yer gösteren veya yardım eden, erzak veya silah veya cephane 
tedarik eden veya başka yollardan yardım edenler hakkında da uygulanır. 

Hükmü veren mahkemenin herhangi bir nedenle kalkmış olması halinde bu hu
sustaki kararlar, kaldırılan mahkemenin işlerine devam eden mahkemece, böyle bir 
mahkemenin bulunmaması halinde, suçun işlendiği yer itibariyle davaya bakmaya yet
kili Devlet Güvenlik Mahkemesince verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 33) 



(Aldalet Ktomıisyonunıuıı Kabul Ettiği M.etîn) 

Türkiye Büyüik Millet Meclisi (S. Sayısı : 33) 



— 18 — 

(Hükümetin Teklf Bitiği Metin) 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve 1 inci maddesi hük
mü yayımı tarihinden iki yıl sonra yürürlükten kalkar. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Turgut Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı V. 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. Okan Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve iskân Bakam 
İ. Safa Giray 

Ulaştırma Bakam 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut 

Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt 

28 . 2 B 1988 

Devlet Bakam 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakam 
Veysel Atasoy 

Devlet Bakam V, 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakam 
Nihat Kitapçı 

Milî Savunma Bakam 
Ercan Vuralhan 

Dışişleri Bakam 
A. Mesut Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
Hasan Celâl Güzel 

Sağlık ve Sosyal! Yardım Bakanı 
Bülent Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. Tınaz Titiz 
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MADDE 7. — Tasarının 7 mâ maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edüt-
mistıir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci madı'desi Komisyonumuzca aynen kabul edi
midir. 
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