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1. — İzmir Milletvekili Nec-

car Türkcan'm, İzmir İlinin bazı 
ilçelerinde kadastro çalışmaları 
nedeniyle üretici köylülerin uğra
dıkları mağduriyetler ve Hazine
ye ait arazileri kiralama suretiyle 
kullanan köylülerin durumlarına 
ilişkin gündem dışı konuşması 

2. — Adana Milletvekili Se-
lahattin Kılıç'm, Başbakanın, 
TRT haber bültenlerine ilişkin 
görüşleri ve TRT'ye müdahalesi
ne ilişkin gündem dışı konuşması 

3. — Tokat Milletvekili Kâ
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1. — Niğde Milletvekili Hay
dar Özalp'in; 2634 Sayılı Turiz
mi Teşvik Kanununun 30 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Bayındı-
nk, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/90) (S. Sa-. 
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2. — İçel Milletvekili M. İs-
temihan Talay ve 42 arkadaşının; 
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243:245 ri İç Hizmet Kanununun 35 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu 
(2/55) (S. Sayısı: 98) 

245:248 3. _ i 2 m i r Milletvekili Nec-
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inci Maddesinin Değiştirilmesine 

248*250 Dair Kanun Teklifi ve Millî Sa-

Sayfa 

251 

251:275 

275:276 



T.B.M.M. B : 20 2 . 11 . 1988 O : 1 

vunma Komisyonu Raporu 
(2/46) (S. Sayısı: 99) 

4. — Konya Milletvekili 
Haydar Koyuncu'nun; 20.6.1987 
Tarih ve 3399 Sayılı, Konya İli 
Merkezinde Karatay, Selçuklu ve 
Meram Adıyla Üç Üçe Kurulması 
Hakkındaki Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve içişleri Komisyonu Raporu 
(2/85) (S. Sayısı: 100) 

5. — Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına ve Bu Ka
nunlardaki Bazı Cezaların İdarî 
Nitelikte Cezaya Dönüştürülme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/412) (S. 
Sayısı: 110) 
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A) Yazılı Sorular ve Cevapları 288 

1. — Denizli Milletvekili Ad
nan Keskin'in, 1988 yılında satın 
alman binek tipi araçlara ve sivil 
plakalı binek araçları kullanıldığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Sa
vunma Bakanı Ercan Vuralhan'm 
yazılı cevabı (7/314) 288:289 

2. — Afyon Milletvekili Ab
dullah Ulutürk'ün, Afyon İli Sul-
tandağı ve Çay İlçelerinde televiz
yonun birinci kanal yayınlarının iz
lenemediği iddiasına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Adnan Kahveci'-

276:288 nin yazılı cevabı (7/330) 290 

I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'-
in, 27.10.1988 tarihli 18 inci Birleşimde, 
Türkiye'ye sığınan Irak vatandaşlannın son 
durumları, 

Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, 
güvenlik kuvvetlerinin son zamanlardaki tu
tumu, 

Konularında yapmış oldukları gündem 
dışı konuşmalara İçişleri Bakanı Mustafa 
Kalemli; 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'-
in, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizin
deki trafiğin yarattığı tehlikelerle, Karade
niz ve Marmara Denizinin çevre sorunla
rına ilişkin gündem dışı konuşmasına Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan; 

Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, 
16 Temmuz 1988 tarihinde Gaziantep Ce
zaevinde öldürüldüğü iddia edilen Veli Can 
Oduncu'nun, öldürülmeyip, kaçmldıgı id
diasına ilişkin gündem dışı konuşmasına da 
Adalet Bakanı Mehmet Topaç; 

Cevap verdiler ve 
Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar 

da Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın yap
tığı gündem dı§ı konuşmada, kendisine sa
taştığı iddiasıyla aynı konuda görüşlerini 
açıkladı. 

Adana Milletvekili A. Sedat Doğan ve 
42 arkadaşının, cezaevlerindeki uygulama
lar ve cezaevlerinde meydana gelen olaylar 
konusunda genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi, (8/8) Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu; önergenin, gündemdeki yerini 
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alacağı ve genel görüşmenin açılıp açılma
ması hususundaki öngörüşmelerin sırasın
da yapılacağı açıklandı. 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 
20 arkadaşının, millî eğitimin içinde bu
lunduğu sorunların nedenlerini tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesinin (10/20) öngörüş-
mesi, Hükümet Genel Kurulda hazır bu
lunmadığından, içtüzüğün 63 üncü mad
desi gereğince bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelendi. 

Tasarı 

\ 1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/509) 
(Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1.11.1988) 

Teklif 

1. — Konya Milletvekili Adil Küçük'-
ün, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Saydı Yüksek
öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanununun 
22 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi (2/110) (Millî Eğitim; 
Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 27.10.1988) 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertü-
zün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda emis
yon hacminde genişlemeye yol açan ve 
enflasyonu hızlandıran nedenleri ve bun
lar için DÇM ve garantisiz ticarî borçla-
nn rolünü tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/21) üzerinde bir süre görüşüldü. 

2 Kasım 1988 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.43'te son verildi. 

Raporlar 

1. — 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne, 3182 Sayılı Bankalar Kanununun İki 
Maddesinin Yürürlükten Kaldmlmasına 
Dair Kanun Tasansı ile Zonguldak Mil
letvekili Güneş Müftüoğlu'nun 2004 Sa
yılı İcra ve İflas Kanununun 18.2.1965 Ta
rih ve 538 Sayılı Kanunla Değişik 1 inci 
Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/57) (S. Sa
yısı: 113) (Dağıtma Tarihi: 2.11.1988) 
(GÜNDEME) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Eylül 

Kâtip Üye 
Edirne 

ismail Üğdûl 

I I . 

2 . 

Başkan 
Başkanvekili 

A, Hüdai Oral 
Kâtip Üye 

Samsun 
Mehmet Aharca 

GELEN KAĞITLAR 

11 . 1988 Çarşamba 
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1988 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu (5/44) (3. Sayısı: 114) 
(Dağıtma Tarihi: 2.11.1988) (GÜNDEME) 

Yazdı Soru Önergesi 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu

rat Sökmenoğlu'nun televizyon haber bül
tenlerinde T.B.M.M. Genel Kurulunda 
gündem dışı konuşma yapan milletvekil
lerine yer verilmemesinin nedenine ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/353) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1988) 
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BIRINCI OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Baskanvekili A. Hûda i Oral 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle 
belirtmelerini rica ediyorum. 

(Diyarbakır Milletvekili Mehmet 

Kahraman'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var

dır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz isteyen 3 sayın üye

ye söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN G E N E L KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —izmir Milletvekili Neccar Turhan'ın 
izmir ilinin bazı ilçelerinde kadastro çalışmaları 
nedeniyle üretici köylülerin uğradıkları mağduriyetler 
ve Hazineye ait arazileri kiralama suretiyle kulla
nan köylülerm durumhrma ili^ gü^ 
nusması 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sa
yın Neccar Türkcan; buyurun efendim. 

Sayın Türkcan, gündem dışı söz ko
nunuz, kadastro geçen araziler ve Mali
yeye ait arazileri kullanan köylülerin du
rumlarıyla ilgilidir. 

Buyurun efendim. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İzmir 
İli Karaburun İlçesinde uygulanan kadast
ro çalışmaları nedeniyle, üretici köylüle
rimizin mağduriyetleri ve İzmir İli Selçuk 
İlçemizde Pamucak sahil şeridinin turizm 
alanı ilan edilmesiyle Zeytinköy'de oturan 
halkımızın ekmeklerinin ellerinden alın

mak istenmesiyle ilgili aynı durumdaki iki 
konu hakkında söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, hepinize saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, Karaburun İl
çemizdeki araziler, Padişah Sultan Abdül-
hamit'e aitmiş; cumhuriyet kurulduktan 
sonra, 3 Mart 1340 tarihli 431 sayılı Yasa 
gereği bu topraklar Hazineye intikal et
miş. Bu arazilerin bir kısmı, muhacir ola
rak gelen halkımıza, mübadil hakkı ola
rak 1930 yıllarında verilmiş, büyük bir kıs
mı da 1936 yılında açık artırma yoluyla, 
halka satılmış. On yıl önce kadastro geç
miş ve halkın tapuları verilmiş; yani, hal
kın elinde, büyük bir kısım arazinin ta
pusu var. 

Şimdi, Karaburun ilçemizin Mordo-
ğan, Çatalkaya, İnecik, Eğlenhoca, Köse-
dere köylülerinin tarlalarının Hazineye ait 
olduğu iddiasıyla, Karaburun Asliye Hu
kuk Mahkemesinden, Maliyece, tapuları
nın iptaliyle, Hazina adına tesciline karar 
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verilmesi ve karar kesinleşinceye kadar ta
şınmaz üzerine ihtiyatî tedbir konulması 
istenmektedir. 

Hükümet, seçim yatırımı için gece
kondulara uyduruk tapu tahsis belgesi ve
rirken, öte yandan halkımızın tapulu ma
lını elinden almaya kalkmaktadır. Yani 
Hazine, 1930 yıllarında parasıyla aldıkları 
ya da mübadil olarak halkımıza verilen 
arazilerin geri alınması için dava açarak, 
halkımızın topraksız kalmalarına neden 
olacak davranışa girmiştir. 

Toprağını yirmi yıl kullanan, itiraz 
olmazsa zilyetten sahip olurken, tapulu 
arazî geri alınmak istenmekte; tapuyu sa
vunan sağ zihniyet, tapuyu delmeye ça
lışmaktadır. 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Yasası 1945 yılında tek parti döneminde 
çıkarılarak, Hazineye ait bir kısım kulla
nılabilir araziyi, hükümet üreticilere da
ğıtmış, ayrıca, kredi ve aletlerini de dü
şünmüştür. Şimdi, elli yıldır halkımızın 
kullandığı topraklar, köylülerimizin elle
rinden tapu delinerek alınmak istenmek
tedir. 

Öte yandan, Selçuk İlçemizin Zeytin-
köylü üretici köylüleri, Hazineye ait top
raklan kira ile kullanmaktadır. Zeytin-
köy'de "Yörükler" denilen bir kısım halk, 
1938 yılından bu yana, bu Hazine arazi
lerini, resmî kayıtlara göre işlemektedir
ler; yani tam elli yıldır Hazinenin kiracısı 
olarak bu topraklardan karınlarını doyur
maktadırlar. Doğudan gelip Zeytinköy'e 
yerleşen bir kısım halkımız da, o tarihle
re yakın bir zamandan beri bu toprakları 
kira ile kullandıklarını söylemesine rağ
men, Hazine avukatları, resmî kayıtlara 
göre 1963 yılından bu yana toprak kirala
dıklarını söylemektedirler. Yani, en az sü
reli Hazine kiracısı yirmibeş yıldır bu top
raklarda. 

Zeytinköy önündeki göl yatağı 1963 

yılında doldurulup kurutulmuş ve Devlet 
Su İşleri tarafından, tanma elverişli hale 
getirilerek, bu yöredeki köylülere kirayla 
dağıtılmıştır. Burada üçyüze yakın aile 
Hazineye ait topraklan işleyerek kann do
yuruyor, çocuklannı yetiştiriyor. 

Bu arazilerin büyük bir kısmı sahile 
üç ya da beş kilometre uzaklıktadır. Şim
di, Pamucak sahil şeridi, Hükümetçe tu
rizm alanı ilan edilmiş ve o bölgede Ha
zine arazisi kullanan köylü üreticilerimi
zin arazileri terk etmeleri istenmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
biz, Pamucak sahillerinin turizme açılma
sına karşı değiliz. Yerinde kullanılırsa, ül
kenin çıkarlan ön safta tutulursa, bunu da 
her zaman destekleriz. 

Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ola
rak, iktidara geldiğimizde, kullanılabilir 
tüm devlet arazilerini, topraksız ya da az 
topraklı üreticilere, köylülerimize, işletme 
giderlerini de temin ederek dağıtacak, 
hem ülke ekonomisine katkıyı hem de top
raksız insanlarımızın toprak sahibi olma
larını sağlayacağız. 

Seçim bölgemin iki ilçesinde sonuç
ta topraksız bırakılmak istenen bu üreti
cilerimiz için, Sayın Hükümetten şunu is
tiyoruz: Kaş yapayım derken göz çıkarma
yalım; Karaburun'da elli yıldır toprağı 
kullanan insanlann huzurunu kaçırmaya
lım; yûzbinlerce dönüm Hazine arazile
rini kullanan insanların olduğu söylenen 
ülkemizde, beş on dönümlük arazi sahip
lerinin ellerinden, hem de tapulu toprak-
lannı almaya kalkmayalım. 

Pamucak sahil şeridi yakınlarında Ha
zine arazisi kullanan Zeytinköylü üçyüze ya
kın ailenin Hazine arazilerinden çıkartlma-
lannı istemeyelim. Sayın Hükümet, yerin
de yeniden inceleme yaptırarak, turizm ala
nı ilan ettiği Pamucak sahilinin, turizmi 
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etkilemeyen sınırdan başlayarak, bu yöre
de elli yıla yakın zamandır bu toprakları 
işleyen köylülerimize topraklarını işleme 
izni versin. 

Turizm alanı içinde kalan üreticile
rimize, diğer bölgelerden veya turizm böl
gesi dışında kalan Hazine arazilerinden 
yer verelim. 

"Ver"' deyince -kazansın kazanma
sın- stopajıyla, KDV siyle veren, "Öl" de
yince bir savaşta vatan için ölen bu üreti
ci halkımıza, karnını doyuracak toprağı 
çok görmeyelim. 

Sayın Hükümetin, bu konuyu tekrar 
inceleterek, o yöredeki halkımızın mağdu
riyetini önleyeceğini umar, sayın milletve
killerine saygılar sunanm. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Türkcan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Konya) — Sayın Başkan, 
bu konuda bir inceleme yaptırıp, gelecek 
birleşimde cevap arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 

2. — Adana Milletvekili Selahattm Kdtç'-
tn, Başbakanın, TRT Haber Bültenlerine ilişkin 
görüşleri ve TRT'ye müdahalesine ilişkin gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sa
yın Selahattin Kılıç; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kılıç, gündem dışı söz konu
nuz, TRT ile ilgili. 

Buyurun efendim. 
SELAHATTİN KILIÇ (Adana) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
yın Başbakanın, 27 Ekim günü yaptığı ko
nuşmada, TRT haber bültenleri ve özel
likle siyasî haberlerle ilgili görüşlerini hu

zurlarınıza getirmeyi yararlı gördüm. Bu 
vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunu
yorum. 

Sayın Başbakan mezkûr konuşmasın
da, "TRT ile ilgili haberler hakkında va
tandaşlardan birçok şikâyetler aldığını" 
belirtmiş ve bu şikâyetlere kendi şikâyet
lerini de ekleyerek, siyasî haberlerin çok
luğundan şikâyet etmiş, görüşlerini ekle
miş, hüküm tesis etmiş ve nihayet TRT'ye 
direktifler vermiştir. 

Eğer, vatandaş, TRT'deki siyasî ha
berlerin çokluğundan ve dejenerasyonun
dan şikâyetçi ise, ülkemizde bunun bir tek 
sorumlusu vardır, bir tek sebebi vardır, bu 
da Sayın Özal'ın kendisidir; çünkü, her 
vesileyle, sadece her vesileyle değil, ihdas 
edilmiş vesilelerle ekrana çıkma şampiyon
luğu Sayın Özal'ın elindedir. Hal böyle 
iken, bir olayın hem sebebi olacaksınız, 
hem şikâyetçisi olacaksınız, hem olay hak
kında hüküm vereceksiniz: hem de ileri
ye dönük kurallar vaz edeceksiniz... Yağ
ma yok! Türkiye, hiç kimsenin mülkü de
ğildir, Türkiye hiç kimsenin çiftliği değil
dir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, Sayın Özal bu konuşmasın
da kendine ait vaadlerde bulunuyor ve 
"Onbeş günde bir konuşacağım, en çok 
da haftada bir konuşacağım" diyor; tarih 
27 Ekim. Bunun üzerinden dün akşama 
kadar beş gün geçti ve bu beş gün içeri
sinde, -Dünkü grupta konuşmadığı kabu
lü ile 29 Ekim mesajı ve 29 Ekimdeki me
rasimlerde bulunmadığı kabulü ile; yani 
bunlar hesaba katılmadığı kabulü ile- ina
nınız ki, TRT'de altı defa konuşmuş, altı 
defa bulunmuş ve 50 dakika sürmüştür. 
Ben, kendi vaadini hatırlatıyorum. 

Ayrıca Sayın Özal, sadece müddet 
bakımından değil, önemli açıklamalar, 
önemli haberler olmadan da onbeş gün-
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den önce TRT'ye çıkmayacağı taahhü
dünde bulunmuştur. Bakınız, aradaki süre 
içerisinde, futbol maçları hakkında müta
laada bulunmuştur. Hatta, arşivl'emenin 
önemi üzerinde, bir uzman gibi, uzun 
uzun fikirlerini ifade etmiştir. Daha da 
acayibi, devlette ilk göreve başladığı bel
genin kopyasının verilmesi merasimi de ' 
TRT'de yer almıştır... 

DEVLET BAKANI CEMİL Çİ
ÇEK (Yozgat) — Açılıştı o, açılış... 

SELAHATTİN KILIÇ (Devamla) 
— Var TRT bültenlerinde... Evet efendim; 
biliyorum, orada bu olay da cereyan etti. 

Sayın milletvekilleri, o halde, vaadi
ne rağmen, süre vaadine ve önemli haber
ler vaadine rağmen, Sayın Özal bu vaa
dini beş günde beş defa ihlal ettiğine gö
re, demek ki, işin içinde bir şeyler var. 
Yoksa, durup dururken, TRT'deki siyasî 
haberlerden niye şikâyet etsin? Aslında, 
Sayın Özal - TRT işbirliği, yeni bir suçüs
tü üzerinde yakalanmıştır. Hatırlayacak
sınız, Doğru Yol Partisinin, partimizin, 
TRT'deki aşırı sol kadrolaşma konusun
daki önergesinin görüşülmesi sırasında ve 
ondan evvel de birçok kereler, TRT'nin 
özerk olduğu, Sayın Başbakan ve iktidar 
yetkilileri tarafından ifade edilmiştir. TRT 
özerktir, kadrolaşma da özerktir, program 
düzenleme de özerktir!.. 

Şimdi, şu manzaraya bir bakalım: 
Türkiye'de kim inanır, Sayın Duna'nın, 
Sayın Özal'm tesiri ve etkisiyle TRT'nin 
başına gelmediğine? Kim inanır, TRT'de
ki aşın sol kadrolaşmada Sayın Özal'm iz
ninin olmadığına?... Nihayet, bunu ısrar
la ve iddiayla söylüyorum ki, Sayın Özal, 
TRT'de kendi haberlerinin hangi bölümü
nün yer alacağını, hangi bölümünün ses
ten alacağını işaretleyecek kadar TRT'ye 
müdahalecidir. Bir misal veriyorum: 1987 
İzmir Fuarının açılışında "Bende karpuz 
kadar yürek var be" tabirini, zamanın ba

kanı, zamanın TRT Genel Müdürüne 
özel talimat vererek, kendi sesinden 
TRT'de yer almasını istemiş ve temin et
miştir; yani, Sayın Özal TRT ile içiçedir. 
Bu kâfi gelmemiş gibi, şimdi de -bir ta
rafta Anayasa, bir tarafta kanunlar var-
haberlerin nasıl düzenleneceği, ne miktar
da olacağı hususunda, TRT Genel Mü
dürlüğü görevini, hatta haber bültenleri
nin düzenlenmesi görevini üstlenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 
31 inci maddesi gayet açıktın Siyasî par
tiler, kamu tüzelkişilerinin elinde olan ha
berleşme ve yayın kaynaklarından (yani, 
TRT'den) yararlanma hakkına sahiptirler. 
Anayasamızın verdiği bu hakkı, 2954 sa
yılı TRT Kanununun 20 nci maddesi vu
zuha kavuşturmuştur ve Mecliste grubu 
bulunan partiler bu haktan yararlanacak
lardır. 

Ayrıca, yine 2954 sayılı TRT Kanu
nunun 5 inci maddesinin (e) fıkrası da, 
sağlıklı ve serbest kamuoyu oluşabilmesi 
için yeterli, doğru ve tarafsız yayın yap
ma zorunluluğunu TRT'ye yüklemiş bu
lunmaktadır. 

Sayın Özal, bütün bunları yok farz 
ederek, TRT'ye direktif vermiştir ve esa
sen muhalefet haberlerini küçültmeye son 
derece teşne ve daha doğrusu muhalefet 

-haberlerini kerhen, istemeyerek veren 
TRT, göreceksiniz, bunu bir sansür gibi 
kullanma eğiliminde olacaktır. 

Ayrıca, ülkemiz için, samimiyetle ifa
de ediyorum ve böyle düşünüyorum, bir 
"İcraatın İçinden" veya "Gelişen 
Türkiye" diye, TRT Kanununun 19 un
cu maddesine göre, hükümet icraatının ta
nıtılması hükmü vardır. Bu maddenin içi
ne, açık açık, siyasî çıkar amacı taşıma
ma kaydı konulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
55 milyon vatandaş bu topraklar üzerin-
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deyiz, Şimdi içinizden biri çıkıp diyebilir 
mi ki, bu "İcraatın İçinden" veya "Geli
şen Türkiye" programında hiçbir siyasî 
amaç yoktur?... Diyemezsiniz. Diyemez
siniz; çünkü tamamiyle aksidir; yani, ka
nunun lafzına da, ruhuna da tamamıyla 
aksi bir kullanış içerisindedir. Bu madde, 
ihtilal döneminden kalma; vatandaşı tek 
fikir ve tek istikamette yönlendirme mak
sadına dönüktür. Samimiyetle ifade edi
yorum, açık gönüllülükle ifade ediyorum 
ki, maalesef, sivil idare, askerî dönem hü
kümetlerinden daha insafsızca bu madde
yi kullanagelmektedir. 

Şimdi bakınız manzaraya: Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı ekranda. Âlâ... 
Bir alay yalan yanlış rakamlar, tek yönlü 
değerlendirmeler, saptırmalar ve sınırsız 
övünmelerle bir monolog cereyan ediyor. 
ikinci kanalı açıyorsunuz, orada da Sayın 
Özal... Sanki askerlik mecburiyeti gibi.. 
Bırakınız, isteyen dinlesin. Bir defa oldu 
bu Türkiye'de, ama hemen İkinci Kana
la da aynı saatlerde konuldu. E, bu mec
buriyet oluyor o zaman.Tabiî o arada kü
çük monolog olmuyor, küçük bir diyalog 
cereyan ediyor. Sizi temin ederim ki, bu, 
demokrasi ayıbıdır. Dünyanın hiçbir de
mokrat ülkesinde böyle bir TRT, böyle bir 
"İcraatın İçinden" saati yoktur ve göre
ceksiniz ki, zaman geçecek (bir sene, iki 
sene) sizler de, başka şeylerde olduğu gi
bi, bu saatin demokrasinin bir ayıbı olan 
bir gereksiz saat olduğunu idrak edecek
siniz. Bundan zerrece tereddüt etmiyo
rum. Aslında, bu saat, ne "İcraatın 
İçinden" saatidir, ne de "Gelişen 
Türkiye" saatidir; millete pembe gözlük 
-eğer beni mazur görürseniz- at gözlüğü 
takdırma saatinden başka bir şey değildir. 

Sayın Özal'm konuşmasında bir ent-
resan husus daha var. Bunu sonuna ka
dar irdelemeye benim hakkım yok. Şöyle 
hakkım yok ki, Anavatan Partisi içinde 
kim konuşur kim konuşmaz, ne kadar ko

nuşur; bizim mütalaa serdetme hakkımız 
yoktur. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Doğru. 
SELAHATTİN KILIÇ (Devamla) 

— Evet; yapmayacağım da zaten. 
Ancak Hükümet adına Sayın Başba

kanın ve Bakanlar Kurulu üyelerinin yap
tıkları konuşmalar, Anavatan Partisini ik
tidar partisi olarak ilzam etmiyor mu de
ğerli arkadaşlarım? Eğer Hükümet adına 
konuşmayıp da, parti adına konuşsalardı, 
bu söylediklerinin dışında ne söyleyecek
lerdi ki zaten? Kaldı ki, Anavatan Parti
sinin muhterem üyelerinin -her kimse 
konuşan- yaptığı konuşmaları da TRT al
maktadır. Bunun azlığı, çokluğu, muhte
vası -sözlerimin başında da arz ettiğim 
gibi- bizim mütalaamızın, daha doğrusu 
bizim ilgi alanımızın dışında kalır. Kim 
kimden şikâyet ediyor? Pekala, Anavatan 
Partisine mensup arkadaşlarımızın konuş
malarını da veriyor TRT, bir ölçü içeri
sinde. O halde, bu azsa, az konuşuluyor 
demektir, bu da bizi ilgilendirmez. Sayın 
Başbakanı ilgilendirir her şeyden çok. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Ka

nunun verdiği bir hakkı kullanmak ayıp 
olmak telakki ediliyorsa, o başka. 

SELAHATTİN KILIÇ (Devamla) 
— Kanunun ne derece demokratik oldu
ğunu belirtmek istiyorum ve iki üç sene 
sonra da bunun değiştirilmesi gereğini; 
başka Batı ülkelerinde olmadığını söyle
mek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ba
kınız, şu, TRT -Sayın Özal işbirliğinin 
Türkiye'ye getirdiği manzaraya: Muhale
fet saniyelere sıkıştırılıyor, haberler, özden 
yoksun, çoğu kere saptırılmış ve istedik
leri bölümleri veriyorlar. Haber program
larında Parlamentodan bahsedildiğini kaç 
defa duydunuz? TRT, adeta, Parlamento 
diye bir müessesenin varlığından haber
dar değildir^ unutmuştur Parlamentoyu. 
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Nihayet, gerçekler degü, TRT ve ik
tidar ikilisinin, vatandaşın duymasını fay
dalı gördüğü, vatandaşın duymasını iste
diği haberler TRT'de yer almaktadır. Re
ferandumla ilgili Batı ülkelerinin gazete
lerinden bir tek satır cereyan etmemişken, 
Türkiye'nin lehinde konuşan AT'taki her
hangi bir üyenin konuştukları, saatlerce, 
dakikalarca verilmiş olabiliyor. Biz onla
rın verilmesinden şikâyetçi değiliz; ama 
gerçeklerin, tümüyle, TRT ekranlarına, 
vatandaşın doğruyu bilebilmesi bakımın
dan, eşit şekilde aksetmesini istiyoruz. 

Nihayet, ülkenin çok ciddî meselele
ri vardır sayın milletvekilleri. Balinalar, 
göçmen kuşlar, falan yerde su baskınları, 
"Vfeni Kaledonya'da falan zenci köyünde su 
şu kadar santimetreye çıktı gibi, basit; yani 
bir nevi, Roma'nm son günleri gibi eğlen
dirme programlan... İşte TRT'nin man
zarasını çiziyorum, ki, Türkiye'de ciddî 
meseleler bir tarafa bırakılmış ve bu ikti
darın emrindeki TRT -açık açık söylüyo
rum ki, tam manasıyla emrindedir ve hiç
bir devirde de böyle olmamıştır- Türkiye'
yi bu sonuca getirmiştir. 

, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
her rejimde iktidar vardır; ama bir rejimi 
demokratik yapan, muhalefetin varlığıdır. 
Sadece muhalefetin varlığı değil, hür, eşit 
şartlar altında çalışabilen ve bir gün ay
nen iktidarla eşit şartlar altında çalışarak 
iktidar olma hakkına sahip, imkânlarına 
sahip olan bir muhalefetin varlığıdır ki, re
jimleri demokratik yapar. 

Bugün, Türkiye'de, iktidar partisi ile 
muhalefet partilerinin eşit şartlar altında, 
aynı özgürlük, aynı imkânlar içerisinde ça
lıştığını iddia edebilecek, emin olun, sizin 
içinizden dahi çok az arkadaş bulunur; 
umarım hiç bulunmaz. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, mümkün 
olduğu kadar toparlayın efendim. 

SELAHATTİN KILIÇ (Devamla) 
— Teşekkür ederim, bitiriyorum efendim. 

Meselenin özüne inelim değerli arka
daşlarım. Sayın Ozal kendisi de itiraf et
miştir, "Ben siyasete geç başladım" diyor. 
Geç başlamış olmak bir noktada önemli 
değil -kısmen önemli de- ama, bir türlü 
demokrasiyi gönlüne ve kafasına sığdıra
mıyor. İnanınız, meselenin menşei bura
dan geliyor. Türkiye'deki demokratikleş
meden Sayın Ozal rahatsızdır. Yoksa, 
TRT de mesele değildir, Seçim Kanunu 
da mesele değildir, hiçbirisi mesele değil
dir; çok kısa sürede en demokratik ülke
lerin seviyesine çıkarmak Meclisimiz için 
büyük bir şeref olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; artık, 
tek parti, tek fikir, tek adam rejimi müm
kün değildir Türkiye'de. Hepimiz için şa
yanı şükrandır ki, mümkün değildir. As
lında, Sayın Ozal'ın 27 Ekimde söylediği 
sözler tek anlama gelir; bir çırpınışın ifa
desidir. Hepimiz iftiharla söyleyelim ki, 
zaten, yapay partiler süreci Türkiye'de ka
panıyor; bunun son temsilcisi olan parti 
de, can çekişme halindedir ve Sayın Ozal'
ın 27 Ekim nutku bunun en açık delilidir. 

Beni, lütfedip sabırla dinlediğinden 
dolayı Yüce Heyetinize saygılar sunuyo
rum. Sağ olun. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kılıç. 

3. — Tokat Milletvekili Kâzım Ozev'in, 
gençlik ve gençliğin sorunlarına ilişkin gündem dı
şı konuşması 

BAŞKAN — Tokat Milletvekili Sayın 
Kâzım Özev; buyurun efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Özev, gündem dışı söz konu
nuz, gençlik ve gençliğin sorunlarıyla il
gilidir. 

Buyurun efendim. 
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KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

gençlik ve gençlik sorunlarıyla ilgili görüş
lerimi izah etmek amacıyla söz almış bu
lunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Çağımız, gelişim ve değişim çağıdır. 
İnsan yapısının gereği olan bu gelişim ve 
değişme, toplumlarda doğal olarak en can
lı boyutu oluşturan gençler aracılığıyla 
olur. 

Tarih boyu, tüm toplumlar, doğal ge
lişmelerinin gençlerin aracılığıyla sağlana
cağı güvencesiyle, benliklerini gençleştik-
çe yaratmış ve geleceğini gençlerin eline 
bırakmıştır. Gençlik, her toplumun en di
namik kesimidir. 

"Yakın tarihimizde, toplumun içindeki 
gençlerin önem ve değeri, Atatürk'le yeni 
bir hayat kazanmış ve toplum, gençlik kav
ramını Atatürk'le yeniden tanımıştır. 

Atatatürk, "Uygarlık öyle güneştir 
ki, ona ilgisiz kalanları yakar, yok eder" 
diyerek, çağdaş uygarlığa ayak uydurabil
menin önem ve gereğini özellikle belirt
miştir. 

Çağdaş uygarlık düzeyine erişebil
mek koşulu olarak da, Atatürk, gençlerin 
pozitif bilim ışığı doğrultusunda yetiştiril
melerini istemiştir. 

Atatürk, insan onuruna yaraşan de
mokratik Cumhuriyeti gençlere emanet 
etmiştir. 

Ulusumuzun çağdaş dünyada yerini 
alması ve ebediyen varlığını sürdürmesi, 
toplumu geliştiren ve ona yön veren genç
lerin bu doğrultudaki eğitimiyle mümkün
dür. Cumhuriyetin ilk yıllarında yetişen 
kuşaklar, bir sonrakileri eğitmiş ve Türki
ye Cumhuriyeti, Atatürk kuşaklarının 
emek ve çabalarıyla günümüze erişmiştir. 
Bir başka deyimle, ülkenin ekonomik, sos
yal ve kültürel gelişimi bütün Cumhuri
yetin genç kuşaklan eliyle gerçekleşmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Türkiye, nüfus 
bakımından genç bir ülkedir. Gençlik 
(toplumun 12 ila 24 yaş arası) yaklaşık 12,5 
milyon ile ülkenin tüm nüfusunun orta
lama yüzde 27'sini oluşturmaktadır; ço
cukları da buna eklersek, yaklaşık yüzde 
42'sini, yani nüfusumuzun yarıya yakını
nı gençler oluşturmaktadır. Bu genç nü
fus, ülkemizin en büyük potansiyel gücü
dür; ancak, biz bu büyük gücü ülke yara
rına, geleceğimiz için kullanabiliyor mu
yuz? Biz, bu gençliğin değerini anlayabi
liyor muyuz? Biz, herkesten önce gençle
rimizi tanıyor muyuz? 

Sayın Milletvekilleri, geçtiğimiz gün
lerde Millî Eğitim Bakanlığı bir Gençlik 
Şûrası topladı. Önce, bu toplantıyı olum
lu karşıladığımızı belirtmek istiyorum. 
Ancak, içinde yaşadığımız siyasal koşul
ların doğal sonucu olarak, bu Şûranın olu
şumunun demokratik ve katılımcı bir ni
telik taşımadığını söylemek istiyorum. 
Çünkü, demokrasinin tüm kuralları ve ku
rumları henüz yerleşmiş değildir. Örnek 
verecek olursak; Şûraya çağrılan gençlerin 
hiç biri özgürce kurulmuş bir öğrenci ku
ruluşu ve derneğinin seçilmiş temsilcileri 
değildir. Çünkü, bugün, gençlerin özgürce 
örgütlenmesi ve dernek kurabilmesi, siya
sal sürece katılabilmesi mümkün değildir; 
Anayasadan başlamak üzere birçok yasa
da engel hükümler vardır. Gençler, bir 
spor, bir kültür ve bir öğrenci derneği ku
rarken izin almak zorundadırlar; bu ku
ruluşlar ise hep yöneticilerin denetimi al
tındadır. O halde, Gençlik Şûrasına katı
lan gençler, yöneticilerin seçtikleri temsil
cilerdir. 

Hemen belirtmek isterimki, Şûrada 
çok değerli fikirler ve katkılar da olmuş
tur; ancak, hepsinin ortak yakınması, tar
tışma süreleri ve Şûradaki etkinliklerinin 
sınırlı olması nedeniyle, sorunları yeterin
ce yansıtamamak olmuştur. Sayın millet
vekilleri, demek ki, gençlerin adına yine 
yöneticiler karar verecektir. 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, 
Anayasadan başlamak üzere, tüm ilgili ya
saların gençlik kesiminin demokratik ka
tılımını engelleyen hükümleri değişmedik
çe, bu tip şûra ve toplantılar göstermelik 
olarak kalmaya mahkûmdur diyoruz. 

Gençlik Şûrasının gündemi, büyük 
oranda, okul içi öğrenci gençlerin sorun
larından oluşmuştur. Sayın Bakana sor
mak istiyorum: Nüfusumuzun üçte biri
ni oluşturan gençlik kesiminin ne kadarı 
eğitim sürecinden geçmiştir? Ülkemizde, 
birkaç Avrupa ülkesinin nüfusuna eşit 
miktarda genç var. Türkiye'nin en büyük 
potansiyeli olan bu genç nüfus, gelişmek
te olan ülkemizin kendilerine büyük bo
yutta yansıyan sorunlarını, çelişkilerle do
lu bir yaş döneminin doğal sorunlarıyla 
birlikte yaşıyorlar; kendilerini bulmak, 
topluma uyum sağlamak, geleceklerine 
güvenle bakmak istiyorlar; ancak, onlara 
oy verme hakkı tanınmaya çalışılırken, po
litik uğraşlar dahil, her alanda onlar dış
lanmıştır. Özgürce fikirlerini söyleme ve 
eleştirme cesaretleri kırılmış, derneklere 
katılımları özel izne bağlanmıştır. 12 Ey
lül öncesi ve sonrasında yaşadığımız güç 
günlerin bütün faturası onlara çıkarılmış; 
devlet ve hükümet olarak onlara her alan
da güven verilememiştir. Gençliğe hep 
şüphe ile bakılmıştır. Her gence potansi
yel bir suçlu gözüyle bakmaktan artık vaz
geçilmelidir. (SHP sıralarından alkışlar) 
İktidarı ve muhalefetiyle, bu ülke ve bu 
gençler hepimizindir. 

Sayın milletvekilleri, hepimiz biliyo
ruz ki, genç nüfusun önemli bir kesimi, 
eğitim süreci dışındadır. Bu nedenle, ül
kenin gençlik sorunlarını salt okul içi genç
lik, hatta yükseköğretim gençliğinin so
runları gibi algılamanın yanlış ve haksız 
olduğunu düşünüyorum. Kuşkusuz, yük
seköğretim kurumlarındaki gençlerin de 
çok ciddî sorunları vardır; ancak, Genç

lik Şûrasında amaç, gençlerin bütün so
runlarını, içinde bulundukları şartlara gö
re değerlendirecek çözüm aramaktı. Ör
neğin, okul dışı gençlik, kırsal alanda, ge
cekondularda işsiz ya da çalışan gençlik 
olarak; askerdeki gençlik ve özel durum
da olan beden ve ruhsal özürlüler; ayrı
ca, tutuklu, hükümlü ya da cezasını ta
mamlayarak topluma katılmış gençlik ke
simlerinin sorunları Şûrada incelenmemiş
tir. Okul dışı gençliğin yapısı, sorunları 
nasıl araştırılacaktır? Şûrada bunlara iliş
kin plan ve programlar tartışılmıştır. Ül
kemizde, genç nüfusun okul içi gençlik ke
simi bütünüyle üretimin dışında, 22-24 
yaşma kadar, üretici olmak yerine tüketi
ci bir durumda olan önemli sayıda genç 
vardır. 

işsizlik, gençler arasında en büyük 
boyuttadır. Bu sorun yalnız gençlerin so
runu değil, aksine, ülke ekonomisinin en 
büyük talihsizliğidir. Bu genç, dinamik ke
simin gücünü üretimin dışına iten bir top
lum, ekonomik kalkınmasını gerçekleşti
remez. Gençlik Şûrası, bu konulara eğil
memiştir. Gençlik Şûrası, çözüm önerile
ri için neler planlamıştır? 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan 
bunları yanıtlamadan, Şûra sonucunu, yu
karıda sunmaya çalıştığım gerçekler ışığın
da değerlendirmeden, Gençlik Şûrasının 
başarılı olduğunu iddia edemez. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Özev. 

Sayın üyeler, gündem dışı konuşma
lar tamamlanmıştır. 

Cevap vermek isteyen var mı efen
dim? Yok. 

Gündeme geçiyorum. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Niğde Mületvekii Haydar Ozalp'm; 
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 30 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek-
tiftveBaymdabk, imar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu Raporu (2/90) (S. Sayısı : 97) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, "Kanun 
Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 30 
uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifinin görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım: 

Raporun okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

TEVFİK'KOÇAK (Ankara) — Sa
yın Başkan, o tarafla üç beş kişi elini kal
dırdı. 

BAŞKAN — Saydım efendim; de
minden beri sayıyorum, muntazaman sa
yıyorum. Lütfediniz... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, elini kaldırmayanları da sayıyor 
musunuz? 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde 
söz isteyenler?... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, SHP Grubu adına, İstemi-
han Talay konuşacak efendim. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına, buyurun Sayın İs-
temihan Talay. (SHP sıralanndan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. İSTEMİ-
HAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanununun 30 uncu maddesinin 
değiştirilmesiyle ilgili yasa teklifi üzerin-

(1) 97 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

de Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüş
lerini sunmak üzere huzurlannızdayım. 
Hepinizi saygılanmla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin bil
diği gibi, 1960Tı yıllardan itibaren, turizm 
sektörü, gelmiş geçmiş bütün hükümetler
ce, Türkiye'nin en kritik sektörlerinden bi
ri olarak görülmüştür ve o günden bugü
ne bütün hükümetler bu sektöre gerekli 
ilgiyi göstermenin çabasında olmuşlardır. 
Bütün hükümetler açısından, turizm sek
törü, hem istihdamı artma, hem ülkenin 
kalkınmasını sağlayıcı, hem döviz darbo
ğazını giderici, hem de Türkiye'nin dış ta
nıtımını sağlayıcı nitelikte bir sektör ola
rak görülmüş ve hükümetler bu konuda 
gerçekten ciddî çabalar göstermişlerdir. 
Dolayısıyla, hem bugünümüz hem de ya-
nnımız için çok önemli bir sektör olan tu
rizm sektöründe bazı değişiklikler yapar
ken ya da yeni değişiklikler, sistemler ge
tirirken, bu konularda çok ciddî, çok araş-
tıncı olmak lüzumunu hissetmemiz gerek
tiği kanısındayım, \bksa, sınama-yanılma 
yöntemi içerisinde bu sektöre yapılacak 
olan müdahaleler, uzun dönemde sektö
rün lehine değil aleyhine sonuçlar verebi
lir. Görebildiğimiz kadanyla, Anavatan 
Iktidannın değişik bakanlıklarda olduğu 
gibi, bu Bakanlıkta da bu teklifle böyle bir 
sınama-yanılma yöntemi uygulanmak is
tenmektedir. 

Teklifin değerlendirilmesine geçtiği
mizde, özellikle sınıflandırma ve denetim 
yetkisinin münhasıran bakanlığa ait oldu
ğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla, bu yet
kinin bir kamu yetkisi olduğu burada tes
cil edilmektedir. 

ikinci olarak, denetime esas olacak, 
sınıflandırmaya esas olacak tespitlerin, Ba
kanlık dıştndan, özel gerçek ve tüzelkişi
lere yaptınlabileceği vurgulanmaktadır ve 
hemen ardından, Bakanlığın bu özel kişi
ler tarafından yapılan tespitlerle bağlı ol-
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duğu ifade edilmektedir. Yani, denetimler
de ve sınıflandırmalarda, karar aşamasın
da, Bakanlığın kullanabileceği kanıt, sa
dece ve sadece bu tespitler olmaktadır. 

Bunun yanı sıra, Bakanlık, Turizmi 
Geliştirme Fonundan bu tespit elemanla
rına gerekli ücret ödemelerinde buluna
bilecektir. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce ifa
de etmek istediğim gibi.bu tespitler, bilir
kişilik niteliğinde bir tespit değildir; bu tes
pitler, hem idare açısından hem de turizm 
işletmeleri açısından bağlayıcı ve yasal so
nuçlar içeren tespitler durumunda olacak
tır. Örneğin, bir turizm yatırımının bel
gelendirilmesi veya sınıflandırılması veya 
teşvik tedbirlerinden yararlandınlması ve
ya istisnalardan yararlandınlması, kredi-
lendirilmesi, bu tespitler sonucunda alına
cak kararlara bağlı olacaktır. Bunun yanı 
sıra, uyarma, para cezalan ve kapatma gi
bi önlemler de gene bu tespitlere dayan
dırılacaktır. Dolayısıyla, buradaki tespit
ler, bir tür kamu görevidir ve kamu, yani 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, aldığı karar
larda bu tespitlerden yararlandığı için, ya
pılan bu hizmet bir anlamda kamu hiz
meti niteliğindedir, özel kişilerin yapmış 
olduğu bilirkişiliğin dışında değerlendiril
mek gerekir. 

Hepinizin bildiği gibi, Anayasamızın 
128 inci maddesi, kamu hizmetlerinin ge
rektirdiği aslî ve sürekli görevlerin devlet 
memurlan eliyle yürütüleceğini amirdir. 
Ancak, gene yukarıda belirttiğim gibi, bu 
tespitler özel kişiler tarafından yapılmak
la 128 inci maddeye aykırı bir tutum için
de görünmektedir. 

Gene hepinizin bildiği gibi, İmar Ka
nunundaki yeminli bürolar ve onlara iliş
kin maddeler de, özel kişilerin kamu gö
revlerini yapmalan dikkate alınarak ve sü
rekli görevlerin memurlar ve kamu görev
lileri tarafından yürütülmesi gerektiği zo
runluluğu dikkate alınarak, Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. 
Şimdi, görebildiğimiz kadanyla, karma
şık ve dolambaçlı yöntemler içerisinde, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, tespit yetki
sini özel kişilere vermekle aynı yöntemi 
uygulamış görünmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu noktada 
özelleştirme üzerinde birkaç cümle konu
şarak, özelleştirmeden ne anladığımızı ve 
buradaki özelleştirmenin hangi anlama 
geldiğini değerlendirmenin yararlı oldu
ğuna inanıyorum. 

Özelleştirme, kamu iktisadî teşebbüs
lerinin; zarar eden, kamuya yük teşkil 
eden, açıklan bütçelerce karşılanan teşeb
büslerin, bürokratik yönetim yapılanndan 
kurtanlarak, bunların pay senetlerinin, ilk 
başta çalışanlanna, daha sonra halka da
ğıtılarak etkin ve verimli bir yönetim su
retiyle kârlı hale getirilmesini amaçlayan 
bir yönetim biçimidir ve Batı'da uygula
nan bu sistem, özellikle, enflasyonun dur
durulduğu, dengeli ve adil bir gelir düze
yinin hâkim olduğu bir ortamda başanlı 
sonuçlar vermektedir; ancak, Anavatan 
İktidannm yüzde 100'lere ulaşan enflas-
yonist ve 100 000, 150 000 liralarla geçin
meye çalışan işçi' kesiminin hâkim oldu
ğu bir yönetim ortamında, özelleştirme
den, bu anlamda bir özelleştirmeden bah
setmek, hayalci bir yaklaşımdır. 

Biraz önce belirttiğim gibi, özelleştir
mede esas amaç, zarar eden kuruluşları 
kârlı hale getirmektir; ama, gene Anava
tan İktidan burada kolaycı bir yöntemi be
nimsemekte, zarar edenleri değil, kâr 
edenleri, kamuya artı fon yaratanları özel
leştirme yoluna gitmektedir. 

Şimdi, bir taraftan, bu paylann enf
lasyon nedeniyle, ücretlerin düşüklüğü ne
deniyle halk kitlelerine yansıması müm
kün değilken, öte taraftan, kâr eden şir
ketlerin, halka satılıyor biçiminde payla-
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nmn satılmaya çalışılması, doğrudan doğ
ruya hayalî ihracatçılara ve karapara sa
hiplerine devletin imkânlarını dağıtmak 
gibi bir anlama gelir ki, bu, tahmin edi
yorum, Anavatan Partisi İktidarının fel
sefesini de aşan veya aşması gereken bir 
durum yaratır. Eğer gerçekten özelleştir
meyi düşünüyorsanız, o zaman, Devlet 
Demir Yollarını ele alınız, Sümerbank'ı 
değil. Eğer gerçekten özelleştirmeyi düşü
nüyorsanız, o zaman TRT'yi özelleştirin. 
TRT'yi özelleştirin ki, Sayın Başbakan 
kendisini sık sık televizyonda görmekle, 
acaba Türkiye antidemokratik bir ülke mi 
olmuş, diye kendi kendine hayret etmesin
ler. 

Değerli milletvekilleri, bu noktada, 
özelleştirilen, bir kamu iktisadî teşebbü
sü de değil; biraz önce maddede de belir
tildiği gibi, devletin münhasır yetkisi için
de olan bir denetim fonksiyonunun özel-
leştirilmesidir. Dolayısıyla, burada devlet 
küçültülmektedir, devletin fonksiyonu özel 
kişilere dağıtılmak istenmektedir. 

Bu konuda, elimde, Sayın Bakanın 
önsözüyle, Bakanlığı tarafından hazırla
nan bir broşür var. Geçen haftaki konuş
malarında da, her milletvekilinin posta ku
tusuna bunlann dağıtılacağını beyan et
mişlerdi; tahmin ediyorum o çerçevede bi
ze de gelen bir broşür ve bunun 33 üncü 
maddesinde, "Denetimin Özelleştirilme
si" başlığıyla, bu konu şöyle ifade edil
mektedir. Aynen, Sayın Bakanlığın ifade
leri çerçevesinde bunu bilgilerinize sunu
yorum: 

' 'Turizm tesislerinin daha kaliteli hiz
met verebilmesi, yapım safhasından işlet
me safhasına varıncaya kadar ki her adım
da ve sürekli olarak kontrol edilmelerine 
bağlıdır. (Buna yüzde yüz katılıyoruz) Ni
haî safhada, yani turizm bir sektör olarak 
tüm müesseseleriyle kuruluncaya kadar, 
bu denetimlerin devlet tarafından yapıl

ması mecburiyeti vardır." Buna da inanı
yoruz. Şimdi, bu noktadan sonra, lütfen 
Sayın Bakanın mantığını hep birlikte de
ğerlendirelim: 

(A) maddesinde şöyle diyorlar, "Kül
tür ve Turizm Bakanlığının bu işe ayıra
bildiği eleman sayısı çok sınırlıdır" Bu bir 
tespittir. Eleman sayısı sınırlıysa, bu ele
man sayısı artırılır ve bunu artırmak da, 
yukarıda belirttiğimiz denetim görevinin 
zorunluluğu açısından düşündüğümüzde, 
hükümetin de, Bakanlığın da görevidir. 

ikinci noktadaki mantık şöyle gelişi
yor Kültür ve Turizm Bakanlığı kontro
lörlerinin harcırahları, yaptıkları işe göre 
çok düşüktür. Bundan ne anlam çıkmak
tadır? Bu çok önemli görevleri, ücretleri 
çok düşük olan bu kontrolörlere yaptırır
ken, bu kontrolörlerin görevlerini suiisti
mal edecekleri gibi bir anlam mı verilmek 
isteniyor? Eğer öyle bir anlam varsa, o za
man, bunlann ücretleri düşükse, ücretle
rini artırarak telafi etmekten başka bir yol 
yoktur. Nitekim, özel kişilere Turizmi Ge
liştirme Fonundan imkân sağlamayı dü
şünen bir Bakanlık, böyle çok önemli de
netimi yürüten kendi kontrolörlerine bu 
imkânı vermekte neden sakınca görsün? 
Kaldı ki, Türk bürokrasinin gerçekten en 
dürüst ve en sağlıklı kesimi de kontrol ve 
denetim elemanlarıdır. Bu, her zaman 
böyle olmuştur, geçmişte de böyle olmuş
tur, bugün de böyle olmuştur ve maale
sef, Anavatan İktidarı döneminde bu de
netim elemanları da büyük ölçüde sürüm 
sürüm süründürülmüşlerdir. Bunu, isim 
olarak da, genel olarak hangi sektörlerde 
olduğunu da verebilecek durumdayım. 
Dolayısıyla, denetim elemanlarının ahlak 
ve dürüstlük anlayışı üzerinde kuşku ge
tirecek böyle bir mantığı yanlış buluyorum 
ve bir devlet metnine geçmesini de sakın
calı görüyorum. 
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Üçüncü unsur olarak, Sayın Bakan, 
şu mantığı ileri sürmektedir: "Nihayet, 
çok sayıda kontrolör dahi görevlendirilse, 
bu defa, devlet memurları eliyle, lüzu
mundan çok fazla ölçülerde, sektöre mü
dahale edilmiş olacaktır." 

Birinci aşamada, "Elimdeki eleman 
sayısı az" diyor. Azsa, yeteri kadar çoğal
tın diyoruz; ama, üçüncü maddede diyor 
ki, ' 'Çok çok fazla olursa, o zaman da dev
let çok müdahale etmiş olur." Buradaki 
mantığı anlamak mümkün değil. Azı, il
la çok çok yapmak diye bir gerekçe, bir 
mantık olamaz ki... Azı, yeterli noktaya 
kadar getirirsiniz ve bu iş orada çözümle
nir. 

" O halde, devlet eliyle kontrol göre
vinin yapımı mümkün değildir ve zaten 
de yapılamamaktadır..." Yani, bu, "Ben 
bu işe bir kılıf arıyorum, bir gerekçe arı
yorum; ama, bu Aristo mantığıyla da bu 
sonuca ulaşıyorum" demektir. 

Şimdi, o zaman, bir başka sayın ba
kan çıkar ve aynı cümlelerle, "Devlet eliy
le vergi toplama görevinin yapımı müm
kün değildir" diyebilir ve bunu söylemek 
de hiç irrasyonel bir davranış değil. He
pimiz biliyoruz, İstanbul en çok vergi öde
mesi gereken il olduğu halde, bugün en 
alt sırada. Demek ki, devlet, vergiyi yete
ri kadar toplayamıyor. O halde bunun çö
zümü, burada olduğu gibi, vergi toplama 
işini özelleştirmek midir? Bu mudur tek 
mantıklı çözümü? Bunun gibi, Türkiye'
de adalet hizmetleri ağır çalışmaktadır; 
bunu hepimiz biliyoruz. Aynı cümleyi bu
rada kullanarak, "Devlet eliyle hızlı çalı
şan adalet görevinin sağlanması mümkün 
değildir" diyebiliriz. O halde nasıl yapa
cağız? Özel adalet komisyonları mı kura
cağız, özelleştirecek miyiz? 

Değerli milletvekilleri, bu mantık, bi
zi yanlış ve ileride bu sektörü ipotek altı
na alacak bir sonuca götürebilir. Siz, kendi 

memurlarınıza güvenmiyorsunuz; ama, 
bakanlıkların, bugün bu bakan, yarın baş
ka bir bakan tarafından, hem de politik 
mülahazalarla seçecekleri özel kişilere bü
tün sistemi emanet edeceksiniz ve o sis
tem sonucunda da sektörde iyi ve olumlu 
gelişmeler bekleyeceksiniz... Bu, tamamen 
yanlış bir mantıktır. 

Sayın Bakan, "ikinci bir tespite ge
lince: Burada yapılan işlem bilirkişilik iş
lemidir. Nitekim, yargı organları dahi, sık 
sık, bilirkişilik müessesesine başvurmak
ta ve buna göre karar vermektedir" diyor. 

Değerli milletvekilleri, bilirkişi rapo
ru, mahkemenin önüne gelmiş olan yüz
lerce delil arasından bir tanesi olarak ka
bul edilen bir rapor, bir görüştür. Mah
keme bilirkişi raporuyla bağlı değildir, 
ama biraz önce metinde de okuduğum gi
bi, Bakanlık, denetim ve sınıflandırma yet
kisini kullanırken bu tespitlerle bağlı ola
caktır, dolayısıyla elinde başka bir alter
natif de olmayacaktır. 

Dolayısıyla, böyle bir yöntemle, ba
kanlık tarafından, bütün sektörü, nasıl se
çildiği, hangi amaca yönelik çalışacağı ve
ya eğer işletmeler arasında tercihler yapar, 
onlar üzerinde çeşidi olumsuz işlemler ya
parsa bunlann nasıl cezalandırılacağı, ne 
şekilde yargılama durumunda olacağı, 
tazminat ödeneceği gibi konulara kadar 
uzanan bir yığın sorunu beraberinde ge
tirecek bir sistem, burada önümüze yeni 
bir metotmuş gibi bir özelleştirme, fetişiz
mi şeklinde getirilmektedir. 

Bu, devletçiliğin özelleştirilmesi de
ğildir; bu, doğrudan doğruya devletin 
özelleştirilmesidir. Devletçiliğin özelleşti
rilmesi, bazı durumlarda bürokrasinin or
tadan kaldırılması açısından yararlı ola
bilir; ama devlet fonksiyonlannı özel ki
şilere terk ettiğiniz zaman, bu, aynı bir bu
merang gibi, gelir, bir gün, bunu oluştu
ranların kafasına çarpar. 
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Değerli milletvekilleri, biz, eğer dev
leti küçültmek gibi bir kavramdan yola çı-
kıyorsak, bunu sadece ekonomik alanlar
da düşünmeyelim; devleti küçültmenin 
başka yöntemleri de vardır, başka yollan 
da vardır. Hepiniz biliyorsunuz, Doçent 
Doktor Yalçın Küçük, Gaziantep'te bir 
emniyet müdürü tarafından sakalı çekile
rek eziyet edilmiştir, kötü muamele gör
müştür. İşte, orada o sakalı çeken devlet, 
küçültülmelidir. Çünkü o, yanlış bir uy
gulamadadır. 

Bir Hızla olayını hep birlikte yaşadık 
ve sonuç nedir onu da bilmiyoruz; ama 
dört kişi üzerinde, 200'ü aşkın mermi hiç 
acımadan yakılmıştır. İşte o noktada dev
leti küçültmek durumundayız. Yani, birey
lerin hak ve özgürlüklerine uzanan dev
let elini küçültmekte yarar var. "Vbksa, dü
zenleyici ve bireyler arasında hak ve men
faatleri gözetici devlet fonksiyonlarını kü
çültürsek, o devlet bir gün yıkılmaya mah
kûm olur. Bunun sorumluluğunu da ben, 
ne Anavatan milletvekillerine, ne de Ana
vatan Hükümetine hiçbir zaman raci kıl
mak istemem. Çünkü, bu hatalardan dön
mek her zaman bizim elimizde ve bizim 
sorumluluğumuzdadır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Talay. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Ahmet Uncu; buyurunuz efendim 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET 
UNCU (Kahramanmaraş) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; 2634 Sayılı Turizmi 
Teşvik Kanununun 30 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifiy
le ilgili Doğru Yol Partisi Grubu adına gö
rüşlerimi arz etmek için huzurlarınıza çık
mış bulunuyorum. Hepinizi en derin say

gılarımla selamlarım. 
Sayın milletvekilleri, 2634 sayılı Tu

rizmi Teşvik Kanunu ne zaman çıkmıştır 
ve nasıl çıkarılmıştır? Müsaade buyurur
sanız bu konuda birkaç söz söylemek isti
yorum. Bu kanun, askerî yönetim zama
nında çıkmıştır. Bu kanun çıkarılırken ya
pılan müzakereler tutanaklardan okundu
ğunda görülecektir ki, en önemli madde
leri, hiç konuşulmadan kabul edilmiştir. 
Kanun 40 maddedir; 25 maddesi hiç ko
nuşulmadan, görüşülmeden kabul edil
miştir. Bu kanunun içerisinde Anayasaya 
aykırı maddeler vardır. Bu kanunun içe
risinde -tutanaklar okunduğunda görülür-
hukuka aykırı maddeler vardır. Bu mad
delerden bir tanesi bugün huzurlannıza 
getirilmiyor da, bu kanunun, denetimle 
alakalı, devletle alakalı olan maddesi -
denetim elemanlarının bütün turizm sek
törünü denetlemesini özelleştirmek için-
özel bir şekilde getirilmektedir. 

Bu bakımdan, kanunun bu 30 uncu 
maddesinin değiştirilmek üzere buraya .ge
tirilmesini büyük sakınca olarak görmek
teyiz; keşke, Anayasaya uymayan, yasala
ra uymayan diğer maddeleri de getirilseydi 
de burada görüşlerimizi arz edebilseydik. 

Değerli milletvekilleri, şu meselenin 
üzerinde durmak istiyorum: Kanunun de
ğiştirilmek istenilen 30 uncu maddesi ha
lihazırda ne ifade ediyor? Belgeli yatırım 
ve işletmelerin belgeye esas olan vasıfları
nı muhafaza edip etmediklerini denetle
me yetkisinin Bakanlığa ait olduğu belir
tilmekte, denetleme hizmetlerinin devle
tin bakanlığı tarafından yerine getirilece
ği söylenmektedir. Yeni getirilen tasarıda, 
denetlemenin yine Bakanlığa ait olduğu 
söylenmekte; diğer bir paragrafında ise, 
denetlemeye esas olacak tespitlerin, Ba
kanlıkça yetkili kılınacak gerçek veya tü
zelkişilere yaptırılabileceği, Bakanlık ele
manları dışında eleman görevlendirilebile-
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cegi, bu tespit elemanlarının yapacakları 
hizmet karşılığı ödemelerin ise, Turizmi 
Geliştirme Fonundan karşılanacağı hük
mü getirilmektedir. 

Burada gördüğümüz olay şudur: Yıl
lardan beri Bakanlık adına denetleme işi
ni yapan denetçilerin bu görevleri alın
makta, bunun yerine, denetlemeye esas 
olan tespitlerin yapılması görevi özel kişi
lere verilmektedir. Şimdi, bilindiği gibi, 
tüm kamu kuruluşlarındaki denetim ele
manlarının gördüğü hizmetleri tespitte 
büyük fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığa bağ
lı mevcut denetim elemanları nasıl göre
ve alınmaktadır, bu elemanlarda aranan 
vasıflar nedir? Bu hususlar, yine kanunun 
37 nci maddesinde belirtilmiş olan yönet
melik esaslarına göre tespit edilmektedir. 
Bunlar ilk başta bu hizmete alınırken, 
kontrolör yardımcısı görevi ile alınmakta
dırlar ve bu göreve alınırlarken de şu özel
likler aranmaktadır: Teknik dalda kontro
lörlük yapacak ise, başta mimarî bilgi, 
sonra inşaat bilgisi, sonra imar mevzua
tıyla ilgili bilgi sahibi olacak; yani bir mi
mar olacağı burada açıklanıyor. Sonra, ge
nel turizm bilgisi, yabancı dil bilgisi aran
makta. Buna karşılık, işletme dalında 
kontrolörlük yardımcılığı yapmak isteyen
lerde aranan vasıflar ise, hukuk bilgisi, ge
nel iktisat ve işletme iktisadı bilgisi, mu
hasebe bilgisi, maliye, genel turizm ve ya
bancı dil bilgileridir. 

Görülüyor ki, bu bilgileri, haiz olan 
kişiler önce imtihana sokulmakta ve imti
hanı kazanan adaylar kontrolör yardım
cısı olarak atanmakta, bunlar ise üç yıllık 
bir eğitim döneminden geçtikten sonra 
kontrolör olmaktadır. 

Bakanlık, mevcut kontrolörlerine ne
leri yaptırmaktadır, bunu da arz etmek is
tiyorum. Belgeli turizm yatırım ve işletme
leriyle, turizm kuruluşlarının, yıllık prog

ram çerçevesinde denetlemesini yapmak. 
Belgeli turizm yatırım ve işletmeleriyle tu
rizm kuruluşları hakkında Bakanlığa ula
şan şikâyetleri soruşturmak Turizm İşlet
meleri belgesi talep eden kuruluşların ge
nel denetimini yapmak. Kanunun öngör
düğü cezalarla ilgili kanun ve yönetmelik
ler çerçevesinde tayin edilen suçları tespit 
etmek. Aynca, turizm işletmeleri belgeli 
tesislerin sınıflandırılmasıyla ilgili sınıflan
dırma heyetinde görev almak. Teknik açı
dan yapılan denetimde ise, yatırımların 
belgeye esas proje uygulamaları, aynca, 
malzeme, yapı elemanları, tesisat, teçhi
zat, mefruşat veya dekorasyonun sınıfı ile 
uyumlu yatırımların öngördüğü zaman
lamayı denetlemek. 

Bugün, yukarıda bahsettiğimiz bu 
tecrübelere sahip denetim uzmanları var
ken, Bakanlık, maalesef, 30 uncu madde
nin tadilatıyla ilgili bir teklifte gelip, bir 
özelleştirme esası getirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı, Eylül 1988'de hepimize 
yollamış olduğu "Kültür , Turizm 
Haberler" adlı yayınının 33 üncü sayfa
sında, denetimin özelleştirilmesi konusun
da görüşlerini izah etmektedir, belirtmek
tedir. Denetimin özelleştirilmesi görüşle
rinde, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı
nın bu işe ayırabileceği eleman sayısının 
çok sınırlı olduğunu, bu kontrolörlerin 
harcırahlarının çok az olduğunu, bu sek
töre müdahale etmenin ve kontrolü artır
manın doğru olmadığını, o halde devlet 
eliyle de kontrol görevinin yapılmasının 
mümkün olmadığını belirtmektedir. 

İkinci bir tespite gelince: Denetim sü
recinin yüzde 90'mm bilirkişi işi olduğu
nu, herhangi bir uzman kişi ya da kuru
luş tarafından yapılmasının mümkün ol
duğunu; nitekim, yargı organının dahi sık 
sık bilirkişi müessesesine başvurduğunu 
belirtmektedir. 
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Burada şunu söylemek istiyorum: Sa
yın Bakan, kesinlikle yolunu çizmiştir. Ni
çin özelleştirmek istediğini bize göndermiş 
olduğu bu kitapçıkta apaçık söylüyor, 
"Benim bakanlığımda kâfi miktarda ele
man yok ve bunlara verilecek ödenekler, 
harcırahlar da az" diyor. 

Bu arada, yine teklifin bir yerinde 
"Turizmi Geliştirme Fonundan bu işler 
yapılacaktır. Bu işler devlet eliyle yapıla
maz. Bu işleri özel sektöre yaptıracağız" 
diyor ve yine ayrıca bir şey daha diyor -
dikkatlerinizi çekerim- aynı yazıda: "Özel 
denetim müteşebbislerini teşvik için, te
şebbüs destekleme ajansından yararlanı
lacaktır." Yani, karan da veriyor; "Ben bu 
denetleme işini, bu gerekçelerle devlet 
eliyle yaptırmayacağım; Teşebbüsü Des
tekleme Ajansına yaptıracağım" diyerek 
burada kararı da veriyor. 

Teşebbüsü Destekleme Ajansı nedir? 
Sayın Bakanın kendi Bakanlığında çıkar
mış olduğu kitaplardan sizlere arz etme
ye çalışacağım. O zaman Devlet Bakanı 
idi. Kitabın adı, "Bilim ve Teknoloji 
Politikası" Tarihi, Ağustos 1987. Bu kitap-
ta, Teşebbüsü Destekleme Ajansını şöyle 
tarif ediyor: "Kendisine bir iş kuran ya da 
işini genişleten müteşebbislerin ihtiyacı 
olan çok yönlü desteği sağlamayı amaçla
mış; fakat bunu bir ticarî şekilde yapmak 
üzere organze edilmiş ticarî şirketlere, te
şebbüsü destekleme ajansı denir" diyor. 
Yani, bugün denetlemeyi yaptırmak iste
diği ajans -yine Bakanın ifadesiyle- bir ti
carî şirket. Teşebbüsü Destekleme Ajansı 
hakkında daha ayrıntılı bilgiler için mev
zuat dayanağı yoktur. Çünkü, Teşebbüsü 
Destekleme Ajansı, Türk Ticaret Kanu
nu hükümleri çerçevesinde kurulan bir ti
carî şirkettir. 

Sayın milletvekilleri, bakın, bir tica
rî şirkete, bugün, Sayın Bakan denetleme 
yaptırmak istiyor: 

Mevcut ilk Teşebbüsü Destekleme 
Ajansı, İş Vakfı tarafından, Ankara'da, 
hisseleri tamamen İş Vakfına ait bir şekil
de kurulmuştur. Bu vakıf nedir, İş Vakfı 
kimindir, bu konular nereden devletin ki
tabında geçiyor? Devletin bastırdığı ve bir 
gaye için ortaya koyduğu kitapta, İş Vak
fının kurmuş olduğu Teşebbüsü Destek
leme Ajansı, bugün dönüp dolaşıyor, dö
nüyor dönüyor, turizmi denetleme fonk
siyonu kazanıyor, bu getirilen teklifle. Bu
nu kabul etmek mümkün değildir. 

Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanımız 
beni affetsinler; bu konuların Bakanlığı
nın görev alanı dışında olduğunu, söyle
diğimiz şeylerin ilgili bakana ait olduğu
nu ve ilgili sayın bakanın niçin burada ol
madığının dâ, biraz sonra anlatacaklarım
la daha iyi anlaşılacağını belirtmek iste
rim; 

Bakın arkadaşlar, Teşebbüsü Destek
leme Ajansını, aynı bakan başka bir kitap
ta (Ekim 1987'de basılan "İstihdam 
Politikası" adlı kitapta) şu şekilde izah edi
yor: "Özellikle yeni teknoloji alanında 
kendi işini kurmak veya kurulu işleri ge
nişletmek isteyen müteşebbislere, mevzu
at, işyeri, teknik eğitim, finansman, uz
man eleman, pazarlama vesaire gibi des
tekler vermek, bu yolda teknoloji ve dola
yısıyla, istihdamın gelişmesine katkıda bu
lunmak amacıyla İş Vakfı tarafından ku
rulmuş, kâr amacı güden bir organizas
yondur. 

Değerli arkadaşlarım, Teşebbüsü 
Destekleme Ajansının yasal dayanağı de
nilen kısım boş bırakılmış; çünkü.yasal da
yanağı -ticarî bir şirkettir- yoktur; ama bu
gün bu kitapta göstereceğimiz o yasal da
yanağını da bulmuştur. Nasıl bulmuştur? 
Bu kanun teklifiyle bulmuştur. 

Bize gönderilen "Kültür, Turizm 
Haberler" kitabının 69 uncu sayfasında
ki "Teşebbüsü Destekleme Ajansı Vasıta
sıyla Müteşebbislerin Desteklenmesi'' 
başlıklı yazıyı okuyorum: 
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"Müteşebbislerin çok yönlü destek
lenmesi amacıyla 1986 yılında İş Vakfı ta
rafından kurulmuş bulunan Teşebbüsü 
Destekleme Ajansının bu defa turizm mü
teşebbislerine destek sağlaması öngörül
müştür." 

Dikkat ettiniz, mutlaka takip ettiniz, 
şu ana kadar turizm meselesi yoktu; ama 
Sayın Bakan Turizm Bakanı olmuştur; ne 
yapmak lazım? Bu, İş Vakfının kurmuş ol
duğu Teşebbüsü Destekleme Ajansına 
mutlaka Turizm Bakanlığından bir pay 
ayırmak lazım. İşte, payın en büyüğü de, 
destekleme ve denetlemedir. 

Değerli arkadaşlanm, "Halen limi
tet şirket statüsünde bulunan Teşebbüsü 
Destekleme Ajansının bir anonim şirket 
haline dönüştürülmesi ve birkısım hisse
sine Turizm Bankasının sahip olması; 
Bankanın, Teşebbüsü Destekleme Ajansı 
kanalıyla bu alandaki müteşebbislere des
tek sağlaması amacıyla düşünülmüştür" 
denilmektedir. 

Olay nereye geldi? Teşebbüsü Destek
leme Ajansı Turizm Bankasını ortak hale 
getiriyor; ama ne kadar hissesini ortak ha
le getiriyor? Bu belli değil. Halen limitet 
şirketmiş; ama, anonim şirket olacakmış... 
O önemli değil; onun içerisine, devletin, 
Turizm Bankasının katılması çok önemli 
bir husus. Daha önemlisi, Sayın Bakanın, 
Teşebbüsü Destekleme Ajansı yardımıyla 
bu denetim işinin yapılacağını bizzat ken
di ifadeleriyle yazmış olmasıdır. İşte, hu
zurlarınıza bu şekilde hazırlanan bir tek
lif gelmektedir. O yüzden, biz, bu teklifin 
tümüne karşıyız. 

Değerli arkadaşlar, yüksek huzurla
rınızda şu soruları sormak istiyorum: Sa
yın Bakanın, bu İş Vakfıyla veya Teşeb
büsü Destekleme ajansıyla organik bir 
bağlantısı var mıdır? Araştırılmasında bü
yük bir fayda vardır. Bu kuruluşla, yakın
larının bir ilgisi olabilir mi? Konuyu, Sa

yın Bakanın nezdinde değerlendirmeye 
çalışıyorum. Çünkü, bütün ifadeler orta
dadır ve apaçıktır. Diğer arkadaşlanmıza 
herhangi bir şekilde bir mesele aktarmak 
istemiyoruz; mesele, kendi ifadeleriyle or
tada durmaktadır. 

Bu arada şu noktayı belirtmek istiyo
rum: Personel rejimi, bugün üzerinde en 
çok titrediğimiz bir rejimdir. Personel re
jiminin bu şekilde yıkılmasını, zannede
rim hiçbirimiz istemeyeceğizdir. 

Ayrıca, şu konuyu da belirtmek isti
yorum: Kanun teklifindeki en önemli hu
sus, denetim işinin niçin yapılmadığının 
apaçık söylenmediğidir. Teklifte, çok muğ
lak ve kaypak ifadeler kullanılıyor. Dene
tim işinin yapılamayışının sebebi olarak, 
az ücret ve az personel gösteriliyor. Az üc
ret ve az personelin, böyle bir özelleştir
meyi gerektirmemesi lazımdır. İşte, Sayın 
Bakanın kendi politikasıyla geliştirmek is
tediği bu olayları, huzurunuzda şu şekil
de ifade etmek istiyorum: "İş nasıl çabuk 
yapılabilir?" İşin nasıl çabuk yapılabile
ceği meselesinin, bir ölçüde Turizm Baka
nıyla alâkası olur; ama, "Ardışık sorma 
yoluyla problem tahlili" diyor. Ne demek 
istiyor? Burada olsaydı, açıklasaydı mem
nun olurduk. "İdarî sistemler için sistem 
kurma kılavuzu", "Bilgisayar destekli eği
tim", "Bilim müzesi kurulması", "Ma
den müzesi kurulması" -kusura bakma
yın- "Ayıcıların eğitimi"... 

Müsaade ederseniz, burada söyleme
ye mecbur kalıyoruz; Kültür ve Turizm 
Bakanı, Amerikan vatandaşlanna Türki
ye'de -Van'da- bir büyük kent, 340 bin ki
şilik bir konut-kent kurmayı düşünüyor. 
Bunu kurarken de Türkiye'nin kendine 
has hassasiyetleri ve özellikleri üzerinde 
durmuyorf"ama, rahatlıkla, Bakanlığında, 
tele-kızlara beceri kazandırma kursların
dan bahsediyor. Bunlar, kendilerinin ki
tabından çıkarılmış yazılardır. 

— 258 — 
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"Landamatik tekniği" adı altında... 
SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK 

(Muğla) — Alâkası yok. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Biraz da, dergiden değil kanun teklülnden 
bahsetmek... 

BAŞKAN — Sayın Uncu, devam 
edin efendim. 

AHMET UNCU (Devamla) — 
"Ekonomik ifade tekniği", "Sekreterler 
için kelime-işlemci eğitimi", "Duyarlık 
eğitimi". Sayın Bakanın istemiş olduğu 
Bilim ve Teknoloji Bakanlığıyla, Turizm 
Bakanlığı çok farklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Uncu, süreniz 
dolmuş bulunuyor. Toparlayın efendim 

- lütfen. 
AHMET UNCU (Devamla) — Tu

rizm Bakanlığında, her şeyden önce, tu
rizm gelirlerini artıracak, turizm yatırım
larını büyütecek. Türkiye'de bütün sahil
lerimizin sorunlarını, onlar bir taş yığını 
haline getirilmeden çevre sorunlarıyla be
raber çözümleyecek hayatî önemde tedbir
leri; ayrıca, Türkiye'nin kalkınmasında en 
büyük ve en başta gelen kaynaklardan biri 
olan turizm sektörünü canlandıracak im
kânları huzurumuza getirmesi gerekirken, 
sırf bir vakfın kurmuş olduğu bir kurulu
şa görev verebilmek için, şahsî meseleler
le bu konuyu önümüze getirmesinden do
layı, sayın Bakana üzüntülerimizi beyan 
ediyoruz. 

Doğru Yol Partisi adına, bu kanun 
teklifine... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Konya) — "Evet" oyu... 

AHMET UNCU (Devamla) — 
"Evet" değil efendim; isterseniz diyelim, 
çok istiyorsanız diyelim. 

...bu kanun teklifini kabul etmeyece
ğimizi arz eder, hepinize hürmetlerimi su
narım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Uncu. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 

Avni Akkan; buyurun. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA AVNİ AK
KAN (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun 
teklifi üzerinde grubumuzun görüşlerini 
belirtmek üzere huzurlarınızda bulun
maktayım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Turizmi çağdaş ve dinamik yapıya 
kavuşturma yolunda Hükümetimizce atı
lan istikrarlı adımların en büyük katkısı, 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunundan 
gelmiştir. 

1983-1987 arasında ikiye katlanarak 
120 bin dolayına gelen turistik belgeli ya
tak sayısına, yatırım belgeli 70 bin yatağı 
ve planlanan 110 bin yatağı katarsak, bir
kaç yıl içerisinde 300 bin belgeli yatağa ka
vuşmuş olacağız. Bu sayı ise, iki bin civa
rında tesisi gerektirmektedir. Aynca, yat 
turizminde ise bin teknede 8 200 yatak 
mevcuttur. 

Dev ölçeklerle sdn dört yılda varılan 
bu yatak kapasitesini, kalifiye personel ar
tışı yakalayamamıştır. Bir misli yatak ka
pasitesi artışı yanında, personel sayısı ar
tışı, maalesef yüzde 30 civarında seyret
mektedir. Tesislerin hızlı gelişmesi, perso
nel noksanı sebebiyle denetimin etkin bir 
şekilde yapılması zaruretini de beraberin
de getirmektedir. Zira, artan ve kolayca 
pazarlanabilen kapasitenin ihtiyacı olan 
servisin sağlanması ve standartların mu
hafazası, ancak, dengeli bir fiyat ve dene
tim politikasıyla gerçekleşebilmektedir. 

Denetim, yasal açıdan Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı tarafından yapılmak zo
rundadır. Yıllar içerisinde bu konuda uz-
manlaşabilen sadece 15 kişilik bir kadro 
ile, yüzbinlerce -yukanda arz ettiğim- ya
tak kapasitesi ve binlerce tesis denetlen-
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mek zorunda kalınmıştır. Öte yandan, bu 
görevliler günde 5-10 bin lira alarak faali
yet gösterebilmektedirler. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
. Artırın ücretlerini... 

AVNİ AKKAN (Devamla) — Arz 
edeceğim efendim. 

Yani, bu parayla, turistik bir tesiste 
yatacak, yemek yiyecek ve servis kalitesi
ni denetleyebilecektir... 

Görüldüğü gibi, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının bu işe ayırabileceği eleman 
sayısı -diğer konuşmacı arkadaşlarımın da 
belirttiği gibi- çok sınırlı bulunmaktadır. 
Böylesine önemli ve ülke geleceğinde ha
yatî rolü olan bir sektörün denetiminde 
gelinen nokta, turizmin gelişmesine ayak 
uyduramadığı gibi, engelleyici bir safha
ya girmiştir. Bu olumsuz gelişmeye çözüm 
yolu olarak yeni bir model geliştirilmesi 
düşünülmüş ve bu amaçla da, 2634 sayılı 
Kanunun 30 uncu maddesinin yeniden 
düzenlenmesi yönünden bu teklif hazır
lanmış bulunmaktadır. 

Bu madde değişikliğiyle amaçlanan, 
Bakanlıktan belgeli veya belgesiz turizm 
yatırım ve işletmelerinin sorunlarının çö
zümüyle, Kültür ve Turizm Bakanlığının 
yetkili bir şekilde, makro düzeyde ilgile-
nebilmesi için denetim ve sınıflandırma
ya esas oluşturan tespitleri, yetkili kılına
cak uzman bilirkişilere yaptırabilmesidir. 

Denetim fonksiyonunun güçlüğü, 
ödüllendirme ya da cezalandırmaya esas 
tespitlerin güçlüğünden kaynaklanmakta
dır. Tespitler, çok sayıda personel vasıta
sıyla uzun sürede yapılabilmektedir. Bu 
amaçla görevlendirilmiş kamu görevlile
rinin sayısı az ve yukarıda da belirttiğim 
gibi, ücretleri düşüktür. Teklifte, denetim 
ve işletmelerin sınıflandırılması yetkisinin 
yalnızca Bakanlığa ait olduğu vurgulan
makta; ayrıca, Bakanlığa, gerek görmesi 
halinde, bu denetim ve sınıflandırmaya 

esas oluşturacak tespitleri konunun uzma
nı bilinen bilirkişilere yaptırabilme yetki
si de verilmektedir. Bu noktayı özellikle, 
altını çizerek belirtmek istiyorum; çünkü, 
az önce konuşan arkadaşlarımız, bu ko
nunun, bu denetlemenin sanki Bakanlık
tan alınıp, özel kişilere verilmiş olması gibi 
bir saplantıya girmiş bulunmaktadırlar. 

Tespit elemanlarının nitelikleri, seçil
me esas ve usulleri, görevleri, yetkileriy
le, tespit esas ve usulleri, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelik
le ayrıca belirlenecektir. Bu elemanların 
verdikleri hizmetler karşılığı yapılacak 
ödemelerin Turizmi Geliştirme Fonundan 
karşılanması öngörülmek suretiyle, genel 
bütçe ve harcıraha ilişkin mevzuat sebe
biyle, hizmetin görülmesine ait harcama-
lardaki dar çemberin kırılması da öngö
rülmüştür. 

Diğer yandan, 2634 sayılı Yasanın 30 
uncu maddesinde yapılan değişiklikle, tu
rizm yatırım ve işletmelerinin denetimi
nin münhasıran Bakanlığa ait olduğu 
açıkça belirtilmiştir. Zira, bir kamu hiz
meti niteliği taşıyan bu denetimin, Ana
yasamız gereği, memurlar eliyle görülmesi 
de esastır. Bakanlıkça, gerekli görüldüğü 
hallerde gerçek veya tüzelkişilere yaptırı
lacak işlem ise, kesinlikle bir denetim hiz
meti olmayıp, bu denetim hizmetini ger
çekleştirecek olan Bakanlığa, teknik ve ön 
bilgilerin sağlanmasını temin edecektir. 
Yoksa, bu hizmet bir denetim hizmeti de
ğildir. Neticede, hukukumuzda yaygın uy
gulaması bulunan bilirkişilik müessesesin
den farklı bir şey değildir. Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununda olduğu gibi, 
yargıcın, hüküm verebilmesi için özel ve 
teknik bilgi isteyen durumlarda bilirkişi
ye başvurması durumundaki işlem, bu 
maddeyle, Bakanlığın denetiminde de uy
gulanmak istenmektedir. Madde hükmüy
le, Bakanlık, bilirkişi müessesesini çalış-
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tırmış ve usul hukukunda yer alan bu sis
temden yararlanılmıştır. Sit alanları veya 
gümrükle ilgili ihtilaflarda mahkemelerin 
konunun uzmanı kişilere başvurarak, tek
nik tespit yaptırarak, karan, yapacakları 
değerlendirmelere göre oluşturmaları nasıl 
yasalarımıza uygun.ise, idareye verilmiş 
bir kamu hizmeti niteliğindeki denetimin 
de, konunun uzmanı kişilerin tespitlerine 
göre yürütülmesi, o kadar yasal ve gerçek
çidir. Ceza uygulamalarına ait yetki Ba
kanlıktadır. Bu tarz uygulama, denetim 
fonksiyonunun daha etkin kullanımını 
gerçekleştirecektir. 

Değerli milletvekilleri, Batı'da da, 
tespit işleminin devlet dışında yaptırıldı
ğı birçok saha vardır. Turizmde de, bizim 
modelimize en yakın uygulama İspanya'
dadır. Ancak, kafalardaki tüm pürüzleri 
ortadan kaldırmak üzere, çok basit ve can
lı bir misali İngiltere'den vermek istiyo
rum: Londra caddelerinde usulsüz park 
edenlerin arabalarını özel sektör jantların
dan kilitlemekte veya aracı çekmektedir; 
ancak, vatandaşlar cezayı devlete, yapılan 
masraflarla beraber ödemektedir. Getiril
mek istenen bu değişiklikle vatandaş, tes
pit işini yapan kuruluşla, ceza, masraf ve 
sair yönüyle bir ilişkiye girmemektedir. 

Son dört yılda dev adımlar atan tu
rizm sektörümüzü yabancılar ve seyahat 
acenteleri nasıl görmektedirler, biraz da 
bunun üzerinde durmak istiyorum. 

İngilizler sektörümüzü incelemişler, 
gelişmeleri reddetmişler; fakat beş yıldız
lı otellerimizin Avrupa standartlarında üç 
veya dört yıldıza tekabül ettiğini beyan et
mişlerdir. İncelemesi aylarca süren ve 500 
sayfa civarında olan bir kitap, realize edi
len ciddî bir çalışmadır. Seyahat acente
leri, tesislerimizin yıldızlarını, Güney 
Amerika mareşallerinin yıldızlarına ben
zetmektedirler. 

Hükümet de, uyguladığı politikaların 
doğal uzantısı olarak, uzman kişilere gü

venecektir. Uzmanlık ise, sektörde hizmet 
gören her grubun katkılarıyla ortaya ko
nacaktır. Yetkinin tespitle ilgili kısmı, işi 
bilene verilecek ve karar yetkisi, Kültür ve 
Turizm Bakanlığında muhafaza edilecek
tir. Tespit sonucundaki değerlendirmele
rin müeyyideye dönüşüp dönüşmemesi 
konusunda nihaî yetki Anayasamızdaki 
usul ve esaslara dayalı olarak, devletin kul
lanımında kalacaktır. 

Değerli milletvekilleri, uluslararası 
turizm piyasasında söz sahibi olabilmemiz 
için, kabul edilmiş olan uluslararası stan
dartları benimsememiz ve bu standartla
rı geliştirmemiz zorunludur. Bunun için 
de, gereksiz devlet müdahalesinden çok, 
konunun uzmanı, ihtisas sahibi bilirkişi
ler vasıtasıyla hizmetlerin yerine getirilme
si, Hükümetimizin uyguladığı politikala
rın bir gerçeğidir. 

Getirilen değişikliğe çeşitli yönleriy
le tepki gelmesini tabiî karşılıyoruz. Son 
yıllarda, belirlenen hedefler üzerinde ge
lişme gösteren turizm sektörünün deneti
mi konusuna, Kültür ve Turizm Bakanlı
ğı ayak uyduramamış, bunun sonucu ola
rak da, yapılması gerekli denetim işleri de 
yeterli seviyeye ulaşamamıştır; bunu da 
yukarıda beyan etmiştim. 

Bu sonuçtan, kısa vadeli kişisel fay
da uman ve denetim yetersizliğinden ya
rarlanan bazı tesisler, getirilen modele re
aksiyon göstereceklerdir; çünkü, yeni mo
delle tesislerin denetim ve sınıflandırma
larına esas oluşturacak tespitler, konunun 
uzmanı bilinen kişilere, belirlenecek bir 
program çerçevesinde yaptırılacaktır. 

19 Aralık 1983 tarihinde, burada, Sa
yın Başbakanımız tarafından okunan Hü
kümet Programında yer alan temel mese
lelerin, ancak köklü yaklaşımlarla, her me
selede yeni bir sesin, yeni bir nefesin geti
rilmesiyle çözülebileceği şeklindeki görü-
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şümüz doğrultusunda hazırlanan bu ka
nun değişikliğini, gelişen turizm sektörü
nün sağlıklı bir zemine oturabilmesi için 
gerekli görmekteyiz. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu kanun tek
lifiyle, Türk turizmi daha da büyüyecek 
ve millî ekonomiye daha da çok katkıda 
bulunacaktır. Bu nedenle, getirilen teklifi 
Anavatan Partisi Grubu olarak benimsi
yor ve hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akkan, teşekkür 
ederiz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2634 
sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 30 un
cu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifiyle ilgili olarak gruplar adı
na yapılan konuşmaları dinledik. Arkadaş
larımızın, konuya verdikleri önemi teşek
kürle zikretmek isterim. 

Aslında, problem çok basitken, ko
nuşmalarda -herhalde fazla önem 
vermekten- olay büyütüldü. Eğer, Sayın 
İstemihan Talay'ın kurduğu mantık silsi
lesinden işe bakarsak, genel olarak, me
sela bütün odit sistemi, bütün müşavir 
mühendislik kontrol teşkilatları, hakemlik, 
bilirkişilik müesseseleri, kalite kontrol fir
maları; Lloyds gibi, Tüf gibi -ki, bugün, 
Tüf, esas itibariyle vakıftır ve özel labo-
ratuvarları vardır- sistemlerin hiçbiri kul
lanılamaz hale gelir. Bunlara müracaat et
mek ihtiyacını bütün devletler duymuştur 
ve devlet, istediği şartlar altında, istediği 
ölçülerde yaptırır, kararı gene kendisi ve
rir. Burada da, yapılan getirilen odur. Me
sela biz, Karayollarında yahut Devlet Su 

İşlerinde bir işin kontrolörlüğünü, müşa
virliğini başka firmalara verebiliyoruz, 
hatta yabancı firmalara verebiliyoruz. Ba
kanlar Kurulu kararı falan almadan; ka
nunlarımız müsait, yabancı firmaya da ve
riyoruz, "Gel burada bana müşavirlik et; 
gel burada bana kontrolörlük yap" diyo
ruz; ondan sonra, onun yaptığı kontrola 
göre, kararımızı verip, ödüyoruz veya öde-
miyoruz; onu da biz sigaya çekiyoruz. 

Şimdi, bir Lloyds Firması, benim sa
tın alacağım çelik için damga basıyor, "Bu 
çeliğin kalitesi şudur" diyor, dünya buna 
itibar ediyor veya tersi oluyor; faraza, bi
zim devletimizin ithal edeceği bir kazan 
için, bir sınaî mamul için Lloyds Firma
sından gelen değerlendirmeye itibar edi
yorum, yahut Tüf ten gelen değerlendir
meye itibar ediyorum, ondan sonra Türki
ye'de bunu bu otelcilik sistemi için kur
mak istediğim zaman, bu günah oluyor... 
Hayır kardeşim, değil! Yani ben, oteli nasıl 
kontrol edeceğine dair şartnameyi yaza
cağım, formunu koyacağım; adam gide
cek, benim adıma ölçü yapıp getirecek, ka
rarı ben vereceğim. Buradaki madde bu. 
Bu kadar da basit aslında. Bunun üstü
ne, bir sürü, devlet, hükümet, halk vesai
re gibi şeyleri bina edip, bu kadar konuş
maya değmezdi Sayın Talay, doğrusunu is
terseniz. Hele bir de... 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Zaman gösterecek. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Zamanınızı kullanmak için yaptınız; şart 
da değil bence... 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Hayır, "Hangisinin doğru olduğunu za
man gösterecek" diyorum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Şimdi, mesela, özelleştirme konusuyla bu
nun ilgisi yok. Özelleştirme, bizim politi-
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kalanmız içinde KİT'lerin özelleştirilme-
sidir... 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Onu da yanlış yapıyorsunuz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Burada, devlet görevinin, devletin özelleş
tirildiği iddiası, şuradaki kanun teklifi 
maddeleriyle, kanun teklifinin görüşülme
siyle, Komisyonun yazdığı raporla hiç ala
kası olmayan konular. Eğer, özelleştirmey
le ilgili münakaşa etmek istiyorsanız, onu 
ayrıca ederiz; bu konuyu bir kenanndan 
yakıştınp, burada özelleştirme münakaşası 
açmanın yeri yok. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Bakın burada, "Denetimin özelleştirilme
si" diye yazıyor. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Hayır efendim, burada denetim özelleşti-
rilmiyor... 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
İşte burada; okuyun. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Ölçü özelleştiriliyor. Değerlendirmelerde 
bazı özelleştirmeler getiriliyor. Yapılan bu
dur. Yani bu, mütehassıs olan bir adam
dan fikir sormadır; hepsi bu. 

Sayın Uncu, burada -maalesef- arka
daşımızı ağır bir şekilde itham etti. Ben, 
İş Vakfıyla Sayın Kültür ve Turizm Baka
nımızın ilişkisi olup olmadığını bilmiyo
rum; ama en azından, kesin olarak şöyle 
düşünülmesi gerektiğini biliyorum: 

Vakıf, kâr müessesesi değildir. Vakıf
lar, Türk kanunlarında, Türk örf ve âdet
lerinde yerini almış olan bir müessesedir 
ve vakıfları idare edenlerin, oradan, şir-
ketmiş gibi kâr aldıkları bir yer değildir. 
Bugün, Türkiye'de çalışan hiçbir vakıf, 
onu kuranlara, onu idare edenlere kâr ver
mez. Var mı böyle bir şey? Böyle bir it

ham nasıl yapılabilir: "Kendisinin ya da 
akrabalannın İş Vakfıyla acaba organik 
ilişkisi var mı?" Bu, uluorta, hiç destek
siz, insanlan karalamak için fırsat anyor 
olmaktan ibaret bir laftır. (ANAP sırala-
nndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Eğer bu vakıf ise, demek ki kâr ama
cı yoktur. Vakıf, gerek kuranlara ve gerek
se idare edenlere kâr vermez. Bu, besbel
li bir şey, kanunî bir şeydir. 

Öbür taraftan, Teşebbüsü Destekle
me Ajansı, Sayın Bakanımızın, eskiden 
devlet bakanı olduğu sırada Türkiye'de is
tihdamı geliştirmek için geliştirdiği fikir
lerden ve ortaya çıkardığı tatbikatlardan 
biridir. Yani bu, kanunsuz mudur? Hayır. 
Bu zararlı mıdır? Hayır. Bir Devlet Ba
kanı, o sırada Türkiye'nin mevzuatı ve ka-
nunlan içerisinde ortaya böyle bir kurum 
çıkarmış. Çıkardığı kurum, Türkiye'nin 
istihdamının geliştirilmesinde de fonksi
yon almıştır. Bu da gayri kanunî bir şey 
mi, bunun içinde herhangi bir gıllügiş mi 
var? Yani, Teşebbüsü Destekleme Ajansı 
var diye, altından kötülükler mi çıkacak? 
Burada, böyle bir düşünceyi nasıl ortaya 
atabilirsiniz? 

Değerli üyeler, Türkiye'nin, istihdam 
politikası diye bir şey var mıdır; buna ih
tiyacı var mıdır? Vardır. Teşebbüsü Des
tekleme Ajansı hakkında tam bir fikriniz 
olmadan onu, nasıl kötülersiniz? Bunlar 
yapıldığına göre, bu, Türkiye'nin mevzu
atına, kanunlanna uygun ve bir Devlet 
Bakanlığı tarafından yapılmış faaliyettir. 
Ayrıca, Teşebbüsü Destekleme Ajansına 
Turizm Bakanlığının katılmasının zararı 
nedir? "Eskiden Turizm Bakanı değilken, 
Teşebbüsü Destekleme Ajansının kapsamı 
içerisinde burası yoktu, şimdi beyefendi 
Turizm Bakanı olunca bu da katıldı..." 
dendi. Böyle uluorta ithamlar, doğrusu be
nim çok yadırgadığım, buraya yakıştıra
madığım şeyler. 
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Sonra, "Kültür Turizm Haberler" 
diye bir dergi var. Bu dergideki laflan alıp 
bu teklif hakkında konuşma yaptı sayın ar
kadaşımız. "Kültür Turizm Haberler" bir 
dergidir. O dergide şu denir, bu denir. Bi
zim önümüze bir kanun teklifi gelmiş. Ka
nun teklifinde ne yazıyor? Teklif, Komis
yonda görüşülmüş ve Genel Kurula gel
miş; şurada üç paragraflık, dört paragraf-
lık bir maddeden ibaret. Bu maddenin 
kendisi var, gerekçesi var ve komisyonun 
raporu var. Burada konuşulması gereken, 
budur. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının da 
bir bülteni çıkıyor. Bu dergiye nazaran çok 
daha büyük, çok daha hacimli bir bülten. 
Ben bu bülteni çoğu zaman görmüyorum 
bile. içinde mühendisler, mühendis olma
yan bakanlık mensupları veya bakanlık dı
şından bizim bakanlıkla ilgili diye düşü
nenler, düşündüklerini yazıyorlar, icabın
da bana karşı da yazıyorlar. O, buraya tek
lif diye gelmiş bir şey değil ki. Bakanlığın 
düşünce sistemini kanun tasarısı haline 
getirip anlatacak düzeyde birşey de değil. 
Birtakım düşünceleri orada yazarlar, der
gidir o; şunu der, bunu der... O dergiyle 
bu teklifi bağdaştırmanın anlamını göre
miyorum. 

Bu, aslında basit bir kanundur. Di
ğer müesseselerde tatbik edilmekte olan 
dışarıdan hizmet satın alma konusundan 
başka bir şey değildir. Onun için, bu çer
çevede değerlendirilmesini ve aslında bu 
suretle turizm işlerimizde, otellerimizin, 
beş yıldızlı dendiği zaman, gerçekten beş 
yıldızlı mı, yoksa beş yıldızlı lafına rağ
men, üç dört yıldızlı seviyelerde mi işle
tildiğinin doğru değerlendirilmesinde fay
dalanılacak aletlerden biri diye bakmak-
lazım ve bu aleti bu Bakanlığın eline ver
mek lazım. Bu aleti var diye, icabında ken
di kontrolörüyle iş yapmayacak anlamı 
çıkmaz; bu aleti de vardır, kendi kontro
lörü de vardır. Gerekirse, sıkışırsa, bu aleti 

kullanır; ama, ' ' Hayır, bu alet senin elin
de olmasın" demek, Bakanlığı rahat ça
lışma imkânlarına kavuşturmamak de
mektir en azından. 

Efendim, saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Şahsı adına, Sayın Erol Ağagil; bu
yurun efendim. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Baka
nın biraz evvel söyledikleri tarzda olduğu 
gibi, kanun teklifi üzerinde konuşacağını. 
Yalnız, Sayın Bakanın da tenkit ettiği ko
nuyu aynen uygulayıp, teklif üzerinde bir 
kelime dahi söylemediğini, kendisini din
lerken tespit ettim; konuşmalara cevap 
verdiler. 

Şimdi, efendim, ben evvela, bu tek
lifi bir iktidar partisi milletvekili ve Ana
vatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın 
Haydar Özalp'in vermiş olmasıyla, yine 
aynı gruba ait bir bakanlığın irdelenme
sini gündeme getirdiği için teşekkür edi
yorum. Eğer bu bir tasarı olsaydı, bu Ba
kanlık belki bu kadar açık şekilde irdele-
nemezdi. 

Muhterem milletvekilleri, bakın, ben 
şimdi gerekçenin birinci cümlesini okuya
cağım; evvela şu konuda bir anlaşmaya va
ralım Sayın Bakanım. Kontrol ile denet
lemenin aynı maksada hitap ettiğini ka
bul ediyor musunuz? Hatta, denetleme bi
raz daha geniş kapsamlıdır. Şimdi, gerek
çede ne diyor bakın efendim: "Turizmin 
son yıllardaki gelişme boyutları karşısın
da Kültür ve Turizm Bakanlığının sınırlı 
bütçesi ile sınırsız sayıdaki işlerden biri 
olan turizm kontrol hizmetlerini gereği gi
bi yapabilmesi mümkün olamamaktadır." 
Bu bir tespit; biraz evvel, Sayın İstemihan 
Talay da söyledi. 

Şimdi geliyoruz teklifin 1 inci mad
desinin birinci cümlesine: "Belgeli yatmm 
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ve işletmeleri, bu yatırım ve işletmelerin 
belgeye esas olan niteliklerini, bu nitelik
lerini koruyup, korumadıklarını denetle
me yetkisi münhasıran Bakanlığa aittir." 
Hem "beceremiyor" diyoruz gerekçede, 
hem tekrar bu teklifte maddeye getiriyo
ruz, "Ona verilmiştir" diyoruz. Becere
meyen adamı tescil edin gerekçe diye ge
tirip bu teklifte, aynı teklifte "Madde 1-
"Bakanlığa verilmiştir" deyin... Bu, bir 
çelişkidir. Ya gerekçe yanlıştır ya madde 
yanlıştır. 

O halde, Kültür ve Turizm Bakanlı
ğı bunu yapamıyor; kendisi, bu teklifi ge
tiren milletvekilimiz söylemiş, Komisyon 
da bu gerekçeye katılmış. Şu ana kadar, 
Hükümeti temsil eden Sayın Bakan da bu
na karşı bir şey söylemediğine göre, o hal
de bu bir tespittir. 

Şimdi devam ediyorum, bakın efen
dim: "Amaç, denetim ve sınıflandırmaya 
esas oluşturan tespitleri yetkili kılınacak 
uzman kişilere yaptırabilmesidir" diyor. 
O halde, bugüne kadarki bütün tespitler 
uzman kişilere yaptırılmamıştır; gayrika-
nunidir veyahut da tekniğine uygun de
ğildir. Öyle midir?... Şimdiye kadar ver
diğiniz belgelerin hepsi iptal mi olacak bu 
gerekçeye göre? Bu da bir tespittir. Bu, bir 
bakanlığı irdeliyor. Bana veya arkadaşla
rımıza ondan sonra diyorsunuz ki Sayın 
Bakan, "Lüzumsuz yere politika yapıyor
sunuz..." Politikayı, gerekçenin kendisi 
yaptırttırıyor; bakanlığı irdeliyor. 

Gene, gerekçede diyorsunuz ki, "De
netim fonksiyonunun güçlüğü, ödüllendir
me ya da cezalandırmaya esas tespitlerin 
güçlüğünden kaynaklanmaktadır." Peki, 
şimdi getirdiğiniz teklifte, yine Bakanlığa 
veriyorsunuz. Özel sektöre devredeceğiniz 
tespitlerde, yönetmelikte belirteceğiniz 
için, hiçbir şey belli değil; ama genelde Ba
kanlığa veriyorsunuz; yani, ne kadar ak
sak kısım olduğu söyleniyorsa gerekçede, 

yine aynı yetkiler Bakanlığa verildiğine gö
re, aynı aksaklık devam edecektir. O hal
de, alalım bunu Kültür Turizm Bakanlı
ğından; örneğin Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığına bağlayalım. Asıl sebep bu değil. 
Asıl sebep, sizin personel rejiminizdir. 
Devlet sektöründe çalışan bir daire baş
kanı, bir genel müdür, 500-600 bin lira 
maaş alıyor; o zaman -biraz evvel söylen
diği tarzda, burada da yazdığı tarzda- o 
şahıslar yetersiz. O şahıslar yetersiz; ama 
o şahıslar özel sektöre çıkıyor, 2-2,5 mil
yon lira alıyor, o zaman orayı denetleme
ye hem yetkili hem etkili... Böyle şey ol
maz. Verin maaşını, verin parasını, yap
sın. Yazın, Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nın memurlarını gördüm; denetlemeye 
gönderilmişler. İnanın bana, tespitim var
dır, özel sektörün kendilerine ayırdığı otel
lerde, motellerde kalıp, onların gösterdi
ği restoranlarda yemek yiyorlar; onları de
netlemeye gitmişler. Tabiî, 6-7 bin lira yev
miye vermişsiniz... Niye siz bu memurla
rınıza fondan para vermiyorsunuz? Aynı 
fonu memurlarınıza verin, kullanın. 

Biraz evvel dendi ki; "Memur, gö
revlendirildiği zaman 10 bin lira alıyor.'' 
Şimdi bakın, özel sektöre ne getiriyorsu
nuz? Diyorsunuz ki, "Fatura karşılığında 
yapacağı bütün masrafları..." Yani, beş 
yıldızlı otelde de yatsa, faturasını ödeye
ceksiniz. Devlet memurunu gönderin, bil
mem neredeki yurtta yatmn, okulda ya
tırın; ama bunu şimdi özel sektöre verin, 
o gitsin, beş ytldızlı otelde yatsın... 

Arkadaşlarım, benim görüşüme gö
re, bu teklifin içerisindeki en büyük çeliş
ki, özel sektörü özel sektöre denetlettirme 
yetkisini vermenizdir. Bunların, birbiri 
içerisinde çeşitli bağları vardır, çeşitli iliş
kileri vardır; bu da gayet doğaldır. Bir 
bankadaki müfettiş, o bankayı denetledi
ği zaman, maaşını bankadan aldığı için, 
banka memuru olduğu için, devlete bu
nu yansıtabiliyor mu? Bu, özel sektörün 
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özel sektörü denetlemesi olacaktır. 
Ayrıca, bu insanların ne gibi yetkile

ri olacaktır? Belediyeler Kanununa göre, 
belediyelerin üstünde çıkartacağınız yö
netmelikle yetki mi vereceksiniz veya bü
tün bu belgeler; Anavatan'h arkadaşımın 
söylediği gibi, 300 bin belgeli yatak, 2 bin 
tesis, bin tane tekneye ait bütün bilgiler 
Bakanlığa gelecek, ondan sonra, Bakan
lık bunlara ceza veya ödüllendirme dağı
tacak... Döner mi bu sistem? Siz o insan
ları denetlettirirken, onlan yetkiyle teçhiz 
edebilecek misiniz; mevcut yerel yönetim
lerin, örneğin kanunlarla verilmiş yetki
leri üstünde? Yetkilendiremeyeceksiniz. 
Yetkilendiremeyince, nasıl tecziye edecek, 
nasıl cezalandıracak bu insanları? Çünkü 
bu teklifle bu yetkiyi vereceğinizi söylü
yorsunuz. Bunlannki, sadece gidip yıldız 
verme, kontrol etme değil. Sonra, "Bel
geliler dışında, belgesizlerde..." diyorsu
nuz. Yani, bir yandan aile turizmciliğini 
teşvik edeceksiniz, diğer yandan aile tu
rizmciliğini özel sektördeki, belki büyük 
işletmelerle içice olan şirketlere denetlete
ceksiniz... Arkadaşlar, bu bir rekabettir. 
Ben özel rekabetin içerisinde bir tarafla 
isem, öbür tarafa karşı olurum. İşte, dev
letin görevi burada başlar. Devlet, polis 
devletliği yapmaz; ama, devlet, vatandaş
ların birbirine kırdırılmasın! engelleyici 
önlemler alır. Bu da kanunla alınır. Siz, 
her şeyi yönetmeliğe bırakmışsınız, ondan 
sonra da demişsiniz ki, "Üç satırlık bir şey 
büyütülüyor". Bu, aslında bu kadar olma
malıydı. Bunun açık bir şekilde getirilmesi 
gerekirdi; bu, böyle bir madde ile olmaz
dı. Tabiî, burada beş satırla olur; çünkü, 
herşeyi yönetmeliğe bırakmışsınız. Yönet
melik nedir? Hiçbir şey belli değil. 

Anavatan Partisi Grubu sözcüsü ar
kadaşım da bu söylediğim bağlamda bir
takım açıklamalar getirdi. Biz, o yönetme^ 
ligi bilmiyoruz. O yönetmelik de, şu me
tin kanunlaştıktan sonra ancak çıkarılacak 

demektir. Demek ki, birtakım hazırlıklar 
var yönetmelikle ilgili ve arkadaşımız bu 
konuda bilgi almış. Eğer o bilgiler bizde 
olsaydı, biz de o bilgiler ışığında belki bi
raz daha başka türlü konuşurduk. 

Onun için, devletten aldığınız bilgi
leri henüz kanunlaşmamış şekliyle bura
ya getirip söylemeyiniz lütfen. O zaman, 
Parlamentonun saygınlığına da gölge dü
şer. 

Efendim, "Denetim değil" deniyor. 
Teklifle böyle bir açıldık yok; ben buradan 
bunu böyle anlamıyorum. "Yetki bakan
lıkta yine kalıyor" deniyor. Yetki bakan
lıkta kalıyor, ama, bundan şu çıkar: Da
vul devletin boynunda, tokmak, bunun 
denetlenmesini vereceğiniz özel sektörün 
elinde olacaktır. İşte bunun için bu tekli
fe karşıyız. 

Hükümet esasında bunu benimsemiş 
belki; ama, tasan olarak getiremiyor. Çün
kü, arzu ettiğim gibi, muhterem milletve
killeri, gerekçesinde, Bakanlığın kendisi ir
deleniyor, aczi ifade ediliyor "yapılamı
yor" deniyor, 15 tane eleman varmış... 
Efendim, verin parayı bunlara vereceği
niz gibi, 1 500 tane olsun; sözleşmeli per
sonel tutun. Bu fonun nerelere harcana
cağına dair bu yetkiler var; buralarda da 
bu paraları kullanabilirsiniz. Yani, bakan
lık bütçesinden ayırarak fon kurmak ve o 
fonu özel sektöre -devlet memuruna kıs
kandığınız halde- vermek suretiyle onla
ra görev yaptırmak, eğer devletin görevi 
ise, bu göreve katılmak mümkün değildir 
Sayın Bakanım. Bunu söylemek de, poli
tika yapmak, polemik yapmak değildir. 
Bunun içerisinde var bunlar. Bunların aksi 
ise, lütfen bize söyleyin, biz de ikna ola
lım; ama buraya getirip üç satırla teklife 
koyup, geçişini yönetmeliğe bırakıp, ondan 
sonra da "Çok küçük bir şey bu kadar 
büyütülüyor" demek, Sayın Bakanımızın 
aslında kendi konuları olmayan bir konu 
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olduğu için, götürü aldığı bir işten dolayı 
böyle davranmak mecburiyetinde olma
sındandır. 

Şahsen, bu teklife, tümüyle karşı ol
duğumu ve kanunlaştığı takdirde bunun 
vebalinin tümüyle buna müspet oy veren
lerin olacağını arz ediyor, saygılar sunu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ağagil. 

Şahsı adına, Sayın Fuat Atalay; bu
yurun efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının 
tümü üzerinde Sayın Bakanın ifadelerini 
dinledik; aslında bu ifadelere alışkınız. Sa
yın Bakan, geçen yılki bütçe görüşmele
rinde aynı yaklaşımı Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı bütçesinde de göstermiş ve me
seleleri ciddî platformdan uzaklaştırıp, 
başka türlü yorumlama alışkanlığını bu
rada sürdürmüştür. 

• Konuşmama başlamadan önce, gru
bumuz adına konuşan Sayın Talay'm da 
belirttiği gibi, Kültür ve Turizm Bakanlı
ğının Eylül 1988 tarihli Kültür ve Turizmle 
İlgili Haberler Dergisinin 33 üncü sayfa
sında, denetimin özelleştirilmesiyle ilgili 
tespitlerin, Bakanlığının resmî projesi ol
duğu tespit edilmiş bulunmakta olup, bu 
dergi elimizdedir. 

Sayın Bakan bu konuda demagoji ya
parak "Bakanlığına bağlı kuruluşlarda 
birçok dergilerin çıktığını, bu dergilerde 
birçok mühendisin ve birçok kişinin yazı 
yazdığını, bunların, Bakanlığını 
bağlamadığını" söylemektedir. Elbette bu 
doğrudur; ama burada kastedilen, çok de
ğişik bir hadise olup, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının ciddî projesi olarak, bundan 
bir müddet önce, Bakanlığın dergisinde 
yer almıştır ve şimdi bu teklif ile Yüce Par
lamentoya getirilmiştir. Yalnız, tespit et
meye çalıştığımız ciddî bir iki konu var. 

Sayın Anavatan sözcüsünün çok ta
lihsiz olarak değerlendirebileceğim sözle
ri oldu. Türkiye'deki turizm tesisleriyle il
gili olarak İngiliz kuruluşlarının refere ve
remediklerini veya bu konudaki değerlen
dirmelerine itibar etmesi ve Türkiye'de, 
teknolojik gelişkinlik gerektirmeyen ve bu 
konuda deneyimi ve birikimi olan sağdu
yulu insanların, uzmanların kolayca de
ğerlendirebileceği turizm tesislerini değer
lendirme işi konusunda İngilizleri refere 
etmesini anlayamıyoruz. Aslında, bu yak
laşım, Anavatan İktidarının devlete olan 
güvensizliğinden kaynaklanmaktadır. 

Nitekim, bu, teklifin gerekçesine ga
yet açık şekilde koyulmaktadır, yine bu 
dergide aynı şekilde anlatılmaktadır; tu
rizm kontrol hizmetlerinin gereği gibi ya
pılamadığı söylenmektedir. Bunu söyler
ken de, yine bir aczin ifadesi olarak, de
netim fonksiyonunun güçlüğü, ödüllendir
me ve cezalandırmaya esas tespitlerin bir 
türlü gerçekleştirilemediği söylenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu salonun sı
caklığını bir an için yükselttiğimizi kabul 
edelim; 80-90 dereceye çıkaralım ve bu sa
londa ceketle ve giysilerle oturamayacağı-
mız şekilde bir yorum yapalım. Arkasın
dan da, bir İçtüzük değişikliğiyle, millet
vekillerinin ceketsiz ve pantolonsuz olarak 
burada oturacağını söyleyelim. Bu da ken
di içerisinde mantıklı olabilir, ama yapıl
mak istenen nedir? Ona baktığımızda ve 
düz bir Aristo mantığı ile meseleyi ince
lediğimizde, haklı olduğunuzu görebilir
siniz; ama, Anavatan iktidarının tümüy
le yaptıklarına baktığımızda, mesele gayet 
açıktır, kamu yapısı ciddî şekilde erozyo
na uğratılmıştır. Uyguladığınız personel 
politikalarıyla, ekonomik politikalarla, 
Türkiye'de, kamu yapısı gerçekten ciddî 
bir tahribata uğramıştır. Denetim işinin 
özel sektöre devrinin arkasında yatan me
sele, ideolojiktir. 
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Sayın Doğru Yol Partisi sözcüsü, 
"Sayın Kültür ve Turizm Bakanı ile bu 
konudaki denetleme işlevini yapacak ku
ruluşlar arasında birtakım bağlar var mı
dır?" diye sorular sordu. 

Bence buna gerek yok. Kişisel bağ
ların dışında, ortada ciddî bir bağ vardır, 
bu da sermaye bağıdır. Bu yaklaşım ideo
lojiktir ve ciddî şekilde haksızlıklara yol 
açacaktır; daha sonraki günlerde turizm 
tesislerinin değerlendirilmesine dönük cid
dî yolsuzlukların gelişmesine de neden ola
caktır. 

Sayın Bakan bunlarla yetinmemekte, 
"Efendim, denetim işlerinde odit firma
ları vardır" demektir. Elbette odit firma
ları vardır. Odit, isim anlamıyla, bir işin 
özel firmalar tarafından denetimidir. Ge
nellikle, bu firmaların bağımsız kuruluş 
olması, yapılacak denetleme işleminin ob
jektif ölçüler içerisinde kalması ve o ku^ 
ruluşun iç bünyesindeki etkilerden uzak
laşması anlamındadır; ama ortada devlet 
varsa, devletin hukuk devleti olması, dev
letin objektif kurallara bağlı olması, onun 
en ciddî özelliğidir. Bu anlamda odit fir
malarıyla, devletin yapacağı odit işlemi 
arasında bir kıyaslama yapıldığında, elbet
te en doğru olanı devlettir; ama, bizim an
ladığımız devlet, sosyal hukuk devletidir, 
çağdaş devlettir, objektif çalışan devlettir. 

Kalite kontrol işlerindeki özel firma
larla, bunu kıyaslamak mümkün değildir 
değerli milletvekilleri. Teknolojinin çok 
ilerlediği belirlediği, belirli imaladarda, el
bette ki uluslararası planda, uluslararası 
çalışmalarıyla tanınmış ve onun verdiği 
belgeleri bütün sanayi kuruluşlarının bü
tün devletlerin kabul edeceği denetim fir
maları, konunun dışındadır. Mesele, tu
rizm sektöründeki turizm tesislerinin de
ğerlendirilme işidir ve bunun bizatihi dev
letçe yapılması bir hayli mümkündür; ye
ter ki, devlet bu konuda etkili ve rasyonel 

olarak planlamasını yapsın. Böylesine has
sas bir denetim işini özel sektöre devret
menin ciddî handikapları olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, diğer bir ko
nu: Sayın ANAP sözcüsü, "Uluslararası 
standartları benimsemediğimiz takdirde, 
uluslararası turizm sektöründe söz sahibi 
olamayacağımızı'' söylemektedir. 

Uluslararası standartlardan kasıt ne
dir; gayet açıktır. Eğer, Türkiye'de turizm 
tesislerinin denetim işini özel sektöre dev
retmekle, arkasından, yine turistik birçok 
tarihî yapının "Restore et-işlet-devret" 
modelleriyle gidişini, işletilmesini sağlar
sak, gerçekten, Türkiye'de kamu kuruluş
larının ciddî bir boşluk içerisinde olaca
ğını hep birlikte göreceğiz. 

Sayın Bakan, sanki bundan bir pay 
çıkanrcasına, "Mesele çok basittir, bir iki 
cümlelik bir teklifle konu Parlamentoya 
gelmiştir, üzerinde bu kadar kargaşa çıkar
maya, tartışma çıkarmaya gerek yoktur; 
biz bunları yapıyoruz" demektir. 

Elbette yapıyorlar; Karayollarında, 
ulaşım sektöründeki projelerde, özel fir
malarca işlerin yapılması, denetim işleri
nin özel firmalarca yapılması Türkiye'yi 
ciddî bir darboğaza getirmiştir. Bugün, 
Türkiye'de, ulaşım sektörü; planlamasın
dan tutalım, denetim işinden yapımına 
kadar özel sektöre, yabancı kuruluşlara ve
rilmiştir ve bunlann sonucu olarak da cid
dî bir bunalım içerisindedir. Bunun so
nuçlarını da halkımız çekmektedir. 

Bu anlamda, bu teklifin, Anavatan 
İktidarı ideolojisinin ürünü olduğunu ga
yet açık şekilde görüyoruz, gözlüyoruz; 
ama, anlayamadığımız bir konu olduğu 
için de, bunu sayın milletvekillerinin tak
dirine sunmak istiyoruz. Uluslararası kri
terlerden, uluslararası standartlardan bah
seden sayın Anavatan Partisi milletvekil
lerinin, bugün, başka bir konuda (bir ko-



T.B.M.M. B : 20 2 . 11 . 1988 O : 1 

misyonda emekle ilgili bir kanun tasarısı
nın görüşülmesi «ırasında) bütün ulusla
rarası demokratik kuruluşların kabul et
tiği 1 Mayıs Bayramının Türkiye'de de ya
salaşması konusundaki tepkisinin ulusla
rarası standartlara ne kadar uygun oldu
ğunu da takdirinize sunmak istiyorum. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — O işi geç kardeşim. 

ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — 1 
Mayısla ne alâkası var bu teklifin? 

FUAT ATALAY (Devamla) — Bu ve
sileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Atalay. 

Başka söz isteyen var mı efendim? 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, kaça kaç kabul edildi? 

BAŞKAN — Efendim, adet söylemek 
mümkün olmuyor, yani, adet söylemiyo
ruz. Ancak, birbirine çok yakın olduğu
nu ifade etmek isterim; o kadar. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 
30 uncu Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanununun 30 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 30. — Belgeli yatırım ve iş
letmeleri, bu yatın m ve işletmelerin bel
geye esas olan niteliklerini, bu nitelikleri
ni koruyup, koruyamadıklannı denedeme 
ve işletmeleri sınıflandırma yetkisi mün
hasıran Bakanlığa aittir. 

Bakanlığın gerek görmesi halinde, 
denetim ve sınıflandırmaya esas oluştura
cak tespitler, Bakanlıkça yetkili kılınacak 
gerçek veya tüzel uzman kişilere de yap-* 

tınlır. Ancak bu tespitlere göre bakanlık
ça karar alınır ve uygulanır. Bu kişilerin 
nitelikleri, seçilme esas ve usulleri, görev
leri, yetkileri ve tespit esas ve usulleri ile 
gerçeğe aykın tespitler için uygulanacak 
esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Bakanlık; gerekli gördüğü hallerde, 
belgesiz turistik yatmm ve işletmelerdeki 
denetime esas olacak tespitleri, yukanda-
ki esaslar çerçevesinde resen yaptınr ve ge
reği yapılmak üzere ilgili idarelere bildi
rilir. 

Bakanlık dışından görevlendirilecek 
tespit elemanlanna hizmet karşılığı yapı
lacak ödemeler Turizmi Geliştirme Fonun
dan karşılanın" 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı efendim? 

Buyurun Sayın Uncu. (DYP sırala-
nndan alkışlar) 

Sayın Uncu, grup adına mı?.. 

DYP GRUBU ADINA AHMET 
UNCU (Kahramanmaraş) — Evet efen
dim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, 2634 
sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 30 un
cu maddesinin değiştirilmesiyle ilgili tek
lifin 1 inci maddesi üzerinde Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
için huzurlannıza çıkmış bulunuyorum; 
hepinizi hürmetle selamlarım. 

Bu maddede tartıştığımız nokta şu 
esaslar içerisinde olmaktadır. Maddenin 
hazırlanış gerekçesinde ve Sayın Bakanın 
ifadelerinde, "Benim Bakanlığımda kâfî 
miktarda denetleme elemanı yoktur ve 
mevcut mevzuata göre bu denetleme ele
manlanna kâfî miktarda yolluk verme im
kânı da bulunmuyor; o zaman, bu denet
leme işini bir başkasına -özelleştirerek-
başka kuruluşlara vererek yapalım" deni
yor. Bir diğer nokta da, "Denetleme yine 
Bakanlıkta kalsın; ama tespiti yaptıralım" 
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deniliyor. Denetlemenin esası tespittir, ne
rede olursa olsun, denetleme yapılan iş, 
tespitle neticelçnir. Önce bir tespit yapılı
yor, o tespit evrakı mutlaka Bakanlığa gön
deriliyor; Bakanlık da, yönetmelik esasla
rına göre bir karara varıyor. 

Burada bizim ortaya koyduğumuz 
mesele apaçık; diyoruz ki, devletin denet
leme elemanları az ise, çoğaltın. Bu denet
leme elemanlarını bu hizmeti yaptırmak
ta maddî bakımdan birtakım sıkıntılar 
varsa -bu kadar övünçle teklif getiriyorsu
nuz önümüze- birtakım çareler koyun, öy
le bir kanun teklifi getirin. Zannederim, 
yanlış bir mantıkla konuştuğumuzu kim
se iddia edemez. Hele, Sayın Bakanımı
zın öyleinr mantığı vardır ki, kusura bak
mayın, Bayındırlık, İskân Komisyonunda 
üye bulunuyorum, her zaman çıkışında, 
mutlaka muhalefeti bir azarlar; azarla
mak, Sayın Bakanın âdetindendir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Estağfurullah. 

AHMET UNCU (Devamla) -^ Bu
rada hiç kimse konuşmayacak, konuştu
rulmayacak ve yalnız kendileri, kendi 
mantık zinciri içerisinde konuşmuş ola
caklar!.. 

Burası hür kürsüdür, hür; kimsenin 
burayı susturmaya hakkı yoktur ve gücü 
de yoktur. Bir şeyi tespit için söylüyorum; 
tartışalım, her şeyi tartışalım; tartışmak
ta bir mahzur mu var? Bazen belki sert 
tartışmalar da olabilir, belki dozunu da ka
çırabiliriz; ama bu kürsüde her şeyi tar
tışmanın bir mahzuru varmış gibi konu
şuluyor. 

Biz burada hiçbir şey iddia etmedik; 
Sayın Bakan için, Sayın Tınaz Titiz için 
burada yanlış hiçbir şey ifade etmedik; 
kendisinin yazmış olduğu kitaplardan, 
kendi ifadelerinden çıkardığımız şeyler 
bunlar. 

"İş Vakfı var, bu İş Vakfının kurmuş 
olduğu, Teşebbüsü Destekleme Ajansı 
var" diyor; kendi söylüyor. İş Vakfı, va-
kıfmış, kâr amacı gütmezmiş... Bizi ilgi
lendiren o değil; bizi ilgilendiren, Teşeb
büsü Destekleme Ajansına, bu denetim 
hizmetinin, Bakan tarafından verileceği
nin açıklanmasıdır efendim. Bakan, "Te
şebbüsü Destekleme Ajansına bu denetim 
işini vereceğim" derse, biz de "Bu bağ
lantıda, sizin organik bağlarınız mı var
dır?" diye sorarsak, yanlış mı yapmış olu
yoruz? Çıkarlar, "İspat et" derler, o za
man biz de ispata çalışırız yahut da ben 
kendilerini itirafa davet ediyorum. Ama, 
Sayın. Bakanın bu kürsüden azarlar gibi, 
bizleri itham etmesini uygun bulmuyoruz. 
Muhalefet ve iktidar olarak bir üslup içe
risinde mutlaka konuşacağız. Hiçbir şeyi 
tartışmadan bir yere varmamız da müm
kün değil. O bakımdan, şunu söylüyorum: 
Konuşalım, ama doğruları konuşalım; 
yanlışları konuşmayalım. Biz, kendi yaz
dıklarını konuştuğumuz halde, Sayın Ba
kan "Siz neler konuşuyorsunuz, neler uy
duruyorsunuz?" diyor. 'Yazmasın, yazdır
masın; kendisi yazmıyorsa, kontrol etsin. 

Meselenin özü ortada; denetleme ele
manları kâfi gelmiyorsa, Türkiye Cumhu
riyeti Devleti yüce bir devlettir, büyük bir 
devlettir; her şeye muktedirdir, bunu da 
halleder. 

Yakında 32 trilyonluk bütçenin tar
tışmasını yapacağız burada. Onun içeri
sinden, ne miktarda olduğunu kesin söy
lemeyeceğim; ama belki beşte birine ya
kın miktan devlet memurlarına veriliyor. 
Artırın efendim; biz de onu teklif ediyo
ruz. Denetimi devletin elinden almayın; 
denetimi özelleştirirseniz, yann oradan çı
kacak problemleri belki hiç aşamayabili-
riz. 

Bunlan arz ederek, hepinize hürmet
lerimizi sunarım efendim. (DYP sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Uncu. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, SHP Grubu adına, Sayın 
Erol Agagil konuşacaklar efendim. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına, Sayın Agagil; bu
yurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA EROL AGA
GİL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; biraz evvel teklifin tümü üze
rinde görüşlerimi arz ettiğim konularda, 
madde üzerinde biraz daha spesifik ola
rak bazı konuları hem dikkatlerinize sun
mak hem de açık olmayan bazı konular 
hakkında, eğer uygun görürlerse, Bakan
dan öğrenmek istediğim bazı konulan dile 
getirmek için söz aldım. 

Şimdi, maddenin birinci paragrafı
nın son cümlesinde "Belgeli yatırım işlet
meleri..." falan dedikten sonra "... bütün 
yetki münhasıran Bakanlığa aittir" diyor. 
Özel idarelerin, il genel meclislerinin ve 
belediyelerin kendi kanunlarıyla, bu mev
zuda kendilerine verilmiş olan yetkilerini, 
siz, bu kanunla ortadan kaldırabilir misi
niz? Bu nasıl olacak? Bunu nasıl ortadan 
kaldırıyorsunuz? Benim algılamama göre, 
bütün yetkiyi siz bununla sadece Kültür 
ve Turizm Bakanlığına almış görünüyor
sunuz. 

Belediyeler, örneğin bir otelin, bir iş
letmenin kanalizasyonunun doğrudan 
doğruya bir denize boşaltıldığını veyahut 
da toplumun sağlığını rahatsız eder bir 
tarzda olduğunu tespit etti; Belediye Ka
nununa göre bu yetkisini kullanıp, ceza 
veremeyecek mi? Onların üzerinde, sade
ce Bakanlıktan gelirse bir talimat, özel sek
törün yapacağı bir denetimle; özel sektö
rün özel sektöre yaptıracağı bir denetim
le gelirse ne olacak? Bu bir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili 
uzman kişilerince bugüne kadar hazırlan

mış, özel sektöre ve devlete ait çeşitli tu
ristik tesislerin amacına uygun kullanılma
dığı, projesine uygun tesis edilmediği tar
zında raporlar var. Bunlar ne olacak? 
Hepsi kadük mü olacak? Yoksa, bunları 
yeniden incelettirip, tekrar, devlet kesesin
den -ama fondan, ama bütçeden- birtakım 
özel kişilere paralar verdirerek raporlar 
hazırlattıracak ve buna göre mi işleme ko
yacaksınız? İdarî mahkemelerde bu ne
denle açılmış davalar var ve mahkemeler 
de, Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik 
elemanlarının bu şekilde verdiği raporla
ra göre şu anda dava görüyorlar. Bu ra
porların hepsi ortadan kalkacak; özel sek
törden, yeniden, bu raporlar Kültür ve Tu
rizm Bakanlığına gelecek, -ne kadar sü
rer Allah bilir- ondan sonra, Bakanlık tek
rar mahkemelere gönderecek ve bu dava
lar öyle mi işleyecek? Bu usuller nasıl ola
cak? Siz,bu "münhasıran" kelimesiyle, 
mevcut diğer kamu kuruluşlarının yetki
lerini ortadan nasıl kaldıracaksınız? Bu 
konunun açıklığa kavuşturulması gerektiği 
kanaatindeyim. 

İkincisi, maddenin bir yerinde, "Ba
kanlıkça yetkili kılınacak gerçek veya tü
zel uzman kişilere de yaptırılır'' denmek
tedir. Peki, Bakanlık dışarıdaki kişilere 
yaptırır da, kendisi uzman kişi istihdamı 
için kadro genişlemesine neden gitmez? 
Böylece, hem işsizliği önlemek, hem uz
man kişileri devlet sektöründe tutarak 
devletin güvencesi altında bulundurmak 
ve hem de onlara bu fonlardan birtakım 
olanaklar da vermek mümkün olmaz mı? 
Yani siz fonu, sadece, özel sektöre daha ge
niş çapta ekonomik olanaklarla aynı işi 
yaptırmak için verirken, gene devlete de 
yaptırabileceğinizi söylüyorsunuz; ama, 
devlet personeline yaptıracağınızı yine 
mevcut kanuna göre yaptıracaksınız, ya
ni yine 8-10 bin lira ile gidecek, yapacak 
bu işi. Sizin uzman eleman miktarınız art
mayacak -almıyorsunuz- uzman eleman 
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miktarınız artmadığı gibi, mevcut eleman
larınızın daha iyi ekonomik koşullarla bu 
göreve gitmesi konusunda da iyileştirici bir 
şey getirmiyorsunuz. Bugüne kadar yap-
tırılamadığını söylediğiniz -hem para az
lığından, hem personel yetersizliğinden, 
hem personel kalitesizliğinden- bir iyileş
tirici olay getirmiyorsunuz. 

Gelen teklif Komisyonda bir değişik
liğe uğramış ve o değişiklikle, Bakanlığın, 
yine evvela kendisinin yaptıracağı ve on
dan sonra gerek görürse de tüzel ve ger
çek kişilere de; özel sektöre de yaptırabi
leceğini söylemiş. O halde, yine evvela esas 
olarak Bakanlık yapacak. Siz de biraz ev
vel burada izah ederken söylediniz; ama, 
siz bu görevlendirdiğiniz kişileri ne nite
lik, ne nicelik bakımından değiştirmiyor
sunuz bu teklifle. O zaman, bugüne ka
dar yapamadığı işi nasıl yapacak? Hem 
aynı parayı alarak gidecek, hem de aynı 
kalitede ve kantitede (miktarda) insanla yi
ne bu işi nasıl yürüteceksiniz? Bunun da 
herhalde bir açıklığa kavuşması lazım; 
çünkü, teklifin bu maddesinde bu da açık
tadır, bana göre meşkûktür. 

v Üçüncüsü; şimdi, özel sektörün bir 
mal? polis olarak çalışması mı sistem ola
rak getiriliyor? Ceza verme yetkisi olacak; 
ama bu yetkiyi resen kullanmayacak, Ba
kanlığa bildirecek; Bakanlık, bugüne ka
dar kaliteli olmayan elemanlarıyla, gele
cek olan teknik raporları nasıl süzgeçten 
geçirecek?.. Hangi elemanla süzgeçten ge
çirecek? Çok daha kaliteli, çok daha kısa 
sürede yapabilecek özel sektörden bu ra
porlar Bakanlığa gelecek; hangi eleman
larınızla siz bunları denetlemeden geçirip, 
süzgeçten geçirip, ayıracak ve "Bu rapor 
uygundur, bu rapor uygun değildir: bu te
sise yapılan denetlemeyi kabul edelim, bu 
tesise yapılan denetlemeyi kabul 
etmeyelim" diyeceksiniz? Çünkü, burada 
da bir personel iyileştirilmesi getirmiyor

sunuz ve mevcut personelin sayısal ve ni
teliksel yetersizliğinden kaynaklanan bir 
şekilde bunu özel sektöre devrettiğinizi 
söylüyorsunuz; ama, bununla ilgili bir iyi
leştirme yok. Çünkü, gelen teklifle, "Doğ
rudan özel sektör" derken, Komisyonda 
değiştirilen şekliyle, -yine esasta tekrar 
söylüyorum, sizin de vurguladığınız gibi-
esas olarak Bakanlığa bırakılıyor. Bakan
lık bugüne kadar yapamadığını bundan 
sonra nasıl yapacak? Bu bir. 

Bir de, gelecek raporları hangi tek
nik elemanlarıyla, yeterli sayıda ve yeter
li kalitedeki elemanlarıyla süzgeçten geçi
recek? Buna da bir iyileştirme getirmiyor
sunuz. Bu, söylenen derde deva bir mad
de değil; sorunları çözmüyor. Eğer gerek
çede belirtilen sorunlar doğruysa, eğer Ba
kanlık buna katılıyorsa; buna çözüm ge
tirilmiyor. Burada ya gerekçe yanlış, bu 
maddeye lüzum yok ya da gerekçe doğru, 
madde bu gerekçenin cevabını vermiyor. 
Bunun da herhalde bir açıklığa kavuşma
sı lazım. 

Bu endişelerimizden dolayı Hüküme
ti uyarıyor, teklife, bu görüşler doğrultu
sunda düzeltilmediği takdirde aleyhte oy 
vereceğimizi belirtiyor, saygılar sunuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ağagil. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, Sayın Ağagil'in konuşma
sı soru tarzında olduğu için, yerimden ce
vap verebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Şimdi, efendim, "Özel idarelerin, beledi
yelerin de otel işletmeleri var; bunların 
idaresi, yetkisi, denetlemesi kendilerine 
mahsustur, o yetkiler var olduğu halde, 
burada onların yetkilerini ellerinden mi 
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alıyorsunuz, 'münhasır' sözünden, bunu 
mu anlayacağız?" dediniz. Öyle değil mi 
efendim? 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Ama, 
kendi işlettikleri oteller değil efendim; be
lediyelerin, tüm yöredeki tesisler üzerin
deki denetleme yetkisini mi ellerinden alı
yorsunuz? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Şimdi, anladığım kadarıyla, şöyle bir açık
lama gerekiyor: Burada, dikkat ederseniz, 
belgeli yatırım ve işletmelerin, belgeye esas 
olan niteliklerini koruyup korumadıklarını 
denetleme ve işletmeleri sınıflandırma yet
kisi münhasıran Bakanlığa aittir. Yoksa, 
sizin dediğiniz gibi, eğer bir su arıtma te
sisi var da o tesisi iyi çalıştırmıyor, denize 
antılmamış suyu döküyorsa, belediyenin 
burada ceza verme yetkisi ortadan kalk
mıyor. Dikkat ederseniz, burada mevzu
bahis olan yetki, doğrudan doğruya, bel
ge sınıflama yetkisidir; "Bu otel birinci sı
nıftır yahut üç yıldızlıdır, bu otel dört yıl
dızlıdır, bu otel beş yıldızlıdır" tarzında 
bir sınıflamanın yapılması yetkisidir. Yok
sa, otelde, belediye sınırları içerisinde bu
lunması gereken çevre şartları vesaire ko
nularında ceza kesme yetkisi, Turizm Ba
kanlığında değil, belediyededir. 

İkinci sorunuzda, "Belediyeler ceza 
veremeyecek mi?" dediniz; gayet tabiî ve
recekler. 

"Eski raporlar kadük mü olacak? 
Şimdi, bütün bunlar için yeni özel şirket
ler ya da uzmanlar vasıtasıyla verilecek ra
porlara göre yeni baştan sınıflama mı yap
mak lazım?" dediniz. Gayet tabiî ki, ha
yır. Aslında bu, şurada ifade edildiği gi
bi, niteliklerini tespit ettikten sonra, bu ni
telikleri koruyup korumadıklarının; işlet
me, bir süreç, süregiden bir olay olduğu
na göre, işletme esnasında, mesela diye
lim ki, garsonların kıyafetleri, temizliği, 
traş olmuş veya olmamış oluşu, peçetele

rin vesairenin iyi ütülenmiş ütülenmemiş, 
temiz veya pis oluşu, bir otelin derece sı
nıflamasında değeri olan faktörlerse, bu
nun sürekli olarak aynen muhafaza edi
lip edilmediğinin denetlenmesidir. Yani, 
kontrol edecek, denetleyecek olan bir uz
man, gidip bunlara baktığı zaman yapa
cağı şey, mesela telefonu çalışıyor mu, kat 
memuru çağırıldığı zaman geliyor mu, 
geldiğinde şöyle muamele ediyor mu gibi 
hususları değerlendirmektir. İşletme süreci 
içerisinde... Bu üç aydır ve bu üç ay içeri
sinde adam bunu yapıyordur; ondan son
raki üç ayda yapmıyorsa bunun tespitidir. 
Yoksa, zaten, tesis, kuruluş olarak dere
cesini almıştır. Ama, işletmede bunun mu
hafazası devam ediyor mu, etmiyor mu?.. 
Eğer etmiyorsa, derecesinin düşürülmesi 
lazımsa, o bilgiler geldiği zaman, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı icabında onun dere
cesini düşürecektir. 

Cezalar ayrı konudur. O belediye hu
dutları içerisinde verilecek cezaları bele
diye vermeye devam edecek. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Denet
leme efendim, yalnız ceza değil. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Onun için, eski raporların kadük olması 
diye bir konu olamaz. O rapor yazıldığın
da işletme o vasıfta olabilir; ama bugün 
eğer işletme başka vasıfta ise, o vasıf da 
tespit edilir. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, burada de
min de arz ettiğim gibi, bu teklif, Bakanlı
ğın eline bu denetlemeyi yapmak için bir 
ilave güç, bir ilave alet daha vermektedir; 
yoksa, kendi elindeki denetleme teşkilatını 
kaldıracak diye bir şey yoktur. Onun güç
lendirilmesi, onun belli bir düzeyde devam 
ettirilmesi vesaire, Bakanlığın elindeki gö
revdir zaten. Onu burada ayrıca pekiştir
meye de lüzum yoktur. Burada bir alet da
ha alınıyor. Belki gerekçeye fazla laflar ya
zılmış; ama benim anladığım kadarıyla, 
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aslı budur. Zaten maddenin ikinci parag
rafının başında da görüldüğü gibi, "Ba
kanlığın gerek görmesi halinde -her zaman 
böyle yapacak diye bir şey de yok- dene
tim ve sınıflandırmaya esas oluşturacak 
tespitler, Bakanlıkça yetkili kılınacak ger
çek veya tüzel uzman kişilere de yaptırılır" 
denilmektedir. Yani, Bakanlık, kendi ya
pacağı işten vazgeçmiş değil, onu kaldırı
yor da değildir. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Yapa
mıyorsunuz, "Elemanımız yok" diyorsu
nuz. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, işte bakınız, ben, şu maddenin 
lafzından anladıklarımı size söylüyorum; 
sizin de öyle anlamanız lazım. Çünkü, bu
rada başka bir laf yok; ama siz "Gerek
çede bu yazılmış" diyorsunuz. Belki ora
da fazla yazılmış; doğru, ben de katılıyo
rum size.. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Yanlış 
mı yazılmış, doğru mu yazılmış? Fazla ve
ya eksik, o ayrı bir konu. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Şimdi, tatbikatta çalışacak olan, şu kanun 
maddesi değil midir? Evet. 

Şimdi, "Lazım olduğunda bunu da 
yaparım, bu aleti de bana ver" diyor. 
Meclisten istediği, talep ettiği işte bu. Kal
dı ki, bunu Bakanlık da teklif etmemiş, Sa
yın Haydar Özalp ve yeter sayıdaki arka
daşları teklif etmiş. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sayın Başkan, kürsüye çıksın Sayın Ba
kan. 

Yarım saat oturarak konuşulmaz Sa
yın Bakan, çok kısa konuşmalar yapabi
lirsiniz oradan, yarım saat konuşamazsı
nız. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, cevap veriyorum sorulara; soru-
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lar uzun. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, eğer uzun 

sürecekse, İçtüzük hükümlerine göre, lüt
fen kürsüye buyurun. Uzun sürecekse bu
yurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Hay hay efendim, hay hay. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, buyu
run efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; efen
dim, aslında sorulara cevap vermişim. "Va-
ni, bir şey var; "Özel sektör malî polis mi 
olacak?" Gayet tabiî ki değil. Bakanlık, 
"Gerekli olduğu zaman böyle bir aleti de 
kullanayım" talebinde bulunuyor; Bakan
lık da değil, milletvekillerinden gelen ta
lep bundan ibarettir ve bunda bir mah
zur yoktur. 

Saygılar sunanm. (ANAP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Soru 

var efendim. , 
BAŞKAN — Soru mu efendim?.. 
Buyurun. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakan biraz evvel benim 
konuşmama verdiği, sorularıma verdiği 
yanıtından bir tanesinde, belgeli tesisler
de derecelendirme işinin, özel sektöre ve
rileceğini, yani yapılacak işin bu olduğu
nu söyledi; ama, burada belgesiz olan iş
letmelerde de bu denetimin yapılacağını 
söylüyor. Eğer bu sadece bir derecelendir
me ise, belgesiz işletmelerde; örneğin, bir 
ev pansiyonculuğunda bu özel sektör ne
yi denetleyecektir, neyi yapacaktır? Ora
daki işlevi ne olacaktır? 

Bunu öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 



T.B.M.M. B : 20 2 . 11 . 1988 O : 1 

Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, aslında konuya şöyle bakılması 
lazım. Bu otelcilik veya pansiyonculuk, 
(Ki, "Belgesiz tesisler" deyince işin içine 
pansiyonculuk da giriyor) normal ticarî fa
aliyetlerden biridir ve genel ticarî mevzu
at içerisinde denetlenmesi dahi kâfidir as
lında. Yani, böyle özel bir kanun olmasa 
da, normal herhangi bir ticarethane, bir 
lokanta, bir gazino nasıl denetleniyorsa... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Bele
diye tarafından... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Belediye tarafından ve diğer bütün Tica
ret Kanunu vesaire, ilgili mevzuat tarafın
dan; o kadan dahi kâfidir. Ancak, turizm 
konusu Türkiye'nin dış gelirleriyle ve cid
diye alınacak büyüklükte dış gelirleriyle 
yakından ilgiji olduğu için, burada, daha 
evvelki kanunla da özel denetlemelere ih
tiyaç duyulmuş ve özel bir sınıflandırma 
ihtiyacı karşısında o kanun getirilmiş; şim
di, bunu hiç de yapmayabilirsiniz. Aslın
da, dünya piyasasında bu oteller yer alır; 
müşterilere rağbet eder veya etmez. Bu
nu, o şirketlerin, otel sahiplerinin keyfine 
bırakmayıp, bir derecelendirme yaparak, 
daha evvelki kanunla bu kontrolü ortaya 
çıkartmışız. Şimdi, bunu hiç yapmasak 
da, "Devlet görevini yapmıyor" diyeme
yiz; diğer mevzuat var. O bakımdan ben, 
"Bu konunun aslı basit" dedim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Bakan. 
Başka söz isteyen?.. Yok. f 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Teklifin tümü kesin olarak kabul edilmiş
tir ve tekUf kanunlaşmıştır. 

2. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay 
ve 42 arkadaşının; 211 Saydı Türk Silahlı Kuv
vetleri iç Hizmet Kanununun 35 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milli 
Savunma Komisyonu Raporu (2/55) (S. Sayısı: 
98) 

BAŞKAN — İkinci sıradaki, İçel 
Milletvekili İstemihan Talay ve 42 arka
daşının; 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri İç Hizmet Kanununun 35 inci Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifinin görüşülmesine geçiyoruz efendim. 

Komisyon?.. Yok. 

Sayın üyeler, Millî Savunma Komis
yonumuzun Başkanlığımıza yazmış oldu
ğu yazıyı okuyorum; mazeret bildirmişler
dir. 

"Komisyon, Başkan ve üyeleri ile bir
likte 2 ve 3 Kasım 1^88 günlerinde Kay-
seri'deki askerî ve savunma sanayii tesis
lerinde tetkik ve incelemelerde bulunacak
tır. Bu nedenle Komisyon temsil edileme
mektedir' ' denilmektedir. 
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İçtüzük hükümlerine göre de, komis
yon mevcut olmadığı için, görüşmenin er
telemesine karar verilmiştir. 

3. — izmir Milletvekili Neccar Turhan ve 
63 arkadaşının; 1111 Sayûı Askerlik Kanununun 
5 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
TZklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/46) (S. Saytst: 99) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Nec
car Türkcan ve 63 arkadaşının; 1111 Sayı
lı Askerlik Kanunun 5 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 
görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon mazeret belirtmiş olduğu
na göre, bu görüşme de ertelenmiştir. 

4. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'' 
nun; 20.6.1987 Tarih ve 3399 Sayılı, Konya İli 
Merkezinde Karatay, Selçuklu ve Meram Adıyla 
Üç ilçe Kurulması Hakkındaki Kanunda Deği
şiklik Yapûmastna Dair Kanun Teklifi ve içişleri 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 100) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili 
Haydar Koyuncu'nun; 20.6.1987 Tarih ve 
3399 sayılı Konya İli Merkezinde Kara
tay, Selçuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe 
Kurulması Hakkındaki Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin gö
rüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşme ertelenmiştir. 

5. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapd-
masına ve Bu Kanunlardaki Bazı Cezaların ida
ri Nitelikte Cezaya Dönüştürülmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/412) (S. 
Saytst 110) (1) 

BAŞKAN — Beşinci sıradaki Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ve Bu 
Kanunlardaki Bazı Cezaların İdarî Nite
likte Cezaya Dönüştürülmesine Dair Ka
nun Tasarısıyla ilgili görüşmelere başlıyo
ruz. 

(1) 110 S. Saydı Basmayazt tutanağa eklidir. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
dılar. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
DYP Grubu adına Hasan Namal. 

BAŞKAN — Başka efendim?.. 
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 

ANAP Grubu adına, Sayın Sadettin Ağa
cık. 

BAŞKAN — Buyurun Hasan Bey. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA HASAN 
NAMAL (Antalya) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Orman Kanu
nu, İş Kanunu, Karayolları Trafik Kanu
nu ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda 
Bazı Cezaların İdarî Nitelikte Cezaya Dö
nüştürülmesine Dair Kanun tasansı hak
kında Doğru Yol Partisi Grubunun görüş
lerini arz edeceğim. Hepinizi saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum. 

Bu tasarı ile, bazı kanunlarda sanık
lara mahkemelerce verilmekte olan ceza
lar, mahkemelerin yetkisinden alınmakta 
ve idareye verilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, kanaatimizce, 
bu taşandaki ana gayelerden birincisi, pa
ra cezasını kapsasa dahi, bazı kararlann, 
mahkemenin yetkisinden uzaklaştırılarak, 
idareye devredilmesidir. 

ikincisi, para cezalan artınlarak, ver
giden, fondan, stopajdan bunalan vatan
daşın cebinden, "para cezası" ismiyle da
ha fazla para çekmektir. 

Tasarının gerekçesinde, "Bu kanun
lardaki para cezalarının mahkemelerden 
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alınarak idareye verilmesiyle, zaman kaybı 
önlenecek ve işlerin sürati yürümesi 
sağlanacaktır" denilmektedir. Bu doğru
dur; bu değişiklikle, Hükümet, vatanda
şın cebinden daha süratle para çekecek
tir. Getirilmek istenen yenilik budur. 

Tasarıda, her ne kadar, idarece kesi
len para cezalanna yedi gün içerisinde, 
sulh ceza mahkemeleri nezdinde itiraz 
hakkı tanınmakta ise de, bu, 3 milyon li
raya kadar varan bir cezanın idarece ve
rilmesini engellemeyecek, yani, ceza kesen 
merci yine idare olacak; mahkemeler ol
mayacaktır. 

Tasanda, vatandaşlar lehine bazı de
ğişiklikler getirilmektedir şüphesiz; fakat, 
vatandaş aleyhine getirilen değişikliklerin 
yanında, bu, devede kulak misali kalmak
tadır. 

Cezanın türü ne olursa olsun, yargı 
yetkisinin ortadan kaldırılması, kanaati
mizce yersizdir. 

Değerli milletvekilleri, müsaade eder
seniz, Adalet Komisyonu üyesi olmam ne
deniyle ve bu tasarı da Adalet Komisyo
nundan gelmiş olmakla, bir başka husu
su yüksek takdirlerinize arz edeceğim. 

Bu tasarı, Adalet Komisyonunda 18 
Ekim 1988 tarihinde kabul edilmiş ve di
ğer tasarılarda olduğu gibi, Meclis Baş
kanlığına gönderilmiştir. Bunun yanında, 
hayalî ihracatla ilgili tasan, Adalet Komis
yonunda, bu taşanlardan daha evvel (16 
Ekim 1988 tarihinde) kabul edilmiş; fakat, 
bugüne kadar, Adalet Komisyonundan, 
Meclis Başkanlığına gönderilmemiştir. Bu 
durumu da Yüce Meclisin takdirlerine arz 
ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, biz Komisyon
da, "Bu tasarıda öngörülen para cezalan 
konulmadan evvel, toplumun bu kesimle
rinin kazancı nedir, ödeme gücü nedir, ev
vela bunu tespit edelim, sonra ceza hü
kümlerini koyalım" dedik, bizi dinleme

diler; hiç olmazsa Yüce Mecliste dinleyin. 
Bu tasanyla, bir orman köylüsüne, haya
tı boyunca göremeyeceği şekilde para ce
zası getiriyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, ormanlanmız 
millî bir servettir, ormanlarımızı korumak 
da, hepimizin millî bir görevidir; ancak, 
ormanlarımızı korurken, orman köylüsü
nü de korumamız gerekmektedir. Şu de
ğişiklik tasarısında orman köylüsünü ko
ruyan hiçbir hüküm yoktur. Orman köy
lüsünün her hareketine, artırılmış şekilde 
para cezası getirilmektedir. Her ne kadar, 
ormana giren bir kıl keçisi yüzünden köy
lüye verilen hapis cezası kaldırılıyor ise de, 
getireceğiniz çok fazla para cezasıyla, da
ha fazla mağdur duruma düşürüyorsunuz. 
Anayasamızın 170 inci maddesi, orman 
köylüsünün korunmasını hüküm altına al
mıştır. 

Orman köylüsünün yıllardır sürüp 
ektiği, orman niteliğini tamamen kaybet
miş ve tarım arazisine dönüşmüş olan sa
haların, ormandan ayrılarak zilyeti bulu
nan orman köylüsü adına tespit ve tescil 
edilmesi gerekmektedir. Orman köylüsü
nü koruyacaksak, böyle koruyalım. 

Bugün, orman niteliğini kaybetmiş, 
tanm arazisine dönüşmüş yerleri yıllardır 
sürüp eken onbinlerce orman köylüsü, aç
ma ve işgal suçundan mahkeme kapılann-
da sürünmekte, hatta cezaevlerinde çile 
doldurmaktadır, cezaların artırılmasından 
gaye ormanların korunması ise, bundan 
evvel, orman köylüsünün korunması, or
man köylüsüne ormandan istifade imkân
larının sağlanması ve bu suretle ormanın 
bekçiliğinin köylüye yaptırılmasının daha 
faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, tatbikatta bir
çok haksızlıklara ve mağduriyetlere yol 
açan, nakil vasıtalarının müsaderesi hak
kında da tasarıda bir yenilik yoktur. Bu 
konuda Komisyonda dile getirdiğimiz hu-
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suslar nazarı dikkate alınmamıştır. Nakil 
vasıtası, çoğunlukla, bir kamyon veya bir 
römorklu traktör olmaktadır. Vasıta, ço
ğunlukla, kaçak orman emvalini götüren 
şahsın olmamaktadır. Kamyon veya trak
tör sahibi, vasıtasını, iyilik olsun diye ar
kadaşına veya komşusuna vermekte; o şa
hıs da, vasıta sahibinden gizleyerek kaçak 
orman emvali götürmekte ve yakalanmak
tadır. Bu durumda, iyilik yapan vasıta sa
hibi de vasıtasının müsadere edilmesi so
nucu mağdur olmakta, haksızlığa uğra
maktadır. Bu sebeple, kaçak orman em
vali taşıyanın vasıta sahibi olup olmadı
ğının araştırılması, vasıtasıyla ilgisi yok
sa, vasıtanın müsadere edilmemesi gerek
tiği kanaatindeyim. 

Ayrıca, orman işletmesi, ormanda ya
pılacak kesim için işçi çalıştırmaktadır. Ta
sarının 9 uncu maddesiyle Orman Kanu
nunun 100 üncü maddesinde getirilen de
ğişiklikle " Ormandan kesilen ağaçlardan 
damgaya tabi orman emvalini damgasız 
olarak orman idaresinin istif yerlerine gö
türenlere ellibin lira para cezası verilir" 
denmektedir. Orman işletmesinde çalışan 
orman köylüsü, ekseriyetle okuma yazma 
bilmeyen kimseler olmaktadır. Orman iş
letmesi, hem işçiyi çalıştırmakta hem de 
kestiği ağacı kendi gösterdiği istif yerine 
taşıyan bu işçiye, "damgasız ağacı 
getirmişsin" diye para cezası vermektedir. 
Tasarıdaki bu değişiklik abestir, yersizdir; 
tasarıdan çıkarılması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, biz, vatanda
şa ağır yük getirecek şekilde para cezala
rının artırılması ve bu cezaların yargıdan 
alınarak idareye verilmesi yönünden, ta
sarıdaki diğer değişiklikleri tasvip etmiyo
ruz. Mesela, Orman Kanununun 103 ün
cü maddesinde getirilmek istenen değişik
likle, "...tohumlama alanlarıyla fidelikle
re herhangi bir şekilde hayvan sokulma
sı..." suretiyle zarar verilirse, 300 bin lira 

para cezası verilir denmektedir. Karayol
ları Trafik Kanununun 123 üncü madde
sinde getirilen değişiklikle, kurs sahiple
rine, yönetmeliklere uymadıkları takdir
de, 1 milyondan 3 milyona kadar para ce
zası verileceği hükmü getirilmektedir. Biz, 
tasarıdaki para cezalannm artınlmasm-
dan yana değiliz. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime son 
verirken, tekrar, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. (DYP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Namal. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Sadettin Ağacık; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA SADET
TİN 'AĞACIK (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılmasına ve Bu Ka
nunlardaki Bazı Cezalann İdarî Nitelik
te Cezaya Dönüştürülmesine Dair Kanun 
Tasamı hakkında grubumun görüşlerini 
sunmak üzere huzurlannızdayım. Sözle
rime başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Kanun çıkarmaktan gaye, kamu dü
zenini sağlamaktır; ancak, bu kanunlan 
çtkanrken, hizmetlerin, süratli, verimli ve 
ekonomik şekilde yürütülmesini de göz 
önüne almak gerekmektedir. Yine, bunun 
yanında, mahkemelerin esasen fazla olan 
yükünün de, düşünülmesi ve bu yükün as
gariye indirilmesi yolunda gayret gösteril
mesi şarttır. Kanunları çıkarırken, bu ko
nuda ne kadar titiz davranırsak davrana
lım, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin do
ğurduğu yeni şartlar, bu kanunlar üzerin
de, zaman zaman, günün şartlanna göre 
değişiklik yapma zaruretini doğurmakta
dır. İşte, Sayın Genel Kurulun tasvibine 
sunulan tasarı da bu zaruretten kaynak
lanmış bulunmaktadır. Hükümetçe hazır
lanıp, Yüce Meclise sunulan bu tasarıy
la, idarî ve yargı sistemimize yeni bir uy
gulama getirilmektedir. Tasarı, dört ka-

— 278 — 
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nun üzerinde durmaktadır; 6831 sayılı Or
man Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu, 2926 
sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu. 

Söz konusu kanunlar, uygulama alanı 
bakımından, ülkemizde geniş halk kitle
lerini ilgilendiren yasal düzenlemeleri ih
tiva etmektedir. 

Orman Kanunu, ülkemiz tabiat var
lığı olan ormanlarımızın yetiştirilmesi, ko
runması, işlenmesi yanında, devlet malı 
sayılan bu millî varlığımıza zarar veren
lere karşı uygulanacak cezaî müeyyidele
ri de belirlemiştir. Anayasamızın 169 un
cu maddesinde, ormanlarımızın korunma
sı ve geliştirilmesine dair özel hükümlere 
yer verilmiştir. Bu maddede, devlet mül
kü olarak nitelendirilen ormanlarımızın 
korunması, gözetilmesi ve yetiştirilmesine 
dair amir hükümlerin yanında, ormanla
ra zarar verecek hiçbir eylem ve faaliyete 
de müsaade edilmeyeceği hükmüyle, or
mana verilecek zarara karşı da kesin tavır 
konulmuş bulunmaktadır. Tasanyla, Or
man Kanununda yer alan cezaî hüküm
lere yeni bir anlayışla yeni bir veçhe geti
rilmektedir; ceza vermede esas gaye olan 
caydırıcılık vasfına etkinlik kazandırılmak
tadır. 

Bu husus yanında, bu tasarıyla, bazı 
suçlarda suçun şiddetine göre farklı ceza 
verilmesine imkân verilmek suretiyle, suç-
ceza adaleti sağlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
suç, kanunlarca yasaklanan hususlann ya
pılması eylemidir. Ceza ise, suç işleyen ki
şilere, kanunla verilen hürriyeti kısıtlayı
cı hapis veya maddî ödeme müeyyidesi-
dir. Anayasamızın 38 inci maddesinde 
"Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bu
lunan kanunun suç saymadığı bir fiilden 
dolayı cezalandırılamaz" hükmüyle, su
çun tanımını kanunlara bırakmıştır. Tür
kiye Cumhuriyetinde, kanun yapma yet

kisi yalnızca Türkiye Büyük Millet Mec
lisine aittir. O halde, Yüce Meclisimizce 
kabul edilen kanunlarda yer alacak .hü
kümlerde suç unsurunun iyi tanımlanma
sı, ceza kavramının da caydırıcı niteliği
nin bulunması esastır. Tasanda yer alan 
6831 sayılı Orman Kanunu ile ilgili deği
şiklik maddeleri, bu temel prensip içinde 
ve son derece olumlu yönde her iki unsu
ru da bünyesinde toplamış bulunmakta
dır. 

Bu iki unsurun analizini yapacak 
olursak: Uygulamadan edinilen tecrübe
ler ışığı altında, suç fiilleri tadat edilmiş
tir. Nitekim, devlet ormanlarında, ıhlamur 
çiçeği, palamut, mazı, kozalak gibi to
humları toplayanlar veya ocak açarak, ça
kıl, toprak, kum çıkaranlar ile, ormanlar
daki dere/ ve göllere dinamit veya zehir 
atanlara aynı cezanın verimesinin adalet 
sisteminde yarattığı sıkıntılar dikkate alı
narak, suçlar arasındaki farklılıklara ve su
çun şiddetine göre ceza verilmesi sistemi 
getirilmiştir. İdarî para cezası yoluyla ce
za mekanizmasına sürat kazandırmak ve 
suçlunun kısa sürede cezalandırılmasını 
sağlamak suretiyle, caydırıcılık yönü kuv
vetlendirilmiştir. 

Tasarı, bu uygulamanın bir keyfîlik, 
bir haksızlık yaratmaması için suçu olma
yan bir kişinin suçlanması veya hafif bir 
suça daha ağır bir para cezası verilmesi gi
bi adaletsiz kararları önlemek için, itiraz 
mekanizmasını da beraberinde getirmiş
tir. Kendilerine idarî nitelikte para cezası 
kesilen kişiler, tasarı ile tanınan 7 günlük 
süre içerisinde yetkili sulh ceza mahkeme
lerine itiraz ederek, haksız, bir uygulama
ya maruz kalmışlar ise, bunu ispatla, ce
zayı iptal ettirebileceklerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tasarıda yer alan diğer önemli düzenleme, 
1475 sayılı İş Kanunu ile ilgilidir. Anaya
samızın 49 uncu maddesi, "Çalışma, her 
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kesin hakkı ve ödevidir'' hükmüyle, çalış
manın kişisel bir özgürlük hakkı olduğu
nu belirlemiştir. Yine aynı madde, "Dev
let, çalışanların hayat seviyesini yükselt
mek, çalışma hayatını geliştirmek için ça
lışanları korumak, çalışmayı desteklemek 
ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir 
ortam yaratmak için gerekli tedbirleri 
alır" hükmüyle de, çalışma hayatı siste
minin kurulmasında devleti görevli kılmış
tır. 

1475 sayılı İş Kanunu, Anayasanın, 
belirttiğim maddesinde yer alan hükmü
ne dayalı olarak düzenlemeler ihtiva eden 
bir yasadır. 1475 sayılı İş Kanunu, çalış
ma hayatında, işçinin çalışma saatleri, ça
lışma hakları, sakat ve eski hükümlü ça
lıştırılması, işçi sağlığı, iş güvenliği, işye
ri açma bakımından özel ve koruyucu hü
kümler ihtiva etmektedir. Halihazır kanu
nun kendi sistemi içinde, bu konularda be
lirtilen usul ve şartlara uymayan ve yine, 
tespit edilen kaideleri yerine getirmeyen, 
mecburiyetlerini üstlenmeyen işveren ve
ya işveren vekillerine mahkemelerce para 
cezası müeyyidesinin uygulanacağı hük
me bağlanmıştır; ancak, uygulamalar, bu 
müeyyidenin hem çok uzun süreç içerisin
de uygulanabilmesi hem de zaman içinde 
değerlerinin küçülmesi nedeniyle, caydı
rıcılık etkenliğinin kalmadığı gerçeğini or
taya çıkarmıştır. Sunulan tasarıda ise, bu 
tedbirlere yeniden etkinlik sağlamak üze
re iki ayrı uygulama öngörülmektedir. 

1. Para cezaları idarî para cezaları
na dönüştürülmekte, 

2. Para cezaları suç unsurunun nite
liğine göre artırılmaktadır. 

Yine, tasarıda açıkça belirlendiği üze
re, 1475 sayılı İş Kanununun çalışma ha
yatını düzenleyici nitelikteki kaidelerine 
uymayan, ihlal eden işverenler veya vekil
lerine uygulanacak para cezalan, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge mü

dürlüklerince ve gerekçeleri belirtilmek su
retiyle verilecektir. Ancak, tasarı, Orman 
Kanununda olduğu gibi, bu uygulamadan 
doğabilecek yanlışlık, haksızlık ve ters uy
gulamaları önlemek bakımından kendi 
içinde, idarî, adlî denetim fonksiyonunu 
da aynı şekilde düzenlemiştir. 1475 sayılı 
İş Kanununun ilgili maddelerine uyma
dığı tespit edilen bir işveren veya işveren 
vekili, tasarı uyarınca kendisine kesilecek 
idarî nitelikteki para cezası karşısında hak
sızlığa maruz kaldığı iddiasında ise, yedi 
gün içerisinde, yetkili sulh ceza mahkeme
sine müracaatla, itiraz edip, iptalini iste
yebilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
tasarının en önemli düzenlemelerinden bi
ri ise, 2918 sayılı Trafik Kanunu yönün
den -trafik konusunda- öngörülen düzen
lemelerdir. Ülkemizde hızla gelişen sosyal 
refahın bir sonucu olarak, ulaşım araçla
rının baş döndürücü bir hızla çoğalması, 
yurt içi ticarî ilişkiler ve turizmin artma
sı, yollar ağıyla, şehirlerin, kasabaların 
birbirine bağlanması, trafik konusunu 
günlük hayatımızın bir parçası haline ge
tirmiştir. Bu gelişim, ekonomik ve sosyal 
yönden ilerlemenin işareti olduğundan, 
sevindiricidir; ancak, bu sevindirici tab
lonun, trafik kazaları gibi, hepimiz için 
üzüntü kaynağı olan bir de ikinci tarafı
nın bulunduğunu unutmamak gerekir. 

Şehir içi ulaşım ve şehirlerarası ula
şım, bütün yönleriyle trafik kaidelerine 
uygun olarak yapılması gereken bir disip
lin uygulamasıdır. Her trafik kaidesi bir 
ihtiyaçtan doğmuştur; bu kaidelere uymak 
da, uyulmasını sağlamak da, her şeyden 
önce bir eğitim fonksiyonuna bağlıdır. 

Trafik kazaları konusunda uzmanla
rın yaptığı araştırmalar, kazaların üç ana 
unsura dayandığını göstermektedir. 

1. Sürücü hataları, yüzde 73'lük; 
2. Araç hataları, yüzde 3'lük; 
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3. Çevre hatalan, yüzde 24'lük bir 
paya sahiptir. Bu istatistik! bilgi, kazala
ra, büyük ölçüde insan faktörünün neden 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Her 
gün yaşadığımız bu ölüm makinesi olan 
trafik konusunda, günün şartlanna göre 
etkin tedbirleri kanunlaştırmak, Yüce 
Meclisin, bu tedbirleri uygulamak ve uy
gulatmak da idarenin görevidir. 

Halihazır kanunun getirdiği sistem
de, karayolları üzerinde, yolcuları, yaya
ları, araçları ve trafiği tehlikeye sokan ve 
suç oluşturan fiiller iki grup içinde müta
laa edilerek, bir kısmına trafik zabıtasın-
ca, bir kısmına ise mahkemelerce ceza ve
rilmesi yoluna gidilmiştir. 

Trafik suçu mahkemenin alanına gi
ren bir suç ise, sürücüsü suçüstü hüküm
leri uyannca, trafik zabıtasınca mevcutlu 
olarak mahkemelere sevk edilmektedir. Bu 
mecburiyet, suçun şehirlerarası karayolun
da işlenmesi halinde, gerek sürücüler, ge
rek araçta bulunan diğer yolcular ve kont
rolü yapan trafik zabıtasına büyük zorluk
lar ve külfetler yüklemektedir. Burada her 
ne kadar, mahkemelerce para cezasının 
yanında hafif cezanın da verilebileceği ve 
bunun daha caydırıcı olabileceği ileri sü
rülebilirce de, İnfaz Yasasında yapılmış 
olan değişikliklerin, tatbikatta hapis ceza
sını tamamen ortadan kaldırdığı görül
mektedir. 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kındaki Kanunun 4 üncü maddesi uyann
ca, mecburî olarak bu hapis cezalan pa
raya çevrilmektedir. Bu durumda, trafik 
suçlarında, trafik zabıtalannca verilen ce
zalarla mahkemede verilen cezalar arasın
da bir etkinlik ve caydırıcılık farkı kalma
makta ve mahkemeler de boşuna işgal 
edilmiş olmaktadır. Tasarı, bu durumları 
göz önüne alarak, birkısım cezaların mah
kemelerce verilmesi hükümlerini kaldır
makta ve bu fiilleri, trafik zabıtasınca uy
gulanacak idarî para cezalarına bağlamak
tadır. 

Böylelikle üç fayda birlikte elde edil
mekte; mahkemelerin yükü hafifletilirken, 
mahkemenin görevine giren bir trafik su
çu işleyen sürücüler ile aynı araçta bulu
nan yolcuların zaman kaybı ile mağdur ol-
malan önlenmekte ve trafik zabıtasının 
da, aslî görevi olan trafiği kontrol etme işi
ne daha fazla zaman ayrılabilmesine im
kân sağlanmaktadır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nu, para cezalarını takip ve tahsil etme 
yetkisini, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
ilgili birimlerine vermiştir; ancak, cezala-
nn büyük bir bölümünün takip ve tahsil 
edilebilmesi, cezalann, kurallara riayet et
me alışkanlığı kazandırmak suretiyle tra
fik kazalannın önlenmesi ve azaltılması 
yönünden caydmcılık vasfını kaybetmiş
tir. Bu nedenle, tasanyla, trafik para ce
zası tutanaklannın takip ve tahsilindeki 
güçlükler göz önüne alınarak, cezalann, 
sürücüler üzerindeki, kurallara uyma ve 
uymayı alışkanlık haline getirme etkinli
ğini artırmak, devletin uğradığı ekonomik 
kaybı önlemek ve bu hizmetin süratli bir 
şekilde yürütülmesini sağlamak amacıy
la, tutanak tarizim etme yetkisi olan gö
revlilere, aynca peşin para tahsil etme yet
kisi verilmiş olacaktır. 

Tasanyla, aynca, gerek mahkemeler
ce ve gerekse görevli trafik polisince uy
gulanan cezaî müeyyideler, zaman içeri
sinde, caydıncı vasfını önemli ölçüde kay
betmiş olduğundan, bu müeyyideler, ar-
tmlmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Karayolları Trafik Kanununda bulu
nan, ancak sürücü belgesi ve sahiplerinin 
sicillerinin Emniyet Genel Müdürlüğü 
Bilgiişlem Merkezindeki bilgisayara geçi
rilmesi şartına bağlanan ceza puanı uygu
laması için de, tasarıya geçici bir madde 
ilave edilmiştir. Bu madde uyannca, tasan 
kanunlaşarak yürürlüğe girdikten makul 
bir süre sonra ceza puanı uygulama-
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sına geçilebilecek ve bütün dünyada en 
büyük caydırıcı etken olduğu kabul edi
len bu uygulamayla, trafik kazalarının 
azalması, böylece sağlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tasarı ile getirilen son düzenleme, 2926 sa
yılı Tanmda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 
61 inci maddesi üzerinedir. Bu maddenin 
halihazır haliyle, suç oluşturan fiillere ağır 
para cezasının mahkemelerce verilmesi 
öngörülmektedir. Tasarıda ise, diğer ka
nunlarda olduğu gibi, bu ceza, Bağ-Kur 
il müdürlükleri tarafından, gerekçeli ola
rak verilecek idarî para cezasına dönüş
türülmektedir. Yine burada, haksız ve yer
siz uygulamalan önlemek için itiraz hak
kı tanınmış bulunmaktadır. Cezanın hak
sız ve yersiz olduğunu ileri süren muha
tap, yedi gün içerisinde mahallî sulh ceza 
mahkemesine müracaat edebilecektir. 

Tasan ile kanuna eklenen geçici mad
de ile de, halen yürürlükte olan hüküm
lere dayanılarak açılan davaların, bu ta
sarının kanunlaşmasıyla birlikte ortadan 
kalkacağı hükmü getirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
tasarıda yer alan 4 kanuna ait değişiklik 
teklifinin ayrı ayrı değerlendirmesinden 
sonra, bir konuyu da tekrar ele alarak söz
lerimi bağlamak istiyorum. 

Değişikliği istenen maddelerin tetki
kinden, ikiye ayrıldıklan görülecektir. 6831 
ve 2918 sayılı kanunların tadili istenen 
maddelerinde, halihazır durumda, mah
kemelerce para cezalarının yanında hafif 
hapis cezaları da verilmektedir; ancak, bu 
kanunların çıkarılmasından sonra, Usul 
Kanununda ve İnfaz Yasasında yapılan 
değişiklikler, bu hapis cezalarını işlemez 
hale getirmiştir. Bugün bu cezaların hep
si, 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 
uyarınca, mecburen paraya çevrilmekte
dir. 1475 ve 2926 sayılı kanunların tadili 

istenen maddelerinde ise, mahkemelerce 
sadece para cezası hükmedilmektedir. 

Bu tablo karşısında, halihazır uygu
lamada para cezalannın mahkemece ve
rilmesinin, konuşmamın başında arz et
tiğim verimlilik, süreklilik ve ekonomik
lik ilkeleriyle bağdaşan tarafının kalmadığı 
ortadadır. Öngörülen bu para cezalan 
için, mahkemeye, birçok zabıt sureti, ev
rak düzenleme gibi idarî işlemlerin yanın
da, zabıt mümzilerinin ifade vermek için 
adliye koridorlarında beklemeleri de bü
yük mesai kayıplarına yol açmaktadır. Yi
ne bu yüzden, idarî para cezasıyla hallo-
labilecek konularda mahkemelerin yükü 
gereksiz yere artınlmaktadır. Müeyyide
lerin caydırıcılık gücü kalmadığı gibi, ada
letin tecellisi de gecikmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
devlet idaresi bir kaideler zinciridir. Bu ka
ideleri kanunlar tespit eder. Kişi hak ve 
hürriyetleri çerçevesinde, herkes bir diğe
rinin, dünyada bir eşi daha olmayan bu 
güzel topraklarda, modern ve sağlıklı şe
kilde yaşamasına yardımcı olmalıdır. Ça
lışma hayatı, tabiat varlıklanmız ve ula
şım haklanınız bakımından karşılıklı ve
cibelerimizi yerine getirmeliyiz. Eğer ve
cibelerini yerine getiremeyenler olursa, 
devlet bunlara layık oldukları cezayı mut
laka verecektir. 

"En iyi adalet, geç kalmamış 
adalettir" ilkesi ışığında, ceza uygulama
sına sürat getiren, caydırıcı niteliği olan 
bu tasarıyı, Anavatan Partisi Grubu ola
rak her yönüyle olumlu şekilde değerlen
diriyor ve destekliyoruz. 

Saygılarımla arz ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ağacık*^ 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, grubumuz adına, Sayın 
Güneş Gürseler konuşacaklar efendim. 
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BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına, Sayın Güneş Gür-
seler, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başka
nım, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 110 sı
ra sayılı tasan hakkında Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açık
lamak üzere söz aldım, hepinizi saygıla
rımla selamlıyorum. 

Sözlerime, dünkü Milliyet Gazetesin
de yer alan bir makalenin bir bölümünü 
sizlere aktararak başlamak istiyorum. O 
makalede, dünyaca ünlü Asscociated Press 
Ajansının Türkiye ile ilgili olarak dünya
ya geçtiği bir haberden bir alıntı vardı. 
Ajans, Türkiye ile ilgili olarak bir olayı 
dünyaya geçmiş. Bakın ne diyor: "Türk
ler enflasyonla baş edebilmek için iki işte 
birden çalışıyor. Etten feragat ediyor, ar
tık vejetoryen oldular, ayda bir akşam ci
ğer yemek, fasulyeye aksanlar için lüks bir 
değişiklik oluyor. Politikacılar ve ekono
mistler hangi stratejinin uygulanması ge
rektiği konusunda tartışırlarken; Bahad-
din Çelik, geceleri bekçi gündüzleri de ka
pıcı olarak çalışıyor. Bu durumda bile yıl
da bir defa, o da Kurban Bayramında et 
yiyoruz. Eğer hasta olup, bir müddet ça
lı şamazsam, çocuklarım ekmek bile yiye
mez diyor".. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Yalan söylüyor! 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Dünyaya yayın yapan ajans, geceleri de 
halk otobüsünde çalışarak günde 17 saat 
direksiyon başında kalan şoförden bahse
diyor ve ayda ortalama 150 bin lira maaş 
alan ilkokul öğretmenleri arasında, "ikinci 
bir işte çalışanların sayısı oldukça fazla" 
tespitini yapmış. 

Bunlara ben katılıyorum; ama, be
nim söylediğim şeyler değil; bir yabancı 
ajansın Türkiye ile ilgili olarak dünyaya 
geçtiği bir haber. "Bu da nereden çıktı?" 

diyeceksiniz. Şunu söylemek istiyorum; 
Adalet Komisyonunun üyesiyiz, üyesi ol
maktan onur duyuyoruz, uzmanlık komis
yonu kapsamı içerisinde çalışıyoruz, ol
dukça da iyi çalıştığımız kanısındayız, ga
yet hızlı yasalar çıkarıyoruz; ama, şu 
Türkiye'nin kapsamı içerisinde -biraz ön
ce Doğru Yol Partisi Grubu adına konu
şan arkadaşımız da söyledi- bizim bütün 
hızlı çalışmamıza rağmen, bir yasa tasa
rısı Yüce Meclisi gelmiyor, hayalî ihracatla 
ilgili tasarı Komisyondan geçtiği halde, 
bildiğiniz nedenlerle takıldı kaldı. 

Türkiye'de belirli insanların başına 
bazı işlerin gelmemesi için çeşitli kaygılar 
içerisine düşüyoruz; Meclisi zorluyoruz, 
komisyonu zorluyoruz, komisyonun baş
kan ve üyelerini zorluyoruz, yeni usuller 
ortaya koymaya çalışıyoruz, belirli insan
lara, belirli şeyler sağlamak için; ama şu 
tablo Türkiye'de devam ediyor. 

Bu yasa tasansı, Türkiye'de enflas
yon gerçeğini Hükümetin de kabul ettiği
ni, eski metinlerdeki para cezalarının ar
tık anlamsız kaldığını söylüyor ve para ce
zaları artırılıyor. 

Değerli milletvekilleri, önce şunu ka
bul etmek lazım: Para cezası tek başına 
caydırıcı mıdır; para cezasını istediğiniz 
kadar artırmanın, o suçlan ortadan kal
dırmada tek başına bir etkisi var mıdır? 

Şimdi, orman suçlarıyla ilgili olarak, 
orman köylüsüyle ilgili olarak, para ceza
larını artırıyoruz. Peki, istediğimiz yasal 
düzenlemeleri Orman Yasasında yapalım; 
ama orman köylüsünü sorunlanndan kur
tarabilecek miyiz? 

Bakın, ormanımızı korumamız ve 
kollamamız lazım. Tarihî eserlerde yazı
yor, Asur Kitabelerinde bile var Van Gö
lünün etrafı, saz kadar sık ormanlarla kap
lıymış. Biliyorsunuz, Timur, fillerini Or
ta Anadolunun ormanları içinde saklamış; 
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ama, oradan buraya gelmişiz. Türkiye'nin 
ekolojik dengesi içinde ormanlarımızı ko
rumamız lazım; ama, kiminle? Ormanla
rı, orman köylüsüyle birlikte korumamız 

• lazım. Orman köylüsünü, işlediği suçlar
dan dolayı elbette cezalandıracağız. Or
manın içinde işlenebilecek bazı suçların 
tarifini de yapacağız, kimsenin ormanı yok 
etmesine izin vermeyeceğiz; ama bu cezaî 
düzenlemeleri getirirken, orman köylüsü
nü, orman içinde yaşamaktan mutlu hale 
getirmeliyiz. Bugün, orman köylüsü, or
man içinde yaşamaktan, o güzelliklerle be
raber yaşamaktan mutlu değildir. Neden 
mutlu değildir? Çünkü, makta ile ilgili 
olarak, ıhlamur toplamakla ilgili olarak, 
satışla ilgili olarak, orman ona sürekli so
run yaratmaktadır. 

Bakın geçenlerde ne oldu; (en son ya
pılan) "Pazar artışı" denilen bir olay var
dı, o kaldırıldı. \ani, orman köylüsü, mak
ta yoluyla, diğer yolla kendi kestiğini ken
disi pazarlıyordu, o kaldırıldı, orman teş
kilatı pazarlıyor; şimdi, orman köylüsü işçi 
olarak çalıştinliyor. Tamam... Ama, or
man idaresi tarafından satılırken tomru
ğun metreküpü 200 bin ile 400 bin lira 
arasında değişiyor, orman işçisi metreküp
ten 8-9 bin lira alıyor. Orman köylüsü 
bundan memnun değil. 

Orman köyleri, kasabalara, ilçe mer
kezlerine uzak. Hepsinin yolu yok. Hep
sinde sağlık hizmeti yok. Orman köylüsü
ne verilen krediler çok düşük ve orman ka
dastrosunu her yerde henüz tamamlaya-
madık. 

Biz, böyle bir ortamda cezaları artı
rıyoruz ve cezalan artırırken bir şey yapı
yoruz; orman köylüsünü, orman işletme 
şeflyle karşı karşıya bırakıyoruz. 

Komisyonda bunu tartıştık. Arkadaş
larımız, "Orman köylüsü bundan önce de 
ormancıyla karşı karşıyaydı. Mahkemeye 
götürülen zaptı tutan gene ormancı, hem 

de daha alt düzeyde ormancı. Ne fark ede
cek? dedi. 

Bizce şu fark ediyor: Orman görev
lisinin bir tutanak düzenleyip onu mah
kemeye göndermesi başka şey, işletme şe
finin doğrudan doğruya para cezası ver
mesi başka şey. Şimdi, işletme şefi para ce
zası veren durumunda. O zaman orma
nın daha alt görevlileri, koruma memur
ları sadece tutanak düzenleyen durumun
daydılar; iş mahkemeye gidiyordu... 

Şimdi burada şu tartışmayı yapabi
liriz: Türkiye'de mahkemeler aşın ölçüde 
şişirilmişlerdir, ayrıca idarî işlerle de uğ
raşmaktadırlar... Mahkemelerin işlerinin 
hafifletilmesi meselesi vardır; tamam, 
bunları kabul ediyoruz; ama bu gerçek 
karşısında zaten sıkıntı içerisinde bulunan, 
zaten sorunları bulunan orman köylüsü
nü; hem de her gün karşı karşıya olduğu 
orman işletme şefiyle, bu şekilde husumet 
görebilecek şekilde bir arada bırakmak 
doğru değildir diyoruz. 

Değerli üyeler, bakınız, aynı tasarı
da, trafik polisine de peşin para cezası kes
me yetkisi verildi. Eskiden, trafik polisle
ri makbuz kesiyorlardı, cezalar vergi dai
resine ödeniyordu. Tabiî, cezayı kimse 
ödemiyordu. Şimdi o yetki polise verildi. 
Burada, bir ölçüde polisle vatandaş sürekli 
karşı karşıya değildir. Evet, kendi yöresin
de polis memuru o görevi yapacak; ama 
genelde, gelip geçene bu makbuzu kestiği 
için, polise, yani aynı şahsa vatandaşın hu
sumet beslemesi mümkün değil; fakat or
man köyü aynı köy orman şefi aynı orman 
şefi ve sürekli onlarla beraber ve sürekli 
birliktelik var. Herkesi tenzih ederek söy
lüyorum; ama şikâyetçi olduğumuz ve ya
pılan bir sürü işlemler de vardır. Mahke
meye giden tutanaklarla ilgili şikâyetçi ol
duğumuz olaylar var; ama buna karşılık, 
büyük miktarda para cezası verme yetki
si veriyoruz; işte, bizce bu doğru değildir. 
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"Karşılığında itiraz yolu mümkündür ve 
mahkemeye giderler" deniyor. Giderler, 
evet, itiraz üzerine mahkemeye gidebilir
ler; ama biraz önce saydığım sıkıntıları 
olan orman köylüsünün mahkemeye itiraz 
etme gibi bir durumu, arzuhalciye, avu
kata gitme, itiraz dilekçesi yazdırma ve çe
şitli ücret ödeme durumuyla karşı karşı
ya kalma gibi bir durumu getirmemiz 
doğru değildir diyorum. Ne yapılabilirdi? 
Cezalar artırılır... Cezalar artırılır; ama es
ki sistemde artırılırdı. Yani, ormancı tu
tanağı düzenlerdi, vatandaş ise, kendi aç
madığı bir davada, orman idaresinin aç
tığı bir davada gider, mahkemede kendi
ni savunmaya çalışırdı. Bu nedenle, Sayın 
Komisyon Başkanımızın da hatırlattığı gi
bi 15 inci maddeye karşı olduğumuz şek
linde muhalefetimizi burada arz ediyo
rum. 

Ayrıca, Trafik Yasasında yapılacak 
değişikliklerle ilgili, genel olarak bir şey 
söylemek istiyorum izninizle. Trafikte para 
cezalan artırılıyor ve polise o yetki verili
yor. Kural olarak karşı değiliz; ama, Türk
iye'nin trafik sorununun, trafikte yaşanan 
anarşinin para cezalarıyla önlenemediği 
de bir gerçek. Gerçi, Sayın Bakanımız 
böyle bir ulaşım politikası yaklaşımına 
karşı çıkıyor ve Hükümet de karşı çıkıyor; 
karayoluyla ulaşımın daha ucuz ve mo
dern ulaşımın, karayoluyla yapılan ulaşım 
olduğu kanısında. Sanıyorum en son böl
ge müdürleri toplantısında ben sizi dinle
miştim; ama, bence böyle değil. Ben, ken
di seçim yöremden örnek vereceğim. Te
kirdağ-İstanbul arası 135 kilometre olup, 
karayolu İstanbul'dan E-5 olarak başlayıp, 
E-25 olarak ayrılmakta. Tekirdağ'da otu
ran insanların İstanbul'a gitmek için ka
rayolundan başka seçeneği yok. Halbuki, 
deniz orada duruyor, deniz orada duru
yor ve Cumhuriyetin ilk yıllarında, sanı
yorum 1960'a gelene kadar, Tekirdağ-
İstanbul arasında deniz yolu vardı. Mu

ratlı'ya kadar tren var, Muratlı'ya kadar 
tren var ve Cumhuriyet öncesine de gidi
yor o tren. 10 uncu Yıl Nutkunda biliyor
sunuz, "Demir ağlarla ördük anayurdu 
dört baştan" denildi. 

Şunu söylemek istiyorum: O yolda 
çok kaza oluyor. Neden?.. Ben, İstanbul'
da duruşmam varsa biniyorum arabama, 
tek başıma o yolda arabamla gidiyorum; 
hem benzin masrafı, hem arabamın yıp
ranması, hem yolda kalabalık. Vatandaş, 
gezmeye giden, alışverişe giden, başka iş 
için giden -mecburen- arabasını alabile
cek durumda olan arabasını alıyor, oto
büsle giden otobüsle gidiyor. Yazın İstik
lal Caddesindeki, Atatürk Bulvarındaki 
trafik, Tekirdağ-İstanbul yolunda var. Ne
den? Başka bir seçenek olmadığı için. Ya
ni, İstanbul'da kullanılan -gerçi, bir yön
leriyle de eleştirilen- deniz sürat otobüs
leri deniz ulaşımı mümkün olan yerlerde 
kullanılamaz mı? Tekirdağ-İstanbul ara
sında trendeki hızı artıramaz mıyız? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Eskiden vardı, zarar ettiği için kapatıldı; 
talep yoktu. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Efendim, eskiden vardı; zarar ettiği için 
kapatıldığını sanmıyorum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Biz kapatmadık. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Siz, daha doğrusu sağ iktidarlar, Türki
ye'de ulaşım politikasının anlayışını değiş
tirdiler; yani, daha önce, hükümet toplu 
taşımacılığı desteklerken, demiryollarını 
yaparken, denizyollarına ağırlık verirken; 
Türkiye'de sağ iktidarlarla, bu olay kara
yollarına aktarıldı. Karayollarına aktarı
lınca, nakliye karayollarına döndü ve bil
miyorum doğru mu yanlış mı; ama, bir 
gazetede vardı, bizde, Avrupa'nın 14 ül-
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kesinden daha fazla kamyon olduğu iddia 
ediliyor. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İsta-nbul) — 
Türkiye'nin, o 14 ülke kadar alanı var. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) -
Şimdi, bu kadar kamyon yolda, bu kadar 
otobüs yolda, bu kadar otomobil yolda ve 
kazalar da bundan oluyor. 

Karayolları gelişmesin diyen yok; ka
rayolları gelişmelidir, nakliye sektörümüz 
de gelişmelidir, ama nakliye sektörümüz 
gelişirken, onun yanında da deniz ulaşı
mı, tren ulaşımı da gelişmelidir. Bu yapıl
madığı için, yanlış bir sektöre ağırlık ve
rildiği için, trafik kazaları bu boyuta ulaş
mıştır diyoruz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
"Bilmiyorum" dediniz ya; doğru, bilmi
yorsunuz; sonra anlatırız biz size. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Hayır, sayı olarak onu söyledim; ama bil
diğim bir gerçek var: Toplu taşımacılığa 
dönülmedikçe, toplu taşımacılığa ağırlık 
verilmedikçe, insanlar gidecekleri yerlere 
seçeneksiz olarak karayoluyla gitmek zo
runda bırakıldıkça, bu kazalar önlenemez; 
yani, insanlara karayolu üzerinde kalma 
zorunluluğunu ortadan kaldırmalıyız. Bu 
anlayışı yerleştirmek lazım; çünkü, kara
yollarıyla ulaşım, dışarıya bağımlılık de
mek; akaryakıt yönünden dışarıya bağım
lılık demek, araç yönünden dışanya ba
ğımlılık demek. Bunlan Trafik Yasası ne
deniyle söylemeye çalıştık. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
O konuda da, bilmediğiniz çok şey var. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Sayın Bakanımızla tartışıyoruz; çünkü, te
melde farklıyız. Sizin söyledikleriniz... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 

Hayır, onda da bilmediğiniz çok şey var. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 

Yok; biliyoruz, biliyoruz... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAFİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Yok, yok; bilmediğiniz çok var. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Bilmediklerimizi öğrenmeye hazmz; ama, 
siz de yanlış yapmakta ısrar ediyorsunuz. 
Sistem olarak, sizin yaptıklarınız yanlış. 
Bu kadar trafik kazası, bu karayolları ne
deniyle olmuştur; bu kadar insan karayol
ları nedeniyle ölmektedir ve her ailede ar
tık, trafik kazası şehidi var, kendi ailem
de de var. Eskiden, aileler, Kurtuluş Sa
vaşında, Balkan Savaşında verdikleri şe
hitleri söylerlerdi; şimdi her ailede trafik 
kazası şehidi var. Daha, yakın zamanda, 
kayınpederimi trafik kazasında kaybettim. 
Yani, bunlar Türkiye'nin gerçekleridir; bu 
gerçekleri Sayın Bakanımızın da söyledik
lerinden anlaşılıyor ki, sizin değiştirmeye 
pek niyetiniz yok; inşallah, değiştirmek bi
ze nasip olur. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Gürseler. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MEHMET 
TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, saygı
değer milletvekillerimiz; görüşülmeye baş
lanan bazı kanunlardaki cezaların idarî ni
telikteki cezaya dönüştürülmesi ile ilgili bu 
yasa tasarısının müzakeresinde, bu konu 
ile ilgili fikirlerini izah eden arkadaşların, 
izah ettikleri durumlarla tasarının pek ala
kası olmadığını belirtmek istiyorum. 

Şimdi, bu noktada kısaca, Yüce Ku
rula izahat vermek istiyorum. Bu tasarı 
esas itibariyle üç ana gayeyi kapsıyor. Bun
lardan bir tanesi, devlet hizmetlerinin, sü
ratli, verimli ve ekonomik şekilde yürütül
mesi; ikincisi, ceza mahkemelerimizin iş 
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yükünün azaltılması; üçüncüsü de, görev
lilerin zaman kaybını önlemek, aslî görev
lerini en etkili şekilde yapmalarını sağla
mak. Hatırlarsınız, bugün trafik suçlarıyla 
ilgili tutulan zabıtlar üzerinde mutlaka ce
za mahkemesine sevk meselesi olduğu 
için, trafik polisi aynı zamanda zabıt tut
tuğu kişiyi de yanma almak suretiyle, -
Türkiye'deki trafik polislerinin, görev ya
panların birçoğu- mahkeme kapılarında 
beklemekte. 

Şimdi, bu konunun ehemmiyetini 
Yüce Kurula izah için birkaç rakam ver
mek istiyorum: öncelikle, bu tasarıyla, 
dört kanundaki bazı suçlar tamamen, ida
rî para cezalarına çevriliyor. Böylece, mah
kemelerimiz iş bakımından çok küçük pa
ra cezaları ve hafif hapis cezaları verilen 
birçok dava dosyasıyla boğulmuş durum
dayken, bu iş yükünün çok büyük boyut
ta azaltılacağını düşünmekteyiz. Bunun 
rakamları da görüldüğünde, iş yükünde de 
büyük azalmalar olacağı ortadadır. 

Şimdi, sadece bu tasarı kanunlaştığı 
takdirde, bütün mahkemelerimizdeki iş 
yükü olarak, tahminî 446 500 dava, para 
cezası haline dönüştürülmüş oluyor ve 
mahkemelerimizde, otomatikman düşmüş 
oluyor. Geçici maddelerde de göreceksi
niz ki, açılmış davalarda bile sadece para 
cezası kısmı infaz edilmek suretiyle dava 
ortadan kaldırılıyor. Bundan böyle de, bu 
tarz suçlarla ilgili cezalar, artık sadece ida
rî para cezası şekline dönüştürülüp, bu ka
dar ufak cezalarla adliyeler de meşgul edil
memiş oluyor. 

Bugün bir rakam vermek icap eder
se, sırf trafik suçlarıyla ilgili olarak 1987 
yılı içerisinde adliyelerimize intikal eden 
ve bu tasarıyla cezaları para cezası haline 
dönüştürülecek suçlarla ilgili dava dosya
sı 419 884 adettir. Bu rakam 1986'da da 
değişmiyor; adliyelerimize 476 600 dava 
intikal etmiş. Sadece 1988 yılı ağustos so

nu itibariyle, 242 217 dava mahkemelere 
intikal ediyor. Şimdi, bu tasan kanunlaş
tığı takdirde, bunlar tamamen, idare ta
rafından yazılan para cezası şekline dö
nüştürülüyor. 

Bir hususu daha arz etmek istiyorum: 
Orman Kanunuyla ilgili olarak adliyele
rimize intikal eden davaların -bizde olan 
istatistiklerine göre- yüzde 97' si mahku
miyetle neticeleniyor. Yani, orman köylü
müz, herhangi bir noktada suç işlediği 
takdirde (bu yasa ile para cezası şekline 
çevrilen maddelerde) zapta göre de yüz
de 97' sinde mahkemeler de aynı noktada 
karar vermiş oluyor. Bugün,suç işleyen, 
"cezam ne ise razıyım; fakat adliye kori
dorlarında gidip gelmekten bıktım" diyen 
kişiler ve hatta trafik suçlarıyla ilgili ce
zayı hemen ödemeye hazır olup da, "Be
ni adliyeye götürmeyin" diyen kişiler o ka
dar büyük rakamlara ulaşıyor ki... Bun
ların adliyeye gidip gelmeleri için, köyün
den belki sekiz on defa ayrılarak zabıt 
mümzilerinin dinlenmesiyle ilgili olarak 
adliye koridorlanna gelmesi neticesinde 
yaptıkları masrafları hesap edilirse, büyük 
çapta zarara uğrattığımız bu kitleleri de 
-mutlaka bu suçlar hafif hapsi icap ettiren 
suçlardır- büyük meşakkatten hatta büyük 
masraflardan kurtarmış oluyoruz. 

Para cezalarının artırılması noktası
na gelince: Yirmi otuz sene önce, on oni-
ki sene önce konmuş cezaların günümüz
de artık çok sembolik hale geldiği de ta
mamen belirgindir. Bu noktada da, günü
müz şartlarına uygun tarzda, para ceza
lan bu düzeye getirilmiş oluyor. 

Muhterem arkadaşlanm, tasannın 
esası budur ve bugün artık, adliyelerimiz
de 8avcılanmızi dahi, ilamat memuru gi
bi, 2 000-2 500 liralık para cezasıyla ilgi
li sekiz on evrak doldurur durumdan da 
kurtarmış oluyoruz. 
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Her yönüyle, idarece kesilen bu pa
ra cezalarının anında tahsil imkânı da olu
yor. İtirazı düşünen kişilerin bir hafta içe
risinde ilgili sulh ceza mahkemelerine iti
raz hakları var. Yüzde 5, yüzde 10 arasın
da itiraz olacağını farz etsek dahi, yüzde 
90'ı bu suçu kabul edip, para cezasını öde
meye hemen hazır olan kişileri adliye ko
ridorlarına göndermenin de büyük bir ezi
yet olacağı kanaatindeyiz. 

Bu noktada, her yönüyle takdirinize 
sunulan bu kanun tasarısında -denildiği 
gibi- hiçbir surette yeni bir vergi, yeni bir 
ceza veya yeni getirilen herhangi bir du
rum yok, sadece birkısım cezanın idarî ni
telikli para cezasına çevrilmesi meselesi 
vardır. 

Adliyelerimizi büyük yükten kurta
racak ve şu anda 446 bin davanın düşme
sini temin edecek olan bu noktaya, gerek 
Komisyonumuzda, gerekse bütün mües
seselerde hakikaten çok büyük çalışmalar 
yapılarak gelinmiştir. 

Bu çalışmaları yaparak, maddeleri 
tamamen bu noktaya getirerek bu tasarı-

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLA
RI 

1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'-
in, 1988 yılında satın alman binek tipi araçlara 
ve sivil plakalı binek araçları kullanıldığı iddiası
na ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ercan 
Mıralhan'tn yazılı cevabı (7/314) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savun
ma Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt
landırılmasını saygı ile dilerim. 11.10.1988 

Adnan Keskin 
Denizli 

yi hazırlayan arkadaşların hepsine teşek
kür ediyorum ve tasvibiniz olduğu takdir
de de, bunun, hukuk açısından, mahke
melerimizin yükünün azalması açısından 
çok büyük fayda sağlayacağı düşüncesiy-
le,bu şekilde adalet müesseselerinde artık 
ufak tefek şeylerle değil, hakikaten üzerin
de durulması gereken dosyalar üzerinde 
çalışmaları da temin edeceğinden, çok bü
yük fayda sağlayacağı kanaatiyle hepini
ze saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Tümü üzerinde başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Süremiz dolmuş olduğundan, gün
demdeki kanun tasarı ve tekliflerini sıra
sıyla görüşmek ve 3 Kasım 1988 Perşem
be günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.48 

1988 yılı Bütçesi Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde görüşülürken taşıt alımla
rı için konulan ödeneklerde kesintiler ya
pıldı. Son günlerde Hükümetçe büyük bir 
duyuru kampanyasıyla ülke gündemine 
getirilen tasarruf önlemlerinin bir bölü
münü de taşıt alımlarına getirilen kısıntı
lar oluşturmaktadır. Bakanlığınızca gerek 
bütçenin görüşülmesi sırasında gerekse 
son tasarruf önlemleri paketinde saptanan 
ilkelere uyulmadığına ilişkin görüntüler ve 
izlenimler edinilmektedir. Sözü edilen gö
rüntüler ve izlenimlerin doğruluğunun 
saptanılması için: 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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1. Bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı 
kuruluşlar çevresinde, çok sayıda 1988 
model Mercedes ve Reno marka binek ti
pi araç görülmektedir. 1988 yılında Bakan
lığınızca kaç adet Mercedes ve Reno mar
ka binek tipi araç satınalınmıştır? Tümü
ne ne kadar para ödenmiştir? 

, 2. 1988 yılında araç alımı söz konu
su ise, alınan araçların bedellerinin tuta
rı karşılığı, 1988 bütçesinin ilgili faslında 
var mıdır? 

3. Bütçenin ilgili faslında yeterli öde
nek yoksa, aktarma yapılmış mıdır? Ak
tarma söz konusu ise hangi fasıldan yap il
mi şd ir? 

4. Bakanlığınız çevresinde sivil kişi
lerin kullandığı ve bindiği çok sayıda sivil 
plakalı Reno marka binek tipi araç görül
mektedir. Bakanlığınıza bağlı sivil kişile
rin kullandığı sivil plakalı araç var mıdır? 
Sayısı nedir? Kullanan ve binen sivil kişi
lerin, hukukî durumu nedir? Bu araçlar 
hangi hizmetlerde kullanılmaktadır? 

5. Sivil kişilere, sivil plakalı araç kul
landırmanın yasal dayanağı nedir? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 31.10.1988 

Ankara 
Kanun : 1988/936 - EK 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Bşk.lığınm 13.10.1988 
gün ve Kan.Kar.Md: 7/314-1460/07432 sa
yılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin ta
rafından verilen yazılı soru önergesiyle il
gili cevaplarımız aşağıda belirtilmiştir. 

1. 1988 malî yılı bütçesinden Bakan
lığımıza ve bağlı kuruluşlara "Mercedes" 
marka binek aracı alınmamıştır. 

Konu edilen "Mercedes" marka 
araçlar 1987 yılı içinde tedarik edilmiş 
olup toplam 40 adettir. 

1988 yılı bütçesinden, Hava Kuvvet

leri Komutanlığının acil harekat ihtiyaç
larını karşılamak maksadıyla pist başı 
alarm personeli hizmetinde kullanılmak 
üzere 10 adet ve İç Tedarik Bölge Başkan
lıkları ile İnşaat Emlak Müdürlükleri için, 
buralarda evvelce mevcut taktik araç özel
liğindeki jeeplerin taktik birliklere dağıtıl
ması üzerine 8 adet "Renault" marka bi
nek aracı alınmıştır. 

Tüm araçlar için 1 743 114 900 TL. 
ödenmiştir. 

2. 1988 malî yılı Millî Savunma Ba
kanlığı bütçe teklifinde, 237 sayılı Taşıt 
Kanunu kapsamına giren araç alımları 
için 5 milyar 370 milyon TL. lık ödenek 
yer almasına rağmen, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulundaki görüşme
ler sırasında bu ödeneğin tamamı tasar
ruf amacıyla bütçeden çıkartılmıştır. 

1987 yılında alman "Mercedes" 
marka araçların bedeli, 3031 ve 3212 sa
yılı kanunlar muvacehesinde oluşan özel 
ödeneklerden, 1988 yılında alınan 
"Renault" marka araçların bedeli ise Ba
kanlığımız bütçesinin "470 Harcama 
Kaleminden'' karşılanmıştır. 

3. Bütçenin, "470 Harcama 
Kalemi" faslında yeterli ödenek mevcut 
olup herhangi bir aktarma söz konusu de
ğildir. 

4. Bakanlığımıza ait 18 adet trafiğe 
kayıtlı sivil plakalı araç bulunmaktadır. Bu 
araçlar sivil kişilerce değil, 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
34 ncü maddesi uyarınca sivil kıyafet giy
dirilmiş asker kişiler tarafından idare edil
mektedir. 

Bu araçlar emniyet ve güvenlik mül-
hazaları dikkate alınarak, ülkemize gelen 
misafir heyetler ile yüksek seviyedeki pro
tokol faaliyetleri için kullanılmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ercan Vuralhan 
Millî Savunma Bakanı 
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2. —Afyon Milletvekili Abdullah Uhdürk'-
ün, Afyon ili Sultandagı ve Çay ilçelerinde tele
vizyonun birinci kanal yaymlarvm izlenemediği id-
diastna ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Adnan 
Kahveci'nin yazdı cevabı (7/330) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıda arz ettiğim sorunun Sayın 
Devlet Bakanı Adnan Kahveci tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 17.10.1988 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Soru: 
Afyon vilayeti Sultandagı ilçesi ile 

Çay ilçesinin köylerinde TV yansıtıcısının 
görev yapmaması nedeniyle TV-1 yayın
ları izlenememektedir. 

1. Televizyon yansıtıcısının Sultan-
dağları üzerinde uygun bir yere alınması 
düşünülmekte midir? 

2. Bu kazaların ve köylerin TV-1 ya
yınlarından iyi bir görüntü ile yararlana
bilmesi hususunda çalışmalar var mıdır? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 2.11.1988 
Sayı: 03-7/3-682-002 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 
20.10.1988 tarih ve Kan.Kar.Md. 7/330-
1526/07637 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk 
tarafından Bakanlığıma yöneltilen "Afyon 
İli Sultandagı ve Çay İlçelerinde TV 1. ka
nal yayınlannin izlenemediği" iddiasına 
ilişkin yazılı soru önergesi cevabı ekte gön
derilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

Afyon Milletvekili Sayın Abdullah 
Ulutürk'ün yazılı soru önergesi cevabı 

18.5.1981 tarihinde hizmete verilen 30 
kw gücündeki Akşehir televizyon anave-
rici istasyonundan Sultandagı, Çay ilçe
leri ile köylerinin büyük bir kısmında te
levizyon yayınları sağlıklı olarak izlenmek
tedir. 

Sultandagı'nm Karapınar kasabası 
için 29.1.1987 tarihinde 70 W gücünde, 
Çay ilçesi ve köyleri için Demirhüyük 
PTT-R/L istasyonuna 19.8.1987 tarihinde 
350 W gücünde olmak üzere iki adet te
levizyon aktarıcı istasyonu kurularak hiz
mete verilmiştir. 

Ayrıca mevcut istasyonlardan yarar
lanamayan kaza ve köylerin TV yayınla
rını izleyemedikleri konusunda TRT Ku
rumu Genel Müdürlüğüne başvuruda bu
lunmaları halinde, inceleme sonucu gere
ken tedbir alınacaktır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

20 İNCİ BİRLEŞİM 

2 . 11 . 1988 Çarşamba 

Saat: 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Denizli Milletvekili Adnan 

Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi 00/20) 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfük 
EriBüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yıMa 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
'bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
'borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına İlişkin önergesi 
(10/21) 

3. — Kocaeli Millet vdcili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

5. — içel MilletveMli M. Istemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

6. — Hatay Milletvdkiîi Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

7. — istanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, istanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

8. — Kocaeli M'illetvdkili Ömer Türk
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 



Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

9. •— Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın tscor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

10. — Zonguldak Milletvekili TeVfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

11. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

'12. — Hatay Milletvdkili Aİi Uyar ve 
20 arkadaşının, tSDEMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

13. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayıü 

Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

14. — İzmir Milletvekilli Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının!, ıtütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü
ketimindeki gelişmelerini ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne^ 
iden olacağı iddiasını tespliıt etmek ama
cıyla Anayasanın 98 ilmeli, İçtüzüğün 102 
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi (10/33) 

15. — Samsun Mil'Mvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sligaıra lithali-
nin Türk tütüncülüğünü ve sıigara sa-
nayıiıinıi çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/34) 

16. — Hatay M'illetvetoili Âli Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

17. — Muğla MilfervekiH Musa GÜk-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/35) 



1:8. — İzmir Milletvekilli Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

19. — Adana Milletvekili Orihan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

20. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

21. — Sakarya Milletvekilli Mehmet 
Göl'han ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarım geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

22. — Adime Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 

kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

23. — Zonguldak: Milletvekilli Tevûk 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

24. — Niğde Milleövekili Mahmut 
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

25. — İsparta Milletvekili Ertekün 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

126. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşımın, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol alarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncümün, 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, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili î. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet 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) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — istanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet 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 tstikrar Fonun-

(1) İçtüzüğün 9b ncı maddesi uya 
nnca sözlü soruya çevrilmiştir. 

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 saydı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay tüne 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. — izmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alman şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 



Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin tçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, tiler Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin tçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya tlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — 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) 

24. — İçel Milletvekili M. tstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka

tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alman ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'iın Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

313 — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, 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) 



32. — Tunceli Milletvekili Of han Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin içişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya ili Bel dibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazilleri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortafcöy ilçesi Yay-
lacıık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

36. — 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) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

38. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına iilişlkin tçiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39.. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan Hine bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/54) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43., — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon tüne bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ' ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46. — Samsun Milletvelkitfı Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

47. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 



48. — Samsun Milletvekili trfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden tran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50£ — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51'. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin ti merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanliklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve l'icaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözllü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 

kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
nım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tanım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacım 
karşılayacak Uluıtam .Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
Hin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

61: — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62. —Kocaeli 'Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze « Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğullan'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 



65. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgürün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesimimde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinıin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman vıe Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ra, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

73. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı

navıma ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilememin nedenlerime ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerime verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Mıillî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkim Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarınım iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz'ın, Aydımhkevler Körler İlkokulu
num yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(H 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıı 
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifine© An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde-



meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır ilinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kiklere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyıişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

85. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

87. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan maların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat iımzalanıpf imzalanmadı-
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gına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — içel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde îsıtanibullVla meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru x önergesi 
(6/124) (1) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara ili Ayaş ilçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Biriliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

91. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, gençlik sorunlarına ilişkin 
MM Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

92. — izmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, ödemiş ilçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü işlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demıir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
oi'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyelisine ya-



pılıan 'bir atamaya ilişkin Devlet 'Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 'kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetlioi ve bürokrattılar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

97. — Samsun • Milletvekili İrfan De-
miralp'(in, Tokat ilindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî EğMm 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önerges'i (6/141) (1) 

98. — Balıkösiir Milletvekili t. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonun un kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

99. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına İlişkin tçişjlerii 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
(D 

100. — Tekirdağ MilleUvekili Güneş 
Gürselerlin, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözîü 
soru Önerges'i (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ Milletvekilli Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik Ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
'(D 
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102. — İstanbul M illet vekili Mustafa 
Sarıgül*ün, tek dersten kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitini Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önerges'i 
(6/146) (1) 

103. — Zonguldak MMeüJvdküli Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

104. — Zonguldak Mille'tvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

105. — Sinop Milletvdk'ilii Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/Ü12) 

106. — Manisa Milletvekili Hasan Zen
ginin, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1114) 

107. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

108. — Hatay MilletveM'li Turhan Hır-
fanoğiu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku* 
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü som 
önergesi (6£lT$j 
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109. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesiinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

110. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının 'infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

111. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, istanbul 'Kalkmış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

112. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

113. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

114. — Ankara Milletvekili Ömer Çift 
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği Öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.1. Orta Anadolu Linyit İşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/Ü26) 

Tl 5. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nlin, Sümerbankta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

116. — İzmir Milletvekilli K. Kemal 
AnaıdoUı'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve AJi-

ağaMa termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

117. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

118. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

119. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına üişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

120. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faliz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Baş/bakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

121. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 

• Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

122. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

123. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devtet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 
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KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Öz
alp'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Ka
nununun 30 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu Raporu (2/90) (S. Sayısı : 97) 
(Dağı'tma tarihi: 14.10.1988) 

2. — İçel Millettvekili M. Istemihan 
Talay ve 42 arkadaşının; 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 35 inci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/55) (S. 
Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 19.10.1988) 

3. — İzmir Milletvekilli Neccar 
Türkcan ve 63 arkadaşının; 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununun 5 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/46) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 
19.10.1988) 

4. — Konya Milletvekili Haydar 
Koyuncu'nun; 20.6.1987 Tarih ve 3399 
Sayılı, Konya İli Merkezinde Karatay, 
Selçuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe Ku
rulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayı
sı : 100) (Dağıtma tarihi : 19.10.1988) 

'5. — Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına ve Bu Kanunlardaki Bazı 
Cezaların İdarî Nitelikte Cezaya Dönüş
türülmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/412) (S. 
Sayısı: 110) (Dağıtma tarihi: 25.10.1988) 

6. — 4759 sayılı İller Bankası Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/477) (S. Sayısı : 105) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1988) 

7. — Kara Sınırlarının Korunması 
ve Güvenliği Hakkında Kanun Tasarısı 
ve İçişleri ve Millî Savunma komisyon
ları raporları (1/451) (S. Sayısı : 106) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fin
landiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergİen-
diirmeyi Önleme Anlaşmasının Onalylan-
ma'sının Uygun Bulunduğuna Dalir Ka
nun Tasarı'sı ve Dışişleri; Plan ve Bültçe 
komisyonları raporları (1/467) (S. Sayı
sı : 107) (Dağıtma tarihi: 26.10.1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bel
çika Krallığı Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergililerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/436) (S. Sayısı : 108) 
(Dağıtma tarihi : 31.10.1988) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybını önle
me Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/426) (S. Sayısı : 109) (Da
ğıtma tarihi : 31.10.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

- • » • • — ^ > - « - « 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M M. (S. Sayısı : 97) 

Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 2634 Sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununun 30 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın

dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2 /90 ) 

T.B.M.M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 5 . 10 . 1988 
Sayı: 01 - 88/112 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MEÇİM (BAŞKANLIĞINA 

12.3.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 30 uncu maddesinin de-
ğiştirilrnesiine ilişkin olarak hazırladığım kanun teklifini yazımın ekinde sunuyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla, 

Haydar Özalp 
Niğde Milletvekili 

GEREKÇE 

Turizmin son yıllardaki gelişme boyunları karşısında Kültür ve Turizm Bakanlığı
nın sınırlı bütçe's'i ile sınırsız sayıdaki işlerden biri olan turizm kontrol hizmetlerini ge
reği gibi yapabilmesi mümkün olamamaktadır. 

Bu olumsuz gelişmeye çözüm yolu olarak yeni bir model geliştirilmesi düşünülmüş ve 
bu amaçla da 2634 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin yeniden düzenlenmesi biiçim'in-
de bu tasarı 'hazırlanmıştır. 

Bu madde değişikliği ile amaçlanan; Bakanlıktan belgeli veya belgesiz turizm yatı
rım ve işletmelerin sorunlarının çözümü ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkili bar 
şekilde maikro düzeyde ilgilenebilmesi için, denetim ve sınıflandırmaya esas oluşturan 
tespitleri yetkili kılınacak uzman 'kişilere yaptırafbilmesidir. 

Denetim fonksiyonunun güçlüğü, ödüllendirme ya da cezalandırmaya esas «tespit» 
lerin güçlüğünden kaynaklanmaktadır. 

Tespitler çok sayıda personel vasıtasıyla uzun sürede yapılabilmektedir. 
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Bu amaçla görevlendirilmiş 'kanun görevlilerinin saiyıısı az ve ücretleri düşüktür. 

Tasarı ile denetim ve işletmelerin sınıflandırılması yetkisinin yalnızca Bakanlığa ait 
olduğu vurgulanmakta, ayrıca, Bialkarilığın gerek görmesi halinde (bu denetim ve sınıflan
dırmaya esas (Oluşturacak tespitlerin konunun uzmanı bil'inen kişilere yaıptırafoilmesi yet
kisi de verilmektedir. 

Bu denetim hizmeti yalnızca Bakanlıktan »belgeli tesis ve işletmelerle sınırlandırıl-
mayarak gerekli görülmesi halinde, belgesiz yatırım ve işletmeleri de kapsamakta, 'böy
lece Kültür ve Turizm Bakanlığınca bütün turizm yatırım ve işletmelerin kontrol hiz
metleri yapılarak sorunların en etkili ve yüksek düzeyde çözülmesi sağlanmış olacaktır. 

Tespit elemanlarının nitelikleri, seçilme esas ve usulleri, görevleri, yefckilui ile tes
pit esas ve usulleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gös
terilecektir. 

Bu elemanların verdikleri hizmietler karşılığı yapılacak ödemelerin (fatura karşılığı 
konaklama yöme-içme, yol gideri ve ücretleri) Turizmi Gelişitirme Fonundan Ödenece
ği Tasarı Maddenin son fıkrasında hükme bağlanmıştır. 

Bayındırlık, tımar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

^ Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 12 . 10 . 1988 
Esas No.: 2/90 
Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz, Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in; 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanununun 30 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teiklifiini KüMir ve 
Turizm Bakanı Sayın Mustafa Tınaz Titiz'in hazır bulunduğu 12.10.1988 tarihli 5 inci 
Birleşimde görüşüp incelemiştir. 

Turizm sektöründe otokontrol sistemini oluşturmak, belgeli ve belgesiz turistik te
sislerin denetimini kolaylaştırmak amacıyla 'hazırlanan Teklifin gerekçesi Komisyonu
muzca uygun mütalaa 'edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelerine geçilmesi 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hususunda verilen öner
ge, yapılacak tespitlerin değerlendiriknesi ve uygulanmasını Bakanlığa bırakmakta ve 
gerçeğe aykırı tespitler için uygulanacak esasları yönetmeliğe 'bağlamaktadır. Komisyo
numuz 1 inci Madde için verilen değişiklik önergesini dikkate almış ve 1 inci madde ve
rilen önerge doğrultusunda Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi (S. Sayısı : 97) 
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Teklifin 2 ve 3 ünoü maddeleri aynen Komıisyonumuzca kabul edilmiştir. 

İşbu Rapor Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüce Başkanlığa saygıyla arz 
olunur. 

Başkan 
Işılay Saygın 

İzmir, 

Sözcü 
Ali Talip Özdemir 

Konya 

Üye 
Cezmi Erat 

Ağrı 

Üye 
Haydar Baylaz 

Bingöl * 

Üye 
Hüsamettin Örüç 

Bursa 

Üye 
Mustafa Hikmet Çelebi 

Gaziantep 

Üye 
Fuat Kılcı 

İzmir 

Üye 
Süleyman Şükrü Zeybek 

Muğla 

Başkanvekili 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 

Kâtip 
Avni Akkan 

Trabzon 

Üye 
Mehmet Yüzügüler 

Aydın 

Üye 
İbrahim Özel 

Burdur 

Üye 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
Mustafa Hilmi Özen 

İstanbul 

Üye 
İbrahim İAksoy 

Malatya 

Üye 
Yalçın Koçak 

Sakarya 

Üye 
Kaya Opan 

Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 97) 
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NÎĞDE MİLLETVEKİLİ: HAYDAR ÖZALP'İN TEKLİFİ 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 30 uncu Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 30 uncu maddesıi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 30. — Belgeli yatırım ve işletmeleri, bu yatırım ve işletmelerin belgeye esas 
olan nitelik'lerini, bu niteliklerini koruyup, 'korumadıklarını denetleme ve işletmeleri sı
nıflandırma yetkisi münhasıran Bakanlığa aittir. 

Bakanlığın gerek görmesi 'halinde, 'denetim ve sınıflandırmaya esas oluşturacak tes
pitler, Bakanlıkla yetikili kılınacak gerçek veya tüzel uzman kişilere de yaptırılır. Bu ki
şilerin nitelikleri, seçilme esas ve usulleri, görevleri, yetkileri ve tespit esas ve usulleri 
yönetmelikte gösterilir. 

Bakanlık; gerekli gördüğü hallerde, 'belgesiz turistik yatırım ve işletmelerdeki dene
time esas olacak tespitleri, yukarıdaki esaslar çerçevesinde resen yaptırır ve gereği ya
pılmak üzere ilgili idarelere bildirir. 

'Bakanlık dışından görevlendirilecek tespit elemanlarına hizmet karşılığı yapılacak 
öctemelîeiî Turizmi Geliştirme Fonundan karşılanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAYINDIRLIK, ÎMAtR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

2634 Saydı Turizmi Teşvik Kanununun 30 uncu Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 30. — Belgeli yatırım ve işletmeleri, bu yatırım ve işletmelerin belgeye esas 
plan niteliklerini, bu niteliklerini koruyup, korumadıklarını denetleme ve işletmeleri sı
nıflandırma yetkisi münhasıran Bakanlığa aittir. 

Bakanlığın gerek görmesi halinde, denettim ve sınıflandırmaya esas oluşturacak tes
pitler, Bakanlıkça yetkili kılınacak gerçek veya tüzel uzman kişilere de yaptınlır. Ancak 
bu tespitlere göre Bakanlıkça karar alınır ve uygulanır. Bu kişilerin nitelikleri, seçilme 
esas ve usulleri, görevleri, yetkileri ve tespit esas ve usulleri ile gerçeğe aykırı tespitler 
için uygulanacak esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Bakanlık; gerekli gördüğü hallerde, -belgesiz turistik yatırım ve 'işletmelerdeki de
netime esas olacak tespitleri, yukarıdaki Jesaislar çerçevesinde resen yaptırır ve gereği 
yapılmaik üzere ilgili idarelere bildirir. 

Bakanlık dışından görevlendirilecek tespit elemanlarına hizmet karşılığı sapılacak 
ödemeler Turizmi Geliştirme Fonundan karşılanır.» 

MADDE 2. — Teklifin 2 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul Silmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü Maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

« • M M S V M M M ı 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T . B . M . M. (S. Sayısı: 110) 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ve Bu Ka
nunlardaki Bazı Cezaların İdarî Nitelikte Cezaya Dö
nüştürülmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko

misyonu Raporu (1 /412) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 15 . 3 . 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Met. 07/101-2131/01009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
21.2.1988 tarihinde kararlaştırılan «Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ve bu Ka
nunlardaki Bazı Cezaların İdarî Nitelikte Cezaya Dönüştürülmesine Dair Kanun Ta
sarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir^ 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Tasarı İle 6831 sayılı Orman Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu, 2918 sayılı Kara
yolları Trafik Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanununda değişiklik yapılarak, bu kanunların bazı maddeleri. ge
reğince mahkemelerce verilmekte olan hafif veya ağır para cezaları ile bu cezalarla 
birlikte hükmedilen hafif hapis cezalarının idarî mahiyette para cezasına çevrilmesi 
esası benimsenmiştir. 

683! sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin ihlâli nedeniyle mahkemelerce 
bazı sanıklara sadece ağır veya hafif para cezası verilmekte, bazı sanıklara ise para ce
zası ile birlikte hafif hapis cezası da ihüıkmedilmeıktedir. 

1475 sayılı İş Kanununda bu Kanuna aykırı davrananlara mahkeme tarafından 
hafif para cezası verilmesi benimsenmiştir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu getirdiği sistemde, karayolları üzerinde 
yolcuları, yayaları ve trafiği tehlikeye 'sokanı ve suç oluşturan fiilleri iki grup içinde 
mütalaa ederek, bir kısmına trafik zabıtasınca para cezası, diğerlerine mahkemelerce 
hafif veya ağır para cezası veya bu cezanın yanında hafif hapis cezası verilmektedir. 
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2926 sayılı Tarımda Kendi Adıma ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 61 İnci middesinde, ısuç oluşturan fiillere mahkemece ağır para cezası veril
mesi öngörülmektedir. 

Yukarıda bahsedilen özel kanunlar gereğince mahkemeler tarafından (sanıklara ve
rilen hafif hapis cezaları 'genellikle 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
4 üncü maddesi gereğince hafif para cezasına çevrilmektedir. 

Mahkemielerce sanMar ile tutanak düzenleyen görevliler duruşmaya çağrılarak 
dinlenmekte ve bu nedenle zaman kaybına sebebiyet verilmektedir. 

Devlet hizmetlerinin süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmestai sağ
lamak, mahkemenin iş yükünü azaltmak ve görevlilerin zaman kaybını önlemek, ama
cıyla Ibazı kanunlardaki sanıklara mahkemelerce* verilen cezalar, Tasarı ile idarî para 
cezasına dönüştürülmüştür. 

MADDE GEREKÇBLERt 

Madde 1. — Tasarının bu maddesi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 14 üncü 
maddesinin (C) bendi değiştirilmiş ve maddeye (D) ve (E) bentleri ilave edilmiştir. 
Yapılan bu değişiklikle, Devlet ormanından ıhlamur çiçeği, palamut, mazı kozalağı gibi 
tohumlar toplayanlar veya ocak açarak, çakıl, kum ve toprak çıkaranlar ile orman
lardaki dere ve göllerde dinamit veya zehir sallma suretiyle avlananlara aynı ceza ve
rilmesi yerine, suçlar arasındaki farklılık dikkate alınarak buna göre yani vahametine 
göre ceza verilebilmesi için (C) bendi, bentlere ayrılmıştır. Ayrıca Kanunun 18 inci 
maddesinde belirtilen çakıl, kum ve toprak ocaklarından farklı olarak kendi ihtiyacı 
için çalkıl, kum ve ve toprak alanlara daha az ceza verilmesi benimsenmiştir. 

Madde 2. — Tasarının bu maddesi ile yapılan değişiklikte, Devlet ormanından 
ıhlamur çiçeği, palamut, mazı kozalağı gibi orman tohumları toplayanlarla göl ve de
relerde zehir veya dinamitle balık avlayanlara on bin, zehirle veya dinamitle balık av
layanlara 'yüzbin lira idarî para cezası verilmesi esası getirilmiştir. Suçun şiddetine göre 
farklı ceza verilmesi benimsenmiştir. 

Madde 3. — Tasarının bu maddesi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 92 nci mad
desinin bir ve ikinci fıkraları değiştirilerek, Kanundaki boşluk doldurulmuştur. İzin 
almadan Devlet ormanında maden ocağı .açılması halinde çıkarılan madeniler ile na
kil vasıtaları ve her türlü tesislere idarece el konulacağı ve mahkemece müsadere • edi
leceği açıkça maddede zikredilmiştir. 'Suçun vahameti dikkate alınarak izinsiz ocaik 
açanlara mahkemelerce hükmedilmekte olan ağır para cezası yerime, idarece 500 000 
lira para cezası verilmesi esası benimsfönmliştir. 

Madde 4. — Tasarının bu maddesi ile yapıüan değişiklikle, orman içinde veya 
orman sınırına bir kilometreye kadar olan yerlerde izinsiz olarak taş, kum ve çakıl 
ocağı açan veya orman içinde veya orman ısınırına dört kilometreye kadar olan yer
lerde izinsiz hızar, şerit kurulması, kireç, kömür, terebentin, katran, sakız gibi işletme-
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sinde ağaç ikuUanılan ocalkların açılması, veya balluk üretmıdk üzere tesis kurulması 
halinde sanıklara mahkemece hükmedilmekte olan ağır para cezası yerine, idarece 
100 000 iiıra para cezası verilmesi esası ikabul edilmiştir. 

Madde 5. — Tasarının bu maddesi ile yapılan değişiklikle, Devlet ormanında hay
van atlatma veya başıboş hayvanların Devlet ormanına girerek otlamasına sebebiyet 
verme fiilleri birleştirilmiştir Ayrıca sanıkların mahkeme tarafından cezalandırılması 
yerine, idarece para cezası verilmesi esası 'getirilmiştir. 

Madde 6. — Tasannu) bu maddesi ile Orman 'Kanununun 96 ncı maddesi değiş-
tirilimiştir. Sanılk'lara mahkeme tarafından hafif para cezası hülkmedilmesi esas'imdan 
vazgeçilerek, idare tarafından para cezası verilmesi kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Tasarının bu madde'si ile 6831 sayılı Orman Kanununun 97 nci mad
desinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. Buna göre, Devlet çekici ile işaretlenen kesilmesi 
gereken ağaçları keserken istenilen yükseklikten kesmeyen veya işareti dip kütükte 
bırakmayan ısaniklara mahkeme tarafından halen hükmedilmesi gereken hafif para ce
zası yerine, idarece ceza verümesi ilikesi 'kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Tasarının bu maddesi ile Onman Kanununun 99 uncu maddesi de
ğiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle, Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen program 
dışındaki her nevi orman ürün ve artıklarının orman dışına çılkarıiması için verilen 
izinlerde gösterilen tedbirlere uymayanlara mahkemece hafif para cezası hükmedilmesi 
yerine idarece para cezası verilmesi esası benimsenmiştir. 

Madde 9. — Tasarımım bu maddesi ile Orman Kanununum 100 üncü maddesi
nin dördüncü fıkrası değiştirilerek nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliye yapan
lara ve ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tabi orman emvalini damgasız olarak 
orman idaresinin istif yerlerime götürenlere mahkemece hafif para cezası hükme-
dlmesi yerine, idarece para cezası verilmesi ilkesi getirilmiştir. 

Madde 10. — Tasarımın, bu maddesi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 101 inci 
maddesinin bir ve ikinci fıkraları değiştirilmiştir. Bu değişikliğe göre, verilen süre 
içinde ormanlarınım hududumu belli etmeyen hususî orman sahiplerine mahkemece 
hafif para cezası veya ağıır para cezası hükmedilmesi yerine, idarece para cezası ve
rilmesi esası kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Tasarının bu maddesi ile Orman «Kanununun 102 nci maddesinin 
birimci fıkrası değiştiıriere'k, yapılması lüzumlu görülen işleri plan dair esimde ve ve
rilen tsüre içinde yapmayanı hususî orman sahiplerime (mahkemece hükmedilmesi ge
reken hafif para cezası yerine, idarece para cezası verilmesi esası benimsenmiştir. 

Madde 12. — Tasarınım bu maddesi ile Orman Kanununun 103 üncü maddesi 
'değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle, menşe şahadetnamesi verilmiş tohumlar dı
şımda fide yetiştirenilıerle fideliklere hayvan sokanlara mahkemece hafif para cezalı 
hükmedilmeısi yemine idarece para cezası veriılimıesıi esası kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Tasarımın bu maddesi ille 6831 sayılı Orman Kanununun 107 nci 
maddesi değiştirilerek, kuraklık veya yangın sonrası yangım çıkması ihtimali bulu
nan yerlere girmeyi yasaklayan mahallin en büyük mülkî âmiri kararlarına uyma
yanlara mahkemece hafif para cezası hükmedilmesi yerine, aynı makamca para ce
zası verilmesi ilkesi getirilmiştir. 
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Madde 14. — Tasarımın 'bu maddesi iıle .Onman Kanununun 110 uncu maddesi 
değiiş|tiinilımiştir. Yapılan ıbu değişiklikle, orman idaresince belirlenen yarler dışımda, 
onmam içinde komakîlayamllarla idarece hazırlanan ocaklar dışında ateş yakanlara Türk 
Ceza Kanununun 566 ncı maddesi gereğince mahkemece ceza hükmedilmesi yerine, 
idamece para cezası verilmesi esası getirilmiştir. 

Madde 15. — Tasarının bu maddesi ile 6831 Sayılı Orman Kaınununa (111/a) 
maddesi eklenerek bu Kanunda mencii belirtilmeyen idarî para cezalarımın orman 
işletme şefleri tarafından verileceği açıklanmıştır, İdarî para cezalarına karşı yetkili 
sulh ceza mahkemesine 7 gün içinde itiraz edebilme 'imkânı tanınmıştır. İtiraz, za-
riııret görülmeyen hallerde evrak üzerinde incelenerek en kısa sürede sonuçlandırı
lacak ve sulh ceza mahkemesinin bu kanarı kesin olacaktır, idarî para cezalarının 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 
onman idaresince tahsili edileceği maddede açıklanmıştır. 

Madde 16. — Tasarının bu maddesi ile 1475 sayılı İş Kanununun 97 mci mad
desi değiştirilerek, işyeri l e ilgili bildirirnıiıni toir ıay içinde vermeyen sanıklara mah
kemece ağır para cezası hükmedilmesi esası yerine, idarece para cezası verilmesi il
kesi foemimsemımiştir. 

Madde 17. — Tasarımın bu maddesi ile 1475 sayılı İş Kanununum 98 inci mad
desinin (A) bendinin (6) mummrıalı alt bendimden sonraki son paragraf ile (B) ve (C) 
bentleri değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle, hizmet akdini veya takım sözleşme-
sıimi, yazılı yapmayan, kıdem tazminatı ödemeyen, yeni iş arama izni vermeyen, ihbar 
sünesine dair ücreti ödemeyen, işten ayrılan işçiye çalışma belgesi vermeyen, işçi ve 
çalışma ve 'kimlik ikamesi vermeyen, iş yerinde lüzum görülmesi halinde kantin açma
yan, çıkardığı işçi yerine şartlara uymadan işçi alan, sakat ve eski hükümlü çalış
tırmayan işverenlere mahkemece ağır para cezası hükmedilmesi yerine, idarece para 
cezası verilmesi esası kabul edilmiştir. 

iMadde 18. — Tasarınım bu maddesi ile 1475 sayıilı Kanunun 99 uncu rmaddesi 
değiştirilerek, işçiye ücretini kasten ödemeyen veya noksan ödeyen veya ücrete ilişkim 
hesap pusulasımı vermeyen, kanunsuz fazla çalışma yaptıran, izin ücretimi ödemeyen, 
komisyonun tespit ettiği asgarî ücreti vermeyen, kanuna aykırı olarak ücret kesintisi 
yapan işverene mahkemece ağır para cezası yerine, idarece para cezası verilmesi esası 
getirilmiştir. 

Madde 19. — Tasarının bu maddesi ile İş Kanununun 100 üncü maddesi değiş-
tirilmişitir. Yapıllan bu değişiklikle, iş müddetlerime aykırı oilaralk işçi çalıştıran, ara 
dinlenmesi vermeyen, gece - gündüz postasını değiştirmeyen, 15 yaşındam küçük çocuk 
çalıştıran, yaş, cinsiyet ve gece sınırlam'asına uymayan, doğum izni vermeyen işve
renlere mahkemece ağır para cezası hükmedilmesi yerine, idarece para cezası veril
mesi esası getM'lımiştir. 

Madde 20.. — Tasarının bu maddesi ile İş Kanununun 101 inci maddesi değişti
rilmiştir. Yapılan bu değişiıklilklle, işyerinıde işçi sağlığı ile ilgili tedbirleri almayan, kur
ma ve işletme belgesi almadan işyeri açan işverene mahkemece ağır para cezası hük
medilmesi yerine, idarece para cezası verilmesi ilkesi kabul edilmiştir. 
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Madde 21. — Tasarının bu maddesi ile İş Kanununun 102 nci maddesi değişti

rilerek, durdurulan iş'i izin almadan devam ettiren veya kapatılan işyerini izinsiz açan 
işveren veya vekiline, mahkemece ağır para cezası hükmedilmesi yerine, idarece para 
cezası verilmesi ©sası getirilmiştir. 

Madde 22. — Tasarının ibu maddesi ile 1475 sayılı İş Kanununun 103 üncü mad
desi değiştirilerek, işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurmayan veya çalışma
sına engel olan işverene mahkemece ağır para cezası hükmedilmesi yerine, idarece 
para cezası verilmesi ilkesi benimsenmiştir. 

Madde 23. — Tasarının bu maddesi ile tş Kanununun 104 üncü maddesi değiş-
tiriîımiştir. Yapılan bu değişiklikle, işyerinde ağır işlerde 16 yaşından küçükleri çalış
tıran, tüzükteki yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran, ağır ve tehlikeli işlerde işçi çalış
tırmadan önce doktor raporu almayan, gebe ve çocuklu kadınlarla ilgili kanunun 81 
inci maddesünıde' belirtilen Tüzüğe ve 82 nci maddede sayılan Itüzüklere aykırı dav
ranan işveren veya işveren vekiline mahkemece ağır para cezası hükmedilmesi yerine, 
idarece para cezası verilmesi esası Ikaibul edilmiştir. 

Madde 24. — Tasarının bu maddesi ile İş Kanununun 106 nci madesi değiş
tirilerek, teftiş ve denetleme sırasında gerekli belge ve bilgi vermeyen istenilen delilleri 
göstermeyen veya sorulanlara süresinde cevap vermeyen iş .teftişi tüzüğüne aytkırı dav
ranan işverenlerle, işçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyeriıeriyle işverenleri hakkın
da ilgili makamlar ve memurlara gerçeğe aykırı haberler vererek ilgilileri lüzumsuz 
işlerle uğraştıranlara mahkemece ağır para cezası hükmedilmesi yerine, idarece para 
cezası verilmesi esası getirilmiştir. 

Madde 25. — Taslarının bu maddesi ile 1475 sayılı tş Kanununun !07 nci mad
desi değiştirilmiştir. Buna, göre, Kanunda cezası özel olarak gösterilmeyen yasaklara 
uymayan işveren veya işveren vekillerine mahkemece hülkmedilımesi gereken ağır para 
cezası yerine, idarece para cezası verilmesi esası Ikaibul edilmiştir. Günün şartları dik
kate alınarak ceza artıolmıştıır. 

Madde 26. — Tasarının bu maddesi ile tş Kanununun 108 inci maddesi değişti-
rillrek, idarî para cezalarını verecek mercii açıkça belirlenmiştir. Ayrıca idarî para 
cezalarına ikaırşı yetkili sulh ceza maıhkıemesinie itiraz edebilme imkânı tanınmıştır. Yet
kili mahkeme tarafından verilen kararların kesin olacağı belirtilmiştir, idarece verilen 
cezaların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri
ne göre tahsil edileceği maddede açıklanmıştır. 

Madde 27. — Tasarının bu maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
7 nci maddesinin (j) bendi değiştirilerek karayolu yapısı, trafik işaretlerinin korunma
sı, belediye sınırları içinde ve dışında karayolu kenarında yapılacak ve açılacak yapı ve 
tesislerin kontrol altına alınabilmesinin teminen, yolun yapım ve bakımından sorumlu 
olan Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili biriminin 11 ve ilçe kuruluşlarında görevli 
ve yetkili kılınmış personelline bu Kanunun 14, 16, 17, 18 ve 65 inci madde hükümle
rine aykırı hareket edenler hakkında da suç tutanağı düzenlemek görev ve yetkisi ve
rilmiştir. 
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Madde 28. — Tasarının bu maddesi 'ile 2918 sayılı KarayolHarı Trafik Kanununun 
14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle, karayolu 
yapısını ve trafik işaretlerini bozanlar, (değiştirenler ve ortadan kaldıranlarla, trafiği 
güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak şekilde karayolu yapısı üzerine 
bir şey koyan, döken veya bırakanlara mahkemece hafif para cezası veya.hafif hapis 
cezası hükmedilmesi esasından vazgeçilerek, idarece para cezası verilmesi ilkesi be
nimsenmiştir. 

Madde 29. — Tasarının ıbu maddesi (ile 'Karayolları Trafik Kanununun 16 noı 
maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilerek, trafik işaretlerinin anlamlarını değiştirecek, 
görülmeslini engelcyecelk, trafiği ıtehlilkeye düşürecek şekıillde, levha, ışılk, işaret, ağaç, 
direk, parmaklık, yangın musluğu gibi şeyler koyanlara mahkemece hafif para cezası 
ve hafif hapis cezası hükmıedilimesi yerine idarece para cezası verilmesi esası getiril
miştir. 

Madde 30., — Tasarımın bu maddesi ille Karayolları Trafik Kanununun 17 nci 
maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilerek karayolları kenarında yapılacak izine bağ
lı tesisleri izinsiz yapanlara mahkeme tarafından hafif para cezası ve hafif hapis ce
zası hükmedilmesmden vazgeçilerek, idarece para cezası verilmesi esası kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Tasarının bu maddesi ile Karayoilları Trafik Kanununun 18 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir. Yapılan bu değişikliğe göre, belediye hu
dutlarında karayolu kenarında yapılacak izne bağlı tesisleri izinsiz yapanlara mahkeme 
tarafından hafif para cezası ve hafif hapis cezası hükmedilmesi esası yerine, idarece 
para cezası verilmesi ilkesi benimsenmiştir. 

Madde .32. — Tasarının bu maddesi ile 2918 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 
ikinci fıkrası değiştirilerek, traf ilk belgesi ve tescil plakası almayanlara mahkeme tarafın
dan hafif para cezası ve hafif hapis cezası hükmedilmesi yerine, idare tarafından para 
cezası verilmesi esası getirilmiştir. 

Madde 33. — Tasarının bu maddesi ile Karayolları Trafik Kanununun 25 inci mad
desinin üçüncü fıkrası değîştirilmişlbir. Buna göre, geçici trafik belgesi ve geçici tescil 
plakasını amaç dışı veya başka taşıtta kullananPara mahkeme tarafından hafif para ce
zası ve hafif hapis cezası hükmedilmesi yerine, idarece para cezası Verilmesi esası geti
rilmiştir. 

Madde 34. — Tasarının bu maddesi ile Karakolları Trafik Kanununun 26 ncı mad
desinin dört ve beşinci fıkraları birleştirilerek değiştirilmiştir. Yapılan bu değişikliğe gö
re, araçlarında bulunduralması zorunlu şekil, sembol, yazı ve ayırım işaretlerini bulun
durmayanlar ile bu işaretlerden başka şekil, sembol, yazı, ilan, flama, bayrak gibi işaret 
bulunduranlara mahkeme tarafından hafif para cezası ve trafik belgesinin ongun geri 
alınma cezası ile idarece para cezası verilmesinden vazgeçilerek, eylemlerin fazla farklı 
olmaması nedeniyle, idarece para cezası verilmesi esası getirilmiştir. Sürücünün araç sa
hibi olmaması halinde ayrıca tescil plakasına da aynı miktarda ceza tutanağı düzenlen
mesi madde kapsamına alınmıştır. 
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Madde 35. — Tasarının bu ıriaiddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 

28 inci maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilerek Devlet malı araçların ayırım işaret
leri ve tescil plakasının boyama şekillerine riayet etmeyenlere veya kendi araçlarını bu 
şekillere koyanlara mahkeme tarafın'dan hafif para cezası ve hafif hapis cezası hük-
medilmesi yerine, idarece para cezası verilmesi esası kalbul edilmiştir. 

Madde 36. — Tasarının bu maddesi ile Karayolları Trafik Kanununun 31 inci 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları birileştirilerek, araçlarında bulundurulması gereken 
zorunlu gereçleri bulundurmayanlara mahkeme tarafından hafif para cezası ve hafif 
hapis cezası hükme dilmesi yerine, idarece para cezası verilmesi esası getirilmiştir. 

Madde 37. — Tasarının bu maddesi ile 2918 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 
üçüncü fıkrası değiştirilmiştir. Yapılan bu değişikliğe göre, sürücü (belgesi olmadan araç 
sürenlere ve sürülmesine izin verenlere mahkeme tarafından hafif para cezası ve hafif 
hapis cezaisi hükmediknesi yerine, idarece para cezası verilmesi ilkesi benitasenmliştir. 

Madde 38. — Tasarının bu maddesi ile Karayolları Trafik Kanununun 39 uncu 
maddesinin (c) bendi ile son fıkrası değiştirilmiştir. 

(c) bendinde yapılan değişiklikle, (K) sınıfı sürücü belgeleri dışında kalan sürücü 
belgelerinin geçerlilik süresi ile vize edilmesi esası kaldırılmış ve sürücü belgelerinin ge
rekli görüldüğünde İçişleri Bakanlığınca değiştirilmesi benimsenmıiştir. 

Son fıkrada yapılan değişiklikle, yetersiz sürücü belgesi ile araç kullananlar ile 
römork kullanma belgesi olmadan römork kullananlara mahkeme tarafından hafif para 
cezası, hafif hapis cezası ve sürücü belgesinin geri alınması cezaları yerine, idarece pa
ra cezası verilmesi esası kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Tasarının bu maddesi ile, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun 42 noi maddesinin (c) bendi değiştirilmiştir. Merli Kanuna göre, sürücü adaylarının 
genel sağlık muayeneleri trafik kuruluşlarında mahallin mülkî amirince görevlendiril
miş bulunan tek tabip tarafından yapılmaktadır. 

'Sürücü belgesi almak için müracaat edenlerin çok olması, sağlık muayenesi sırasın
da uzun kuyruklar oluşmasına, vatandaşların uzun süre beklemesine ve dolayısıyla mağ
duriyetlerine sebep olmaktadır. 

Sürücü belgesi alacakların sözkonusu mağduriyetlerini gidermek için, trafik kuru
luşlarında görevli tabiplerin yanı sıra, kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli tabiple
re de sağlık muayenesi yapma yetkisi verilmiştir. 

Madde 40. — Tasarının bu maddesi ile 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 
dördüncü fıkrası değiştirilmiştir. Buna göre, Yönetmelikte belirtilen miktarın üzerinde 
alkol almak sureciyle araç kullananlara mahkemece hafif para, hafif hapis ve sürücü 
belgesinin geçici geri alınması cezaları hükmedilmesi yerine, idarece para cezası veril
mesi esası getirilmiştir. 

Madde 41. — Tasarının bu maddesi ile Karayolları Trafik Kanununun 49 uncu 
(maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilerek, maddenin 'birinci fıkrasına aykırı davranan 
sürücüler ile işletenlere mahkeme tarafından hafif para ve hafif hapis cezası hükme
dilmesi yerine, idarece para cezası verilmesi ilkesi benimsenmiştir. 
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Madde 42. — Tasarının bu maddesi ile 2918 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin 
ikinci fıkrası değiştirilerek hız sınırının aşılması oranlarına göre sürücülere, idare tarafın
dan verilen para cezası ile mahkeme tarafından hükmedilen hafif para, hafif hapis ve 
sürücü belgesinin geçici geri alınması cezalan yerine, hız sınırının aşılması oranları kal
dırılmış ve hız sınırının aşılması yeterli görülerek idarece para cezası verilmesi .ilkesi 
kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Tasarının bu maddesi ile 'Karayolları Trafik Kanununun 59 uncu 
maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve (beşinci fıkraları 'birleştirilmek suretiyle ikinci 
fıkra olarak düzenlenerek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklayan veya 
park eden sürücüler ile zorunlu haller dışında duraklayan veya park eden sürücülere 
idare 'tarafından para cezası veya mahkemece hafif para cezası ve hafif hapis cezası 
hükmediknesi ilkesinden vazgeçilmiş, suçların hepsine idare tarafından para cezası 
verilmesi esası benimsenmiştir, 

Madde 44. — Tasarının bu maddesi ile Karayolları Trafik Kanununun 65 inci mad
desinin üçüncü ve beşinci fıkraları değiştirilmiştir. Buna göre, araçların yüklenme şart
larına uymayanlara, suçun niteliğine göre, idarece para cezası verilmesi ve mahkeme 
tarafından hafif para cezası hülkmedilmesi esasından vazgeçilerek cezanın idare tarafın
dan verilmesi kabul edilmiştir. Ayrıca maddede 3321 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 
sırasında idarece verilmesi gereken para cezasına alt ve üst sınırının konuknaı, tatbikat
ta karışıklığa sebebiyet verdiğinden alt ve üslt ısınır kaldırılarak fıkra yeniden düzenlen
miştir. 

Madde 45. — Tasarının bu maddesi ile Karayolları Trafik Kanununun 70 inci 
maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilerek, izinsiz yarış ve koşu yapanlara mahkeme 
tarafından hükmedilmekte olan hafif para cezası yerine, idarece para cezası verilmesi 
esasi getirilmiştir. 

Madde 46. — Tasarının bu maddesi ile 2918 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası değiştirilmiştir. Buna göre, anlaşma hali dışında kaza mahallini, zabıta
nın iznini almadan terk eden veya can ve mal güvenliğini tehlikeye.düşürmemek kay
dıyla sorumluluğun saptanmasını etkileyecek kanıt ve izlerin kaza yerindeki durumunu 
değiştirenlere mahkeme tarafından hafif para cezası, hafif hapis cezası ve sürücü belge
sinin geçici geri alınması cezası hükmediknesi yerine, idarece para cezası verilmesi esası 
getirilmiştir. 

Madde 47. — Tasarının bu maddesi ile Karayolları Trafik Kanununun 82 nci mad
desinin ikinci fıkrası değiştirilerek, kazaya karışanlar ile kaza mahallinden geçenlerden 
ilk yardım görevini yapmayanlar ve akaryakıt istasyonlarında standartlara uygun ilk 
yardım malzemesi bulundurmayanlar ile ölüm ve yaralanmaya karıştığı 'belli olan araç
ları zabıtaya haber vermeyen tamirhane sorumlularına, idarece para cezası veya mahke
me tarafından hafif para cezası veya hafif hapis cezası hükmediknesi yerine tüm faillere 
idarî para cezası verilmesi esası benimsenmiştir. 

Madde 48. — Tasarının bu maddesi ile Karayolları (Trafik Kanununun 114 üncü 
maddesinin üç, dört, beş ve altıncı fıkraları değiştirilmiş ve yedi ve sekizinci fıkraları 
yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan bu değişiklikle trafik para cezası tutanaklarının takip 
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ve tahsiündeki güçlükler (göz önüne alınarak cezaların sürücüler üzerindeki kurallara 
uyma ve uymayı alışkanlık haline getirme etkinliğini artırmak, Devletin uğradığı eko-
nimik kaybı önlemek ve hizmetin süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, 
tutanak tanzim etme yetkisi olan görevlilere, ayrıca peşin para tahsil etme yetkisi 
verilmiştir. Para cezaları derhal tahsil edilmediği takdirde ceza tutanağı tanzim edilmesi 
de öngörülmektedir. 

Madde 49. — Tasarının bu maddesi ile Karayolları Trafik Kanununun 115 inci 
maddesi değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle, para cezalan derhal tahsil edilmediği 
takdirde uygulanacak ödeme süresi ve ceza artış oranları düzenlenmiştir. Böylece ceza 
tahsilatına kolaylık ve sürat kazandırılması amaçlanmıştır. 

Madde 50. — Tasarının bu maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
118 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları değiştirilmiştir. Yapılan bu değişik
liğe göre, sürücü belgesinin ceza puanları nedeniyle geri alınması mahkemeden alınarak 
yönetmelikte belirtilecek esaslara göre idareye bırakılmaktadır. Ayrıca sürücü belgesi
nin geri alınmasından sonra geri alma süresi içinde araç kullananlara mahkeme tarafın
dan hafif para cezası, hafif hapis cezası ve sürücü belgesinin geçici geri alınma cezası 
hütomedilmesi yerine, idarece para cezası verilmesi esası getirilmiştir. 

Madde 51. — Tasarının bu maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
123 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları değiştirilmiştir. Yapılan bu değişik
likle, fıkralardaki hafif para cezalarının miktarı günün şartları dikkate alınarak artırıl
mıştı. 

Madde 52. — Tasarının bu maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
129 uncu maddesine '(b) bendinin dört numaralı alt bendinden sonra bir alt bent eklen
miş ve 5 numaralı alt bendin numarası altı olarak değiştirilmiştir. Yapılan bu değişik
likle, söz konusu Kanunun 114 üncü maddesi gereğince tahsil edilen trafik para cezala
rının % 10'u Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonunun gelirleri arasına alınmıştır. 

Madde 53. — Tasarının bu maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
yürürlükten kaldırılan madde ve fıkraları sayılmıştır. 

Madde 54. — Tasarının bu maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
98, 99, 101, 104 ve 108 inci maddelerindeki hafif para cezalarının miktarı cezanın etkin
liği dikkate alınarak artırılmıştır. 

Madde 55. — Tasarının bu maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
13, 23, 30, 32, 37, 44, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 
69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 91 ve 94 üncü maddelerindeki para oezalarının 
miktarı günün şartlan ve cezaların etkinliği dikkate alınarak artırılmıştır. 

Madde 56. — Tasarının bu maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa 
bir geçici madde eklenerek şoför ehliyetnameleri ve sürücü belgelerinin değiştirilip 
yenilenmesi ve Bilgi İşlem Merkezince sürücü sicillerinin kayda alınıp ceza puam de
ğerlendirilmesi başlanıncaya kadar geçecek süre içerisinde ceza puam uygulamasımn 
ne şekilde yerine getirileceği hususu düzenlenmiştir. 
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Madde 57. — Tasarının bu maddesi ile 2926 sayılı (Tarımda Kendi Adına ve Hesa
bına Çalışanlar Sosyal Sigortalar (Kanununun 61 inci maddesi değiştirilerek, bu Kanuna 
muhalefet edenlere mahkeme tarafından ağır para cezası hükmedilmesi yerine, idarece 
para cezası verilmesi esası getirilmiştir. Bu cezalara karşı yetkili sulh ceza mahkemesi
ne itiraz imkânı tanınmıştır. Sulh ceza mahkemeleri kararlarının kesin olacağı belirtil
miştir. Para cezasının miktarı artırılmıştır. Para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil edileceği açıklanmıştır. 

Geçici Madde — 6831, 1475, 2918 ve 2926 sayılı Kanunların bu tasan ile değişti
rilen hükümlerine bu Kanunun yürürlüğe girmeden önce muhalefet edenler hakkındaki 
halen devam etmekte olan davaların ne şekilde karara bağlanacağı ve kesinleşip henüz 
infaz edilmeyen hükümlerin nasıl infaz edileceği hususlarına geçici madde ile açıklık 
getirilmiştir. 

Madde 58. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 59. — Yürütme maddesidir. 

Adalet Komisyonunun Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/412 20 . 10 . 1988 
Karar No. : 24 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzca Alt Komisyona havale edilmiş olan, Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılmasına ve Bu Kanunlardaki Bazı Cezalarım İdarî Nitelikte Cezaya Dönüştü
rülmesine Dair Kanun Tasarısı Alt Komisyon raporu göz önünde tutularak Adalet, 
Tarım Orman ve Köy işleri, Çalışma ve Sosyali Güvenliiik ve İçişlleri Bakanlıkları! Tem
silcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüş ve Tasarı üzerinde yapılan değişik
lik ve ilaveler sırası ile aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarı başlığı kanun tekniğine uygun oliarak mahiyetini açıkça belirtecek şekil
de yazılmış, böylece kanun yürürlüğe girdiğinde uygulayıcılara kanun değişikliğimin 
bilinmesi ve bulunmasında kolaylık sağlanmıştır. 

2. Tasarının 6831 Sayılı Orman Kanununun 92 nei Maddesini değiştiren çerçe
ve 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinldeki «Kanunun» kelimesinin ba
şına açıklık getirmek üzere «Bu» kelimesi eklenmiştir. 

3. Tasarının 6831 Sayılı Orman Kanununun 100 üncü maddesinin dördüncü fık
rasını değiştiren çerçeve 9 uncu maddesindeki «yirmibin» liralık para cezası az bulu
narak «yüzbin» liraya çıkarılmış, «yüzbin» liralık para cezası ise fazlia bulunarak «el-
llibin» liraya indirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 110) 



— u — 
4. Tasarının 6831 Sayılı Orman Kanununun 103 üncü maddesini değiştiren çer

çeve 12 nci maddesinin ikinci cümlesinde yazılı para cezası fiilen orman yetiştirme 
alanlarında işlenmesi ile orman yetiştirme alanları dışında işlenmesi hali ikiye ayrıla
rak düzıenılenmişıtir. 

5. Tasarının 6831 Sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesini değiştiren çer
çeve 14 üncü maddesindeki «onbin» liralık para cezası az bulunarak «ellibin» liraya çı
karılmıştır. 

6. Tasarının çerçeve 15 inci maddesi ile 6831 Sayılı Orman Kanununun 111 inci 
maddesinden sonra eklenen (111 a) maddesindeki «usûlüne» kelimesi metne açıklık ge
tirmek üzere «Tebligat Kanunu Hükümlerine» sakilimde değiştirilmiştir. 

7. Tasarının 1475 Sayıüı iş Kanununun '99 uncu maddesini değiştiren çerçeve 18 
inci maddesinin (A) bendindeki «kasten» kelimesinden sonra (;) ilave edilmiş ve böylece 
«kasten» kelimesinin ilki hali de kapsaması temin edilmiştir. 

8. Tasarının) 1475 Sayılı îş Kanununun 106 ncı maddesini değiştiren çerçeve 24 
üncü maddesinin ikinci fıkrasının İkinci cümlesi kanun tekniğine daha uygun olması 
bakımından üçüncü fıkra şeklinde yazılmıştır. 

9. Tasarının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 59 uncu maddesinin 
ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarını birleştirerek değiştiren çerçeve 43 üncü 
maddesindeki «a'.lmıadan» kelimesinden sonra (;) konularak kelimenin fıkrada sayılan 
diğer halleri de kapsaması sağlanmıştır. 

10. Tasarının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 81 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasını değiştiren çerçeve 46 ncı maddesindeki «iznimi almadan» kelıimellerim-
den sonra metne açıklık kazandırmak için «zaruret dışında» ibaresi eklenmiştir. 

11. Tasarımın 2918 Sayılı Karayolları Trafiik Kanununun 1'29 uncu maddesini 
değiştiren çerçeve 52 nci maddesine beşinci bendden sonra bir altıncı bend ilave edil
miş, böylece Karayolüarı Trafiik Yönetmeliği Hükümlerine göre özel ve tüzelkişilere 
belirli bir ücret mukabilinde verilecek plaklardan elde edilecek gelinlerin, 2918 Sayılı 
Karayolları Trafiik Kanununun 129 uncu maddesi hükümleri gereğince kuruümuş Tra
fik Geliştirme Fonu'ma aktarılması suretiyle Trafik Mühendisliği (Altyapı) eğitim ve 
denetim hizmetlerinim daha iyi halle getirilmesi amaçlanlmış, çerçeve ımadde de yapıliam 
ilaveye uygun olacak .şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

12. Tasarının 55 İnci maddesinde sayılan madde numaralarına 2918 Sayılı Ka
rayolları Trafiik Kanununun 34 üncü maddesi de ilave edilmiş, böylece Tasarıda yer 
almayan 34 üncü madde hükümleri gereğince özeli muayene yaptırılması zorunlu ol
duğu halde yaptırmamış araçları kullanan sürücülere verilecek olan binbeşyüz Lira
lık para cezasının da Kanunun diğer maddelerinde yer alan, aynı miktardaki para ce
zalan ile birlikte «onbin» liraya çıkarılması sağlanmıştır. 

Ayrıca Tasarının bu maddesinde yer alan «onbin» liralık para cezası bilhassa ka
zalara sebebiyet veren hatalı sollama, kırmızı ışık ihlali, geçiş önceliği hakkına uyma
ma gibi kusurlu hareketlere daha fazla para cezası verilmesini temin etmek amacıyla 
dört bölüm halinde yeniden düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 110) 
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13. Tasarının Geçici Maddesinin ikinci fıkrasındaki «hülkümılü olanlar» ibare
sinden sonra ifads düzgünlüğü sağlamak amacıyla «ise» kelimesi ilave edilmiştir. 

14. Tasarının diğer ımaddeüeri aynen benimsenmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
1 

Sözcü 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Ledin Barlas 

# Adiana 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 

Başkanvdkili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

(Kâtip 
Gökhan Maras, 

Kırşehir 

Üye. 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
(Orman Yasası, Trafik Yasası ve İş 

Kanununda Değişiklik yapan bazı maddelere 

(Orman Yasasının 15 inci Maddesine 
Muhalifim.) 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

Üye 
Aytekin Koiil 

istanbul 
(Orman Kanununun 15 inci 

Maddesine Muhalifim.) 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Eyüp Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 

(15 

( 

Üye 
Muhittin Karaman 

Gümüşhane 

muhalifim.') 

Üye 
Hasan Namal 

Antalya 
(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 

Üye 
Ahmet Ersin 

İzmit! 
inci Maddeye Muhalifim.) 

Üye 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
15 inci madeye muhalifim 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 110) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanunlardaki Bazı Cezaların İdarî 
Nitelikte Cezaya Dönüştürülmesine Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE T. — 6831 sayılı Orman Kanununun 14 üncü maddesinin (C) bendi 
aşağıdaki şekilde 'değiştirilmiş ve maddeye (D) ve (E) bentleri eklenmiştir. 

«C) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı tıbbî ve sı
naî nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek; 

D) Ormanlardaki göl, gölet, baraj ve derelerde dinamit atmak veya zehir bırak
mak suretiyle avlanmak; 

E) Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkar
mak; 

Yasaktır.» 

MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun 91 inci maddesinin altıncı fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«14 üncü maddenin (C) bendinde yazılı fiilleri işleyenlere onbin lira, (D) bendinde 
yazılı fiilleri işleyenlere yüzbin lira para cezası verilir.» 

MADDE 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun 92 nci maddesinin bir ve ikinci fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince ormanlardan izin almadan açılan maden 
ocakları idarece kapatılır. Çıkarılan madenler ve her türlü tessiler ile alet, edevat ve 
nakil vasıtalarına el konudur. El konulan malıların (mahkemece müsaderesinle karar ve
rilir. El konulan ve müsaderesi ne karar verilen mallar hakkında Kanunun 84 üncü 
maddesi uygulanır.» 

«Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince izinsiz maden ocağı açanlara beşyüzbin 
lira para cezası verilir.» 

MADDE 4. — 6831 sayılı Orman Kanununun 94 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 94. — Bu Kanunun 18 inci maddesinde bellrtilten ve yapılması izne bağlı 
fabrika, hızar ve şeritlerle, ikireç, kömür, terebentin, katran, sakız, taş, kum, toprak ve 
buna benzer ocaklar ile balık üretme tesislierini İzinsiz kuranlara yüzbin lira para ce
zası verilir. Bunların işletilmesi men edilir. iBu tesisler DeVılet ormıanıları içinde kurul
muş ise el konulur. El konulan malların mahkemece müsaderesine karar verilir. El 
konulan ve 'müsaderesine karar veriiien mailliar hakkında bu Kanunun '84 üncü mad
desi hükmü uygulanır. 

-Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (E) bendinde yazılı fiilleri işleyenlere onbin li
ra para cezası verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : l.lOj) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6831 Sayılı Orman Kanununda» 1475 Sayılı fş Kanununda, 2918 Saydı Karayolları 
Trafik Kanununda ve 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununda Değişiklikler Yapılmasına ve Bu Kanunlardaki Bazı Cezaların 

İdarî Cezaya Dönüştürülmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonuırnuzoa aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 92 ne i maddesinin bir ve ikinci 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince ormanlardan izin almadan açılan ma
den ocakları idarece kapatılır. Çıkarılan madenler ve her türlü tesisler ile alet, edevat 
ve nakil vasıtalarına el konulur. El konulan malların mahkemece müsaderesine ka
rar verilir. El konulan ve müsaderesine karar verilen mallar hakkında Bu Kanu
nun 84 üncü maddesi uygulanır.» 

«Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince izinsiz maden ocağı açanlara beşyüzbin 
lira para cezası veriılir.» 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 110) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 6831 sayı'lı Onman Kanonunun 95 inci maddesinin birinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

«Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükümlerin© aykırı olaraik ormanlara izinsiz hay
van sokanlarla, ormana başı boş hayvan girmesine sebep olanlara beher kıl keçi ve 
deve iç "m beşyüz !lir:a, diğer büyükbaş hayvanların beheri için iıkiyüz lira, küçükbaş hay
vanların beheri için yüz lira para cezası verilir.» 

MADDE 6. — 6831 sayılı Orman Kanununun 96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştiriılrniştir. 

«Madde 96. — Bu Kanunun 20 nci ve 21 inci maddelerinde yazılı hükümlere ay
kırı hareket edenlere on hin lira para cezası, veriilir.» 

MADDE 7. — 6831 sayılı Orman Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı orman idaresince tes-
bit edilen şekilde dip kütükte bırakmayanlarla damgalı ağacıları tespit edilen hadde na
zaran daha yüksekten kesenlere kesilien her ağaç için beşbin lira para cezası verilir.» 

MADDE 8. — 6831 sayılı Onman Kanununun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 99. — 37 nci madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve şart
lara riayet etmeyenlere beşbin lira para cezası verilir.» 

MADDE 9. — 6831 sayılı Onman Kanunuınıumı 1C|0 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrası aşağıdalki şekilde değiştirilmiştir. 

«Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapanlara yirmibin lira para cezası 
verilir. Ormandaın kesilien ağacılardan damıgaıya tabi orman emvalimi!; damgasız olaraik 
ormanı idaresümin iıstilf yerlerine götürenlere lyüzıbin lira para cezası verilir.» 

MAlDDE 110. — 68131 saıyıllı Orman Kamunumuın il01 inci, maddesiniin bir ve ikinci 
f ıiknaları aşağıdalki (şekilde değiştirilmiştir. 

«Yazılı olaraik yapılan tebligat tarihinden itibaren Ski yıl içı'ımde '50, mpi maddede 
yazılı işaretlerle ormanların 'hudutlarını belli etmeyen hususî ormaını sahiple nine beş-
yüzjbin lira para cezası verifc.ı» 

«Orman 'sahipleri >bu cezanııni kesinlleışmesinden sonra btîr yıl içimde yinıe bu mü-
kelMiyeti iifa ötmezler ise buınlara birmilyon lira para cezaisi verilir.» 

MA'DDE 11. — 68311 sayılı Orman Kamununum HGf2 nci maddesiimm birimdi, fıkrası 
aşağıdaki şekilde değlştirilmiışıtir. 

«51 inci niadde g'ereğiınice tanzim, kabul ive tasdilk olunan ormanı amenajman 
planlarında ormanın iimarı, ıgelliştidJmesliı, ağaçlandırma yapılması, hastalık ve haşere
lerle mücadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösterilen işleri plan dairesinde ve ve
rilen müddet içinde yapmayan ve gerekli tedbirleri almayan ormanı sahiplerine beşyüz-
bin lira para cezası verilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 110) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Kxmkyonuımızoa aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — 683.1 Sayılı Orman Kanununun 100 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapanlara yüzbin lıira para cezası 
verilir. Ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tabi orman emvalini damgasız olarak 
orman lidaresinin istif yerlerine götürenlere ellibin lira para cezası verilir.» 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil-
miş'tiır. 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi (S. Sayısı : Ufif> 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE ıl!2. — 681311 sayılı Orman Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1013., — 67 nci madde hükümlerine aykırı hareket edenlere yüzbiını lıira 
para cezası verilir,. Devlet iveya her İkime ajilt öllursa olsun yeniden orman yetiştirme 
veyaı orman boşluğu ile göçük, ddvrilk ve heyelan gi?i haillerle meydana gelen açıklık
ları doldurmak veya satış mıaikısaıdıyla işlenen sahalarda geçici olmak kaydııyla yapılan 
tohumlama alamlıaırııyla fideliklere herhangi bir şekilde veya hayvan sokulması veya 
girmesi suretiyle zamana sebebiyet verenlere üçyüzbnın ifa para cezaisi verilir. 

MADDE 13. — 68311 sayılı Orman Kanununun 107 nci maddesi aşağıdaki şe
klide değiştirilmiştir. 

K<iMadde 1017. — 14 üncü maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyenlere ma
hallin en 'büyük mülkî âmiri tarafından) yiirmilbim lira para cezası verilir.» 

MADDE 14. — 68311 isayılı Orman (Kanununun 110 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde DİK)), — 76 nci maddedeki yasak fiilileri işleyenlerle orman içine sön
memiş ısıîgara atanlara onfain liıra (para cezaisi /verilir.» 

'MADDE l!5. — 68311 sayııliıı Orman Kanununa lilll inci maddeden sonra (il)ll a) 
maddesi olarak aşağıidaki madde leklenmüıştiır. 

«MADDE 1H1! a. — Bu Kanunda mercii beHintitaerniş idarî para cezaları, or
man işletme şefleri tarafından, iverliir. IBu Kanunla göre verilen idarî para cezalarına 
dair Ikaraırlar dingillere usulüne göre tebliğ edilir, ©u cezalara karşı tebliğ tarihinden iti
baren en geç 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahlkıemesliıne itiraz edilebilir. İtiraz üzenine 
veriılen ıkaıraırilar kesimdir. İtiraz, zaruret Igörülımeyen ihlallerde evrak üzerinde inceleme 
yapılarak en kusa sürede sonuçlandırılır. IBu Kanuna göre verilen lidarî para cezaları 
61183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkımda Kanun hükümlerine göre 
orman idaresince tahsil olunur.» 

MADDE 16. — 1475 sayılı tş Kanununun 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 97. — Bu Kanunun 3 üncü maddesi hükmüne aykırı davrananlardan; beş 
işçiye kadar (beş işçil dahil) işçi çalıştıranlara yüzbin lira, daha fazla işçi çalıştıranlara 
üçyüzbin lira para cezası verilir. 

Bu para cezasının kesinleşmesinden sonra suçun tekrar işlenmesi halinde yukarıda 
yazılı para cezaları yarısı oranında artırılarak uygulanır.» 

MADDE 17. — 1475 sayılı tş Kanununun 98 inci maddesinin (A) bendinin (6) 
numaralı alt bendinden sonra gelen son paragrafı ile (B) ve (C) bentleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 11ÖD 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12. — 6831 Sayılı Orman Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde degiştiriilmişıtir. 

«Madde 103. — 67 nci madde hükümlerime aykırı hareket edenlere yüzbin lira 
para cezası verilir. Devlet veya her kime ait olursa olsun yeniden orman yetiştirme 
veya orman boşluğu ile göçük, devrik ve heyelan gibi hallerle meydana gelen açık
lıkları doldurmalk veya satış maksadıyla işlenen sahalarda geçici olmak kaydıyla ya
pılan tohumlama alanlarıyla fideliklere herhangi bir şekilde veya hayvan sokulması 
veya girmesi suretiyle orman yetiştirme lallanılarında zarara sebebiyet verenlere üç-
yüzbin, diğer 'alanlarda zarara 'sebebiyet verenlere yüzbin lira para cezası verilir.» 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — 6831 Sayılı Orman Kanununum 110 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 110. — 76 mcı maddedeki yasak fiilleri işleyenlerle armam içime sön
memiş sigara atanlara ellibin lira para cezası verilir.» 

MADDE 15. — 6831 Sayılı Orman Kanununa 111 inci maddeden sonra (111 a) 
maddesi olarak aşağıdaki madde eklenm'iştir. 

«MADDE 111 a) — Bu Kamunda mercii 'belıirtiılmemiş idarî para cezaları, or
man işletme şefleri tarafından verilir. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezalarıma 
dair kararlar ilgililere Tebligat Kanunu hükümlerime göre tebliğ edilir. Bu cezalara 
karşı tebliğ tarihimden itibaren en geç 7 gün içende yetkili sulh ceza mahkemesine 
itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karanlar kesimdir. İtiraz, zaruret görülmeyen 
hallerde evralk üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna 
göre verilen idarî para cezaları 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kımda Kanun hükümlerime göre orman idaresince tahsil olunur.» 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 110) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

«Beş işçiye kadar (beş işçi dahil) işçi çalıştıran işveren veya vekiline yüzbin Ura, 
daha fazla işçi çalıştıranlara üçyüzbin lira para cezası, tekrarı halinde belirtilen bu ce-

, zalar iki kat olarak verilir. 
B) 24 üncü maddesindeki hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran veya işyerine ye

ni işçi alan işveren veya vekiline işten çıkardığı veya işe aldığı her işçi için beşyüzbin 
lira para cezası verilir. 

C) 25 inci maddesindeki hükümlere aykırı hareketle sakat veya eski hükümlü 
çalıştırmayan işveren veya vekiline çalıştırmadığı her sakat ve eski hükümlü ve çalış
tırmadığı her ay için beşyüzbin lira para cezası verilir.» 

MADDE 18. — 1475 sayılı tş Kanununun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 99. — A) işçinin bu Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya hiz
met akdinden doğan ve 26 ncı maddede belirtilen ücretini süresi içinde kasten ödeme
yen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda bulunan her işçi 
için üçyüzbin lira para cezası verilir. 

B) 1. 30 uncu maddede yazılı ücrete ilişkin hesap pusulalarını işçiye vermeyen, 
31 inci maddede gösterilen tutardan fazla olarak işçi ücretlerinden zarar karşılığı ke
sinti yapan veya zarar yapmaksızın işten çıkan işçiye tazminatını iade etmeyen veya 
mahsup yaptığı halde istek üzerine hesap ve belgeleri göstermeyen, 32 nci maddede 
belirtilen sebepler dışında işçiye ücret kesintisi cezası kesen yahut bu paralan aynı 
bentte gösterilen sürede bu hesaba yatırmayan işveren veya işveren vekiline ikiyüzbin 
lira para cezası verilir. 

2. 33 üncü maddede belirtilen komisyonun tespit ettiği asgarî ücretleri işçiye öde
meyen veya noksan ödeyen, 34 üncü maddede sözü edilen sebepler dolayısıyla çalış
mayan işçiye yarım ücret ödemeyen, 35 inci maddede yazılı şartlar dışında fazla çalış
ma yaptıran veya aynı maddede gösterilen fazla çalışma ücretini ödemeyen veya nok
san veya 36 ve 37 nci maddelerdeki hükümlere aykırı ödeyen 38, 41, 42, 43, 47 ve 
54 üncü maddelerdeki şartlar ve usullere uymayarak bu maddelerde gösterilen ücret
leri ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya vekiline beşyüzbin lira para cezası 
verilir. 

3. 48 inci maddede gösterilen yüzdelerin hesabına ait usullere uymayan, 52 nci 
maddenin son fıkrasında belirtilen ücretsiz ilave izni vermeyen veya ücretli izin kulla
nan işçiye peşin olarak bu izne ait ücretini ödemeyen veya 56 ncı maddedeki hak edil
miş izni kullanmadan hizmet akdinin feshi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen, 57 nci 
maddede belirtilen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden veya 60 inci maddede 
sözü edilen sebepler dolayısıyla işçi ücretinden indirme yapan işveren veya işveren ve
kiline bir milyon lira para cezası verilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 11Q) 
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MADDE 18. — 1475 sayılı îş Kanununun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 99. — A) İşçinin bu Kanundan veya toplu sözleşmıesiınden veya hizmet 
akdinden doğan ve 26 ncı (maddede belirtilen ücretini süresi içinde kasten; ödemeyen 
veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda bulunan her işçi için 
üçyüzbin lira para cezası verilir. 

B) 1. 30 uncu maddede yazılı ücrete ilişkin hesap pusulalarını işçiye verme
yen,, 31 inci maddede gösterilen tutardan fazla olarak işçi ücretlerinden zarar karşılığı 
kesinti yapan veya zarar yapmaksızın işten çıkan işçiye tazminatını iade' etmeyen veya 
malhsup yaptığı halde istek üzerine hesap ve belgeleri göstermeyen, 32 nci maddede , 
belirtilen sebepler dışında işçiye ücret (kesintisi cezası Ikesen yahut bu paraları aynı 
bentte gösterilen sürede bu hesaba yatırmayan işveren veya işveren vekiline ilkiyüzbin 
lira para cezası verilir. 

2. 33 üncü maddede belirtilen komisyonun tespit ettiği asgarî ücretleri işçiye 
ödemeyen veya noksan ödeyen, 34 üncü maddede sözü edilen sebepler dolayısıyla 
çalışmayan işçiye yarım ücret ödemeyen!, 35 inci maddede yazılı şartlar dışında fazla 
çalışma yaptıran veya aynı maddede gösterilen fazla çalışma ücretini ödemeyen veya 
noksan veya 36 ve 37 nci maddelerdeki hükümlere aykırı ödeyen 38, 41, 42, 43, 47 ve 
54 üncü maddelerdeki şartlar ve usullere uymayarak bu maddelerde gösterilen ücret
leri ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya vekiline beşyüzJbin lira para cezası ve
rilir. 

3. 48 inci maddede gösterilen yüzdelerin hesabına ait usullere uymayan, 52 nci 
maddenin son fıkrasında belirtilen ücretsiz ilave izni vermeyen veya ücretli izin kul
lanan işçiye peşin olarak bu izne ait ücretini ödemeyen veya 56 ncı maddedeki hak 
edilmiş izni kullanmadan hizmet akdinin feshi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen, 
57 nci maddede belirtilen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden veya 60 mcı 
maddede sözü edilen sebepler dolayısıyla işçi ücretinden indirme yapan işveren veya 
işveren vekilline bir milyon llıira para cezası verilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 110) 
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MAİLDE 19. — 1475 sayılı îş Kanununun 100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir, 

«Madde 100. — Bu Kanunun 61 inci maddesinde ve bu maddede belirtilen tüzükte 
tespit olunan iş müddetlerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 64 üncü maddedeki 
ara dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan veya işçileri 65 inci maddeye aykırı 
olarak geceleri 7,5 saatten fazla çalıştıran, gece ve gündüz postalarını değiştirmeyen, 
67 nci madde hükmüne aykırı hareket eden, 68 inci madde hükümlerine aykırı olarak 
bu maddede belirtilen yerlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocukları ve her yaştaki 
kadınları çalıştıran, 69 uncu maddede anılan tüzük hükümlerine aykırı olarak hareket 
eden ve aynı maddenin birinci fıkrasındaki yazılı yasağa uymayan, 70 inci maddedeki 
hükme aykırı olarak doğumdan evvel ve sonraki müddetlerde gebe veya doğum yap
mış kadınları çalıştıran veya ücretsiz irin vermeyen, 72 nci maddedeki belirtilen tüzük 
hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline bir milyon beşyüzbin lira para ce
zası verilir.» 

MADDE 20. — 1475 sayılı iş Kanununun 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 101. — Bu Kanunun 73 üncü maddesi hükmüne aykırı hareket eden, 
74 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kurma veya işletme belgesi almadan bir 
işyerini açan, 74 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen tüzüklerdeki hükümlere 
uymayan işveren veya işveren vekiline alınmayan her işçi sağlığı veya iş güvenliği ted
biri için bir milyon lira para cezası verilir. Alınmayan tedbirler oranında takip eden 
her ay için aynı miktar ceza uygulanır.» 

MADDE 21. — 1475 sayılı îş Kanununun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 102. — Bu Kanunun 75 inci maddesine göre durdurulan işi izin almadan 
devam ettiren veya kapatılan işyerini izinsiz açan işveren veya vekiline bir milyon beş
yüzbin lira para cezası verilir.» 

MADDE 22. — 1475 sayılı îş Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 103. — 76 nci maddede öngörülen tüzükteki «işçi Sağlığı ve iş Güven
liği Kurulu» nu işyerinde kurmaktan kaçınan veya kurup da çalışmasına engel olan 
işveren veya işveren vekiline bir milyon lira para cezası verilir. Bu cezanın kesinleş
mesinden sonra maddede belirtilen suçun tekrar işlenmesi halinde belirtilen ceza yarısı 
oranında artırılarak uygulanır.» 

MADDE 23. — 1475 sayılı İş Kanununun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 104. — Bu Kanunun 77 nci maddesi hükümlerine aykırı davrananlara 
yüzbin lira, ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştıran veya 78 inci mad
dede belirtilen tüzükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran işveren veya iş-
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MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komüsyonumıuzca aynen İka/bul edil
miştir. 

MADDE 21. 
mistir. 

— Tasarının 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil-

MADDE 22. 
mistir. 

Tasarının 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen Ikabul edil-

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabuil edil
miştir. 
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veren vekiline bir milyon beşyüzbin lira, 79 uncu madde hükmü gereğince işçilere dok
tor raporu almayan veya istek halinde ilgili memura göstermeyen veya 80 inci madde 
gereğince alınması gereken raporu almayan veya bu raporları istek halinde yetkili me
murlara göstermeyen işveren veya vekiline beşyüzbin lira, 81 inci maddede öngörülen 
tüzükte gösterilen şartlara ve usullere uymayan ve 82 nci maddede anılan tüzük hü
kümlerini yerine getirmeyen işveren veya işveren vekiline bir milyon beşyüzbin lira 
para cezası verilir. Bu cezanın kesinleşmesinden sonra yukarıda sayılan suçların tek
rar işlenmesi halinde belirtilen cezalar yarısı oranında artırılarak uygulanır.> 

MADDE 24. — 1475 sayılı iş Kanununun 106 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 106. — Bu Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan yü
kümlülükleri yerine getirmeyen ve aynı maddenin birinci fıkrasındaki yetkili makam 
ve iş müfettişlerine karşı gereken kolaylığı göstermeyen işveren veya işveren vekille
rine, 93 üncü maddede öngörülen tüzük hükümlerine ve aynı maddenin ikinci fıkra
sındaki bildiri şartına uymayan işveren veya işveren vekillerine 94 üncü maddenin bi
rinci fıkrasındaki yasaklara uymayan işveren veya işveren vekilleriyle 94 üncü madde
nin ikinci fıkrasındaki yasaklara uymayan işçilere ikiyüzbin lira para cezası verilir. 

Yukarıda sözü geçen yetkili makam ve iş müfettişlerinin bu Kanundan veya diğer 
kanunlardan doğan her çeşit teftiş, denetleme yetki ve görevleri gereğince, görevlerinin 
yerine getirilmesi sırasında istedikleri bilgileri vermeyen veya görevlerini yapma veya 
sonuçlandırmaya engel olan kimselere eylem başka bir suçu oluştursa dahi ayrıca bir 
milyon lira para cezası verilir. Bu cezanın kesinleşmesinden sonra yukarıdaki fıkralar
da yazılı olan suçların tekrar işlenmesi halinde belirtilen cezalar yarısı oranında artı
rılarak uygulanır. 

MADDE 25. — 1475 sayılı tş Kanununun 107 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

ı«Madde 107. — Bu bölümde cezası özel olarak gösterilmemiş olan yasaklara ay
kırı hareket eden veya zorunluluklara uymayan işveren veya işveren vekillerine iki
yüzbin lira para cezası verilir. > 

MADDE 26. — 1475 sayılı iş Kanununun 108 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 108, — Bu Kanunda öngörülen idarî nitelikteki para cezaları gerekçesi 
belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir. 
98 inci maddenin (D) bendindeki ceza hükümlerini uygulamaya mahallin sulh ceza 
mahkemeleri, 105 inci maddesinde yer alan eylemlerden dolayı açılan davalarda ise 
asliye ceza mahkemeleri yetkilidir. Bu davalar acele mevaddandır.» 

idarî nitelikteki para cezaları ilgililere usulüne göre tebliğ edilir. Bu para cezala
rına karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz 
edilebilir. itiraz üzerine verilen kararlar kesindir, itiraz, zaruret görülmeyen hallerde 
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MADDE 24. — 1475 sayılı iş Kanununun 106 ncı maddesi 'aşağıdaki sekilide de-
ğiştMlmıiştir. 

«Madde 106. — Bu Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan yüküm-
lüılülkleri yerine getirmeyen ve aynı maddenin birinci fılkrasındaik'i yetkili makam ve 
iş müfettişlerine karşı gereken kolaylığı göstermeyen işveren veya işveren vekillerine; 
93 üncü maddede öngörülen tüzük hükümlerine- ve aynı maddenin ikinci fıkrasındaki 
bildiri şartına uymayan işveren veya işveren vekillerine 94 üncü maddenin birinci fıkra
sındaki yasaklara uymayan işveren veya işveren vekilleriyle 94 üncü maddenin 
ikinci fıkrasındaki yasaklara uymayan işçilere ikiyüzbin lira para cezası ve
rilir. 

Yukarıda sözü geçen yetkili makam ve iş müfettişlerinin bu Kanundan veya diğer 
kanunlardan doğan her çeşit teftiş, denetleme yetki ve görevleri gereğince, görevlerinin 
yerine getirilmesi sırasında istedikleri bilgileri vermeyen veya görevlerini yapma veya 
sonuçlandırmaya engel olan kimselere eylem başka bir suçu oluştursa dahi ayrıca bir 
milyon lira para cezası verilir. 

Bu cezasının kesinleşmesinden sonra yukarıdaki fıkralarda yazılı olan suçların 
tekrar işlenmesi halinde belirtilen cezalar yarısı oranında artırılarak uygulanır. 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen (kabul edil
miştir. 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesü Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu kanuna göre ve
rilen idarî para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun hükümlerine göre mahallî mal memurluğunca tahsil olunur.» 

MADDE 27. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 7 nci maddesinin (j) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«j) Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak ve bu Kanunun 
13, 14, 16, 17, 18, 35 ve 65 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 
suç veya ceza tutanağı düzenlemek.» 

MADDE 28.' — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 14 üncü maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu madde hükmüne uymayanlara ellibin lira para cezası verilir.» 

MADDE 29. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 16 ncı maddesinin 
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. . 

«Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler ellibin lira para cezası ile cezalan
dırılırlar.» 

MADDE 30. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17 nci maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirelim iştir. 

«Bu madde hükümlerine uymayanlar yüzbin lira para cezası ile cezalandırılırlar.» 

MADDE 31. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 18 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu madde hükümlerine aykırı olarak izinsiz yapı yapanlar yüzbin lira para ce
zası ile cezalandırılırlar.» 

MADDE 32. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 21 inci maddesinin 
ikinci fıkfası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu madde hükmüne uymayan sürücüler ellibin lira para cezası ile cezalan
dırılırlar.» 

MADD7 33. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 25 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu madde hükümlerine uymayanlar ellibin lira para cezası ile cezalandırılırlar.» 

MADDE 34. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26 ncı maddesinin 
dört ve beşinci fıkraları birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine uymayan araçları kullanan 
sürücüler onbin lira para cezası ile cezalandırılırlar. Sürücü aynı zamanda araç sahibi 
değilse ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.» 

MADDE 35. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 28 inci maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu madde hükmüne uymayanlar onbin lira para cezası ile cezalandırılır.» 
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MADDE 27. -r- Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 28. — Tasarının 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil-
naiştir, 

MADDE 29. — Tasarının 29 uncu malddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu ımaddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edül-
ımiştir. 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesıi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 34. — Tasarının 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 36. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 31 inci maddesinin 
ikinci ve üçüncü fıkraları birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(a) bendinde sayılan gereçleri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanabilir 
durumda bulundurmayan sürücüler onbin lira; (b) bendine göre araçlarında taksi
metre takoğraf bulundurmayan, kullanmayan veya kullanabilir durumda bulundurma
yan sürücüler yüzbin lira para cezası ile cezalandırılırlar. Sürücü aym zamanda araç 
sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Ay
rıca trafik zabıtasınca, (b) bendi hükmüne uygun durumda bulunmayan araçlar, ek
sikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir.» 

MADDE 37. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 36 ncı maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sürücü Ib&lgesinıe isalhiıp olmadan araç sürenler 'dffibin lira para cezası ile ce
zalandırılırlar. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayınca tescil plakasına da 
aynı miktar için ceza tultanağı düzenlettir.» 

MADDE 38. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanonunun 39 uncu maddesinin 
(c) bendi ile maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişjtıMmliştir. 

«(c) Sürücü ıbelıgelerinıin geçerlilllilk süresi : 
Suruç'u 'belgelerinden <K) sınıfı sürücü aday 'bteljgesi altı ay 'geçerlidir. Diğer sü

rücü 'belgelerinin İçişleri (Bakanlığınca ıgerekli (görüldüğünde değiştirilmesi zorunlu
dur.» 

«(a) ve (]b) benttlerindeki hükümlere uymayan sürücüler ile bunlara araç kul
landıranlar otuzbin lira para cezası ile cezalandırılırlar.» 

IMADDE 39. —2918 sayılı Karayloları Trafik Kanununun 42 nci maddesinin 
(e) (bendinin ı(]l) ve \Ç2) numaralı alt 'benStıleri aşağıdaki şekilde değilştirillhaiştk. 

«1., Sürücü ıbeljgesi alacakların sağlık muayeneleri .mahallin ırfüllikî âmiri ta
rafından igiölreylendiritlmiış tek talbilp tarafından yapılabileceği gilbi, kamu kurum ve 
kuruluşlarında veya resmî ıvıe öızei sağlık 'kuruluşlarında: veya özel kuruluşlarda jgö-
nevli, tek tabip tarafından da yapılabilir. Ancak 'özel sağlık IkuruluşDarmda ve özel 
kuruluşlarda ıgörevli talbiplerce verilen sağlık rapıorılarınıu! eksik veya ıgerçeğe uy
gun 'olmamasının teısıpiti halinde, sorumlular hakkında Tür'k Ceza Kanununa /göre 
işlem yapılmakla 'birlikte, bu tahinlerin daha s'onra iverecekleri raporlar da geçersiz 
sayılır. 

2, Sürücü sınavlarının <ve sağlık muayenelerinin yapılma esasları, sürücü (bel
geleri ile (bu 'belgelerin 'verilmesine., yenilenmesine ve diğer hususlara dair şartlar, 
esas ve usuller yönetmelikte gösterilir.» 

MADDE 40. — 2918 sayılı Karajyollan Trafik Kanununun 48 inci maddesinin 
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değilştirillmiiştir. 

«Bunlardan yönetmelikte Ibelirtifen miktarın üzerinde alkol'ü içki kullandığı ties* 
pit »olunanlar ellibin lira para cezası tile cezalandırılırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 1100 
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(Adakt Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 36. — Tasarının 36 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edil-
mişldr. 

MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen Ikabul edil
miştir. 

MADDE 39. — Tasarının 39 uncu ımaddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 40. — Tasarının 40 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 110) 
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[(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 41. — 2918 sayılı (Karayolları Trafik Kanununun 49 uncu maddesi
nin son fıkrası (aşağıdaki ışe'kildıe değilş'tirillmıiişjtir. 

«Bu 'madde hükmüne aykırı olarak fcaşılt kullananlar ellübin lira para cezası ile 
cezalandırılırlar. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değişe ayrıca tescil plakasına da 
aynı mikitar için ceza tutanağı düzenlenir.» 

MADDE 42. — 2918 sayılı Karayolları Tralflik Kanununun 51 inci maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli usullerle yapılan ıtespit sonucu İhız sınırla
rını; yüzde ondan yüzlde eiiye (elli dahil) kadaır aşan sürücüler yirmıibin İra, yüzde 
dilliden fazla aşan sürücüler otuzlbin lira para cezası ile cezaJlandırıltrlar.» 

MADDE 43. — 2918 «sayılı .Karayolları Trafik Kanununun 59 uncu maddesinin 
ikinci, üçüncü, dördüncü ve (beşinci fıkraları birHeştirilerek aşağıdaki şekilde değiş-
tirıill|miştir, 

«Zorunlu haillerde ıgereklli önlemleri allmadan duraklayan sürücüler onlbin lira, 
zorunlu Ihal'ler dışında duraklayan sürücüfor onlbeşbin lira, zorunlu haillerde gerekli 
önlemleri almadan park ©den sürücüler onlbeşjbin lira, zorunlu halliler dışında park 
eden araç sürücüleri ise otuzlbin lira para cezası ile oezalaındurılırllar.» 

(MADDE 44. — 2918 sayılı Karayıoları Trafik Kanununun 65 inci maddesinin 
üçüncü ve beşinci fıkıMan aş ağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yukarıdaki bentlerden (a), (c), (f), (g), (h), (i) ve >(j) bent hükümlerine uyma
yanlar onbin lira, (b), (d) ve (e) bentlerindeki şartlara uymayanlar otuzbin lira para 
cezası ile cezalandırılırlar.» 

«Sürekli veya süreksiz olarak mamul veya ham madde yükü naklettiren kamu 
kurum ve kuruluşları /ve gerçek ve tüzelkişilere ait işletmeler yük nakili yaptırdıkları 
araçların azamî toplam ağırlıklarını dikkatte alarak yükleme yaptırmakla zorunlu
dur. fiunıa aykırı hareket eden kamu kurum ve kuruluşları ile ıgerçek veya tüzeülki-
şiletr her araç için lellilbin lira para cezası ile oezalanJdırııMar.» 

MADDE 45. — 2918 sayıttı Karayolları Trafik Kanununun 70 inci maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki ışekilde değiştirilmiştir. 

«Bu madde hükürniforiıne uymayanlar yirmilbin lira para cezası ile cezalandırı
lırlar.» 

MADDE 46. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 81 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Anlaşma hali dışında maddî ıhasarılı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazala
rında, zabıtanın iznini almadan olay yerinden ayrılan veya ı(b) ıbendlndeki hüküm
lere uymayan sürücüler yirmitolinj lira para cezası» ie cezalandırılırlar.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 11Q) 
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(Adalet Komisyonunun (Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 41. — Tasarının 41 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 42. — Tasarının 42 ncıi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 43. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 59 uncu maddesinin 
ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fılkralao hirî eştirilerek aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Zorunlu hallerde gerekli önlemler almadan; duralkkyan sürücüler onbin lira, 
zorunlu haller dışında duraklayan sürücüler on'beşbin lira, zorunlu hallerde gerekli ön-
lıemılıeri ataadan parkeden sürücüler onbeş'bin liria, zorunlu haı'ier dışında pankeden araç 
sürücüleri ise otuz bin lira para cezası ile cezalandırılırlar.» 

MADDE 44. — Tasarının 44 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

ı 

MADDE 45. — Tasarının 45 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul .edil
miştir. 

MADDE 46. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 81 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Anlaşma hali dışında maddî hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazaların
da, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan veya (b) bendindeki 
hükümlere uymayan sürücüler yirmi bin lira para cezası ile cezalandırılırlar.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 110) 
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((Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 47. — 2918 sayıill Karayolları Trafik Kanununun 82 inci maddesiniin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

-«Bu ımıadde hükümlerine uıymayanlar onlbin lira para cezası ite cezalandırılır
lar.» 

MADDE 48. — 2918 sayılı Karasalları Trafik Kanununun 114 üncü maddesi
nin üç, dört, ıbeş ve altıncı fıkraları aşaiğıdaki şekilde değiştirilmiş yedi ve sekizinci 
fıkraları fcaldırılmış'tıır. 

«Vargı yetkisine (giren suçlarla ilgili tutanağın bir sureti ilgili 'mahkemeye 7 iş 
günü içinde gönderidir. 

Para cezaları yetkili memurlarca derhal tahsil edilir. ıBıu tahisilat makbuz kar
şılığında yapılır. Bu makbuzlar damga vergisinden muaftır. 

Para cezaları derhal 'tahsil lolünamadığı foalkdirde «ceza tutanağı» tanzim edilir 
ve bir sureti ilgili mal «andığına 7 iş günü içinde gönderilir. 

'Birinci fıkraya (göre yetkili kılınmış personel, Sayman mutemeti olarak görev
lendirilmeden, makbuz karşılığı para cezası tahsili eder.» 

MADDE 49. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 115 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 115. — Tahsilat derhal yapılmadığı takdirde, para Cezalarının tutanağın 
tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmesi gerekir. 10 gün içinde ödenmeyen ce
zalar iki katına çıkar ve ödeme süresi 10 gün daha uzar, bü süre içinde de ödenmeyen 
cezalar 3 katına çıkar. 

Süresinde ödenmeyen para cezaları için 0183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır. 

İBu para cezalan, 'Maliye ve Gümrük Bakanlığının Sayman mutemetlerine, mal san
dıklarına veya 114 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yetkili kılınmış personele 
ödenebileceği gibi, banka veya PTT aracılığı ile de ödenebilir. 

116 ncı maddede öngörülen itiraza ilişkin hüküm saklı kalmak üzere, para cezaları 
ile mahkemelerce verilen ve sadece hafif para cezalarına ait olan hükümler kesindir.» 

MADDE 50. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 118 inci maddesinin 
ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde işlenen trafik suç
larına ait ceza puanları toplamı yönetmelikte belirtilen sayıyı aştığı, Bilgi İşlem Mer
kezince tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri yönetmelikte belirtilen esas ve usul
lere göre iki ay süre ile geri alınır. Ayrıca yönetmelikte belirtilen esaslara göre trafik 
eğitimine de tabi tutulabilirler.» 

«Bu madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere göre sürücü belgeleri geri alı
nanlardan geri alma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler, yüzbin lira para ce
zası ile cezalandırılırlar.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 110) 
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(Adallet Komisyonunun KabuiL Ettiği Metin) 

MADDE 47. — Tasarının 47 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. , 

MADDE 48. — Tasarının 48 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edildi mıştır. 

MADDE 49. — Tasarının 49 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 11Q) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 51. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesinin 
dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu madide hükümlerine ve Yönetimeükteki şartlara uymayan kurs sahiplerine Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, olayın özelliğine göre belirlenecek süre 
içinde şartlara uymaları yazılı olarak b'ilidiril'ir. Bu süre içinde şartların yerine getiril
memesi halinde kurs sahipleri beşyöz bin liradan iki milyon lir'aya kaldar hafif para 
cezası, tekrarında ise yazılı uyarı yapılmaksızın bir milyon liradan üç milyon liraya ka
dar hafif para cezası ile cezalandırılirlar ve ayrıca kurs onbeş günden az olmamak üze
re süreli veya süresiz olarak kapatılabilir. 

Belge alınmadan açılan kursların sahipleri bir milyon lira hafif para cezası ile ce
zalandırılır. Ayrıca, beliğe alınmamdan açılan kurslar za'bıtaca kapatılır.» 

MADDE 52. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 129 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının <W) bendinin 4 numaralı alt bendinden sonra aşağıd'alki bent, 5 inci alt 
bent olarak ilave edilmiş ve 5 inci alt benldin numarası 6 olarak değiştirilmiştir. 

«5. Bu Kanunun 114 üncü madtiesine göre tahsil edilen trafik para cezalarının 
% lO'undan,» 

MADDE 53. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 113 üncü maddesi ile 
116 ncı maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılrnıştır. 

MADDE 54. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 108 inci maddesinin al
tıncı ve 98, 99. 101, 104 üncü maddelerinin son fıkralarındaki onbin liradan otozbin li
raya kadar olan hafif para cezaları «ikiyüzlbin liradan b'ir milyon liraya kadar hafif 
para cezasına» çıkartılmıştır. 

MADDE 55. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 30 üncü maddesinin (a) 
ve (b) bentlerindeki, 32/2, 61/2, 72/2, 91/4 üncü fıkralarındaki ve 13, 23, 37, 44, 46, 
47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
81 ve 94 üncü maddelerinin son fıkrasındaki para cezaları «onbin liraya» çıkartılmıştır. 

MADDE 56. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa aşağıdaki Geçici Madde 
eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE — Şoför Ehliyetnameleri ve Sürücü Belgeleri değiştirilip yeni-
leninceye ve sürücü sicillerine ait kayıtlar Bilgi tşlem Merkezine alktarılmcaya kadar, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 110) 
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(Adalet Komisyonunun Kabull Ettiği Metin) 

MADDE 51. — Tasarının 51 inci maddesi Komisyonumuzca aynen- kabul edil
miştir. 

MADDE 52. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 129 uncu maddesi
nin birinci fıkrası (b) bendinin 4 numaralı alt bendinden sonra aşağıdaki bentler 5 
inci ve 6 ncı alt bent olarak ilave edilmiş ve 5 inci alt bendin numarası 7 olarak de
ğiştirilmiştir. 

«5. Bu Kanunun 114 üncü maddesine göre tahsil edilen para cezalarının % 10' 
undan,» 

«6. Ad ve/veya soyad veya tescil edilmiş ticarî unvan ihtiva eden plaka satışla
rından elde edilen gelirlerden,» 

MADDE 53. — Tasarının 53 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 54. — Tasarının 54 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 55. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 32/2, 61/2, 72/2, 91/4 
üncü fıkralarındaki ve 13, 23, 34, 37,44, 58,60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 76, 
77, 78, 79, .94 üncü maddelerinin son fıkralarındaki para cezaları «Onbin Liraya», 
30 uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki ve 46, 52, 53, 55,56, 74 üncü maddele
rinin son fıkralarındaki para cezalan «Onbeşbin Liraya» ve 57, 71 ve 81 inci mad
delerin son fıkralarındaki para cezaları «Yirmibin Liraya», 47 ve 54 üncü maddele
rin son fıkrasındaki para cezaları «Otuzbin Liraya» çıkartılmıştır. 

MADDE 56. — Tasarının 56 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 110) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

bu Kanunun 118 inci maddesinde öngörülen ceza puanı uygulaması, Emniyet Genel 
Müdürlüğünün birimleri tarafından Yönetmelikte gösterilen usul ve esaslara göre yapı
lır. 

Ceza puanı uygulamasına içişleri Bakanlığının tespit ve ilan edeceği tarihte baş
lanır.» 

MADDE 57. — 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesafbına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 61 inci maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İdarî Cezalar 

Madde 61. — 7 nci maddede belirtilen süreyi üç ay geçirmiş olan sigortalılara Bağ-
Kur il Müdürü tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle onbin lira para cezası verilir. 

İdarî nlitelikteki para cezaları ilgililere usulüne göre tebliğ edilir. Bu para cezalarına 
karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edi
lebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak 
üzerinde inceleme yapılarak sonuçlandıırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ma
hallî mal memurlüğunca tahsil olunur.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 
ve 2926 sayılı Kanun hükümlerine muhalefetten açılan ve deVam eden dadalardan, ka
nunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suç
larla ilgili olanlar hakkında görevsizlik kararı verilir, varsa tutuklular derhal tabiiye edi
lir. Kararın bir örneği ve tutanak ilgisine göre mahallin en büyük mülkî amirine, Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürüne, Bağ-Kur İl Müdürüne, îl Emniyet 
Müdürlüğüne veya İlçe Emniyet Amirliğine veya Orman Bölge Şefliğine gönderilir. Bu 
makamlar, evrakın ilgilileri hakkında tutanaklarında yazılı suçlarının Kanunun değişik
liğinden önceki cezalarından sadece para cezasının asgarî haddini uygulamak suretiyle 
karar venirler. Verilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu kalınan süreler 
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
birinci bendinde kabahatler için gösterilen asgarî hadde göre hesap edilerek mahsup 
edilir. Para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tahsil olunur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926 s'ayılı Kanun
ların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suçlardan 
dolayı kesinleşmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkûmiyet kararlarının sadece para 
cezasına ilişkin kısımları infaz olunur ve hükümlü olanlar derhal tahliye edilir. İnfaz edi
lecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu ve hükümlü kalman süreler 647 sayılı 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci ben
dinde kabahatler için gösterilen asgarî hadde göre hesap edilerek mahsup edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 110) 
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(Adalîet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 57. — Tasarının 57 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 
2918 ve 2926 sayılı Kanun hükümlerine muhalefetten açılan ve devam eden davalar
dan, kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıka
rılan suçlarla ilgili olanlar hakkında görevsizlik kararı verilir, varsa tutuklular derhal 
tahliye edilir. Kararın bir örneği ve tutanak ilgisine göre mahallin en büyük mülkî 
amirine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürüne, Bağ - Kur ti Mü
dürüne, II Emniyet Müdürlüğüne veya ilçe emniyet amirliğine veya orman bölge şef
liğine gönderilir. Bu makamlar, evrakın ilgilileri hakkında tutanaklarında yazılı suç
larının Kanunun değişikliğinden önceki cezalarından sadece para cezasının asgarî had
dini uygulamak suretiyle karar verirler. Verilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı 
tutuklu kalınan süreler 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü mad
desinin birinci fıkrasının birinci bendinde kabahatler için gösterilen asgarî hadde gö
re hesap edilerek mahsup edilir. Para cezaları 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926 sayılı Ka
nunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suç
lardan dolayı kesinleşmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkûmiyet kararlarının sa
dece para cezasına ilişkin kısımları infaz olunur ve hükümlü olanlar ise derhal tah
liye edilir, infaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu ve hükümlü ka
lman süreler 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasının birinci bendinde kabahatler için gösterilen asgarî hadde göre hesap 
edilerek mahsup edilir. 
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:(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 58. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 59. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
1. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A.\ Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. O., Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K., Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İ. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
F. Kurt 

21.2.1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
V. Atasoy 

Devlet Bakam 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakam 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakam 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. T. Titiz 
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(Adallıet Komisyonumun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 58. — Tasarının 58 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 59. — Tasarının 59 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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