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tanımak için Türkiye Büyük Mil
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I. — GEÇEN : 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'-
un, çöken Karamürsel - Topçular feribot 
iskelesi ve süresiz iptal edilen Eskihisar -
Topçular feribot seferlerine ilişkin gündem 
dışı konuşmasına Ulaştırma Bakanı Ek
rem Pakdemirli cevap verdi. 

7.12.1988 tarih ve 3510 sayılı "5434 
Sayılı T.G. Emekli Sandığı Kanununa Beş 
Ek Madde ile İki Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında" Kanunun, Anayasanın 89 un
cu maddesi gereğince bir defa daha görü
şülmek üzere iade edildiğine, 

Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'm dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali 
Bozer'in "ekillik etmesinin uygun görül
düğüne, 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerele
ri ile; 

Cumhurbaşkanınca bir daha görü
şülmek üzere geri geri gönderilen ve 
10.1.1989 tarihli 52 nci Birleşim Gündemi
nin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler" bölümünün 
28 inci sırasında yer alan "1918 Sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun' 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun"un (1/481, 3/583) (S. Sayısı : 
155) yeniden değerlendirilmesi için İçtü
züğün 89 uncu maddesine göre esas ko
misyona iadesine ilişkin Başbakanlık tez
keresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar ve 30 arkadaşının Horzum olayı ve 
Türkiye Emlak Bankası eski Genel Mü
dürü ile ilgili iddiaların gerçeklik derece
sini tespit etmek amacıyla bir Meclis araş-

TANAK ÖZETİ 

tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önerge
nin gündemde yerini alacağı ve öngörüş-
melerinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'-
ın, (3/404) (S. Sayısı : 159), 

İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün, 
(3/405, 3/413, 3/414, 3/415, 3/416, 3/461) 
(S. Sayıları: 160, 168, 169, 170, 171, 179), 

Siirt Milletvekili ivlehmet Abdurre-
zak Ceylan'm, (3/406) (S. Sayısı : 161), 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, (3/407) (S. Sayısı: 162), 

İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm, 
(3/408, 3/467) (S. Sayıları : 163, 182), 

Tokat Milletvekili Metin Gürdere'-
nin, (3/409) (S. Sayısı : 164), 

Adıyaman Milletvekili Arif Ağaoğlu'-
nun," (3/410) (S. Sayısı : 165), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'-
in, (3/ 11, 3/417) (S. Sayısı : 166, 172), 

Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'-
nun, (3/412) (S. Sayısı : 167), 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, 
(3/428) (S. Sayısı : 173), 

Uşak Milletvekili Mümtaz Güler'in, 
(3/456) (S. Sayısı ; 174), 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'm, (3/458, 3/459, 3/460, 3/462, 3/470) 
(S. Sayılan : 175, 176, 177, 178, 180), 

Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'm, 
(3/469) (S. Sayısı : 181); 

Yasama dokunulmazlıklarının kaldı
rılmasına gerek bulunmadığına ve hakla
rındaki kovuşturmaların, milletvekili sıfat
larının sona ermesine kadar ertelenmesi
ne ilişkin Anayasa ve Adalet komisyonla-



T.B.M.M. B : 53 11 . 1 . 1989 O : 1 

rı üyelerinden kurulu karma Komisyon 
raporları Genel Kurulun bilgisine sunul
du; 10 gün içerisinde itiraz edilmediği tak
dirde raporların kesinleşeceği açıklandı. 

Bazı milletvekillerinin belirtilen se
bep ve sürelerle izinli sayılmalarına; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Türk-Lüksemburg Dostluk Grubu kurul
masının Başkanlık Divanınca uygun bu
lunduğuna ve eki Kurucular Kurulu lis
tesine; 

İlişkin Başkanlık tezkereleri kabul 
edildi. 

İstanbul Milletvekili Yusuf Kenan 
Sönmez ve 18 arkadaşının, İstanbul Ha
fif Raylı Sistem Projesinin yasalara ve ka
mu yaranna aykırı olarak ihale edildiği id
dialarını tespit etmek amacıyla bir Mec

lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
sinin (10/26) yapılan öngörüşmelerden 
sonra kabul edilmediği açıklandı. 

İkinci sıradaki Meclis araştırması 
önergesinin görüşülmesinin, gruplarla va
rılan anlaşma uyarınca ertelenmesi nede
niyle 11 Ocak 1989 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.00'de son verildi. 

Başkan 
Başkanyekili 

Ilyas Aktaş 
Kâtip Üye 

Edirne 
ismail Üğdül 
Kâtip Üye 

İstanbul 
Mustafa Sarıgül 

II . — GELEN KÂĞITLAR 
11.1.1989 Çarşamba 

Tasarı 

1. — Sosyal Sigortalar Kanununun 
bir maddesinin değiştirilmesi ve» bu Ka
nuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı (1/533) (Sağlık ve Sosyal İş
ler ve Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığına geliş tarihi : 11.1.1989) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Antalya Milletvekili Adil Ay
dın'm, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/326) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.12.1988) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hürriye
tinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT ra
porunun akıbetine ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/327) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 10.1.1989) 

ı 
Yazûı Soru Önergeleri 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Taş-
delen Köyünde ikamet eden ve köy koru
culuğu görevini kabul etmeyen bir vatan
daşın öldürülmesi olayına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/462) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.12.1988) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
At alay'in, doğal gaz santrallarma ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/463) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 9.1.1989) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Ter
mik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi 

^6/464) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1989) 
94 — 
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Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu

rat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, dış po
litika konusunda Anayasanın 98 inci, İç

tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 10.1.1989) 

BIRINCI OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli), Mustafa Sangül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Salonda hazır bulu
nan milletvekillerinin yüksek sesle işaret 
buyurmalarını rica ederim. 

III. — YOKLAMA 
(Denizli Milletvekili Muzaffer Ancı'-

ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var

dır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA ST TUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ 

1, — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, dış politika konu
sunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/57) " 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Gündemin "Sunuşlar" bölümünde 

bir Meclis araştırması önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türk dış plitikasmda Dışişleri Bakan
lığının, Sayın Bakanının ve diplomatları
mızın rollerinin giderek azalmasına mü
samaha edilmesi, Bakanlığın bir sekreter-
ya, Bakanlık mensuplarının da sekreter 
haline getirilme girişimlerine devam edil
mesi, devletimizi sıkıntıya sokmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti, dış politikada 
da çok sesliliğe mahkûm edilmiştir. 

D* fişlerinin son yıllarda parçalanma
sına göz yumulması, her konunun bir ba
kanın mesuliyetine terk edilmesi, dış po
litikada bazı uyumsuzlukları ve kopukluk
ları beraberinde getirmektedir. Bu dönem
deki dış politikalarda çok sesliliğin altın
dan kalkamayacağımız durumlarla bizi 
karşı karşıya getirme eğiliminde olduğu 
endişesini taşımaktayız. 

Özellikle Sayın Başbakanın, ' 'dış po
litikada yegâne söz sahibi benim'' ifadesi 
bu endişelerimizi giderek artırmaktadır. 
Oysa, dış politikanın sahibi Yüce Meclis
tir. Dış politika her şeyden önce uluslara
rası platformda kamuoyu oluşturma me
selesidir. Mesele, sadece siyasî ve ekono
mik ilişkiler değildir, dünya kamuoyunu 
ayakta tutma siyasetidir. Dış politika hü
kümet ve Yüce Meclis olarak mütalaa edi-

95 — 
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leceğine, Sayın Başbakan tarafından biz
zat yürütülme arzusuna ilaveten " İ ran-
Irak savaşı sayemizde bitti. Önemli ve 
ağırlıklı bir arabuluculuk rolü oynadık. 

ABD'nin Filistin Kurtuluş Örgütü ile 
diyalog kurması bizim araya girmemizle 
gerçekleşti. 

Ortadoğu ülkeleri bizi ağabey olarak 
görüyorlar ve liderliğimizi bekliyorlar. 

Biz olmasak NATO çöker. 

Genç Türk nüfusunun Avrupa'nın 
güvenliğinin temel unsuru olacağı görü
şündeyim. 

Sözde Ermeni soykırımı iddialarının 
ABD Kongresine sunulmasına tek atım
lık bir silahtır. Atarsın biter sonra gider." 
sözleri endişelerimizin kaynağıdır. 

Türk dış politikasını çelişkilerden^ 
kurtarmak, ileride Türkiye Cumhuriyeti
nin altından kalkamayacağı bir durumla 
karşılaşmaması için hükümetin dış poli
tikadaki tu tumunun açıklığa kavuşturul
ması zaruret haline gelmiştir. 

Dışişleri Bakanlığının bir sekreterya, 
bakanlık mensuplarının da sekreter hali
ne getirme girişimlerinin son bulması, Dı
şişleri Sayın Bakanının da dış politikada
ki inisiyatifinin araştırılmasına ihtiyaç ol
duğu kanaatindeyiz. 

Türk dış politikasının berraklığa ka
vuşması, Yüce Meclisin devre dışı bırakıl
dığı konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 98 inci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri gereğince Mec
lis araştırması açılmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

Mustafa Mura t Sökmenoğlu 
Hatay 

Vefa Tanır 
Konya 

Ömer Şeker 
Konya 

— 96 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Orhan Şendağ 
Adana 

Cemal Alişan 
Samsun 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Hasan Namal 
Antalya 
Ali Eser 
Samsun 

Fuat Kılcı 
İzmir 

İsmail Köse 
Erzurum 

M. Selahattin Kılıç 
Adana 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Ferit Bora 
Diyarbakır 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

İbrahim Demir 
Antalya 

Adil Aydın 
Antalya 

Doğan Baran 
Niğde 
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Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Baki Durmaz 
Afyon 

Latif Sakıcı 
Muğla 

H. Gavit Erdemir 
Kütahya 

*Şinasi Altmer 
Zonguldak 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 
M. Halit Dağlı 

Adana 
Haydar Baylaz 

Bingöl 
Ali Rıza Septioğlu 

Elazığ 
Ümit Canuyar 

Manisa 
Nafiz Kurt 

Samsun 
Ömer Barutçu 

Zonguldak 
Hasan Ekinci 

Artvin 
Abdulkadir Cenkçiler 

Bursa 
Mahmut Öztürk 

Niğde 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunul

muştur. 
Önerge, gündemdeki yerini alacak ve 

Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susundaki öngörüşmeler, sırasında yapı
lacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — 2577 Sayüı İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun Bazt Maddelerinin iliştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile; Danıştay Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının yemden tncelenmek üzere İçtüzüğün 89 
uncu maddesine göre esas komisyona geri verilme
sine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/742) 

BAŞKAN — Hükümetin, İçtüzüğün 
89 uncu maddesine göre verilmiş bir tez
keresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : a) 24.3.1988 tarihli ve 101-
2140-01318 sayılı yazı. 

b) 14.10.1988 tarihli ve 101-1723-
04587 sayılı yazılarımız. 

İlgi (a) ve (b) yazılarımızla Başkanlı
ğınıza sunulan "6.1.1982 tarih ve 2577 sa
yılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı" ile "Danıştay Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı"tun yeniden in
celenmek üzere Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 89 uncu maddesine göre Esas Komis
yona geri verilmesini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Söz konusu kanun ta
sarıları, İçtüzüğün 89 uncu maddesine gö
re, bir defaya mahsus olmak üzere Adalet 
Komisyonuna geri verilmiştir. 

C) ÖNERİLER 

a) Siyasî parti grubu önerileri 

1. — Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifle
riyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının-

97 — 
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21 inci sırasında bulunan 146 sıra saydı Ölçüler 
ve Ayar Kanunu Tasarısının, 4 üncü sıraya; 18 
inci sırada bulunan 145 sıra saydı Radyo ve Tele
vizyon Hriciistasyonlarının Posta, Telgraf ve Te
lefon isletmesi Gend Müdürlüğü Tarafından Ku
rulması ve İşletilmesi de Bazı Kanunlarda Deği
şiklik Yapdmast Hakkında Kanun Tasarısının 5 
inci sıraya alınması de; 26 Mart 1989 tarihinde 
yapdacak Mahallî Seçimler dolayısıyla Siyasî Par-
tderin gerekli hazırlıklarını ve aday tespit çalışma
larını yapabilmelerine imkân tanımak için Türki
ye Büyük MdUt Meclisi Genel Kurul çalışmala
rına 17 Ocak 1989'dan itibaren 10gün ara verd-
mesine diskin Anavatan Partisi Grubu önerisi 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bunun, içtüzüğün 19 uncu maddesinin 
son fıkrasına göre verilmiş bir önerileri 
vardır, okutup ayrı ayrı onayınıza su
nacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 11 Ocak 1989 
Çarşamba günü yaptığı toplantıda, Siya
sî Parti Grupları arasında görüş birliği 
sağlanamadığından, Grubumuzun aşağı
daki önerilerinin Genel Kurulun onayına 
sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Haydar Özalp 
Grup Başkanvekili 

Öneriler : 
1. Gündemin 21 inci sırasında bu

lunan 146 sıra sayılı Ölçüler ve Ayar Ka
nunu Tasarısının, gündemin 4 üncü sıra
sına, 18 inci sırasında bulunan 145 sıra sa
yılı Radyo ve Televizyon Verici İstasyon
larının Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 
Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulma
sı ve İşletilmesiyle Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısının gündemin 5 inci sırasına alınması 
ve diğer tasarı ve tekliflerin buna göre, sı
ralanması önerilmiştir. 

2. 26 Mart 1989 tarihinde yapılacak 
mahallî seçimler dolayısıyla Siyasî Parti
lerin gerekli hazırlıklarını ve aday tespit 
çalışmalarını yapabilmelerine imkân tanı
mak için, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çalışmalarına 17 Ocak 1989'dan itibaren 
10 gün ara verilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz is
teyen var mı efendim? 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde Sa
yın Hikmet Çetin, buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütçe gö
rüşmelerinden sonra 15 gün çalışmaları
na ara verdi ve 15 günlük aradan sonra 
dün yeniden çalışmalara başladı. Gün
demde çok önemli konular ve maddeler 
varken, daha ikinci güne gelmeden, ikti
dar partisinin önerisiyle, seçim hazırlık
ları nedeniyle yeniden Parlamentonun ça
lışmalarına ayın 27'sine kadar, dolayısıy
la ayın sonuna, yani 31'ine kadar ara ve
rilmesi önerilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu, bir süredir 
gözlenen ve birçok örneklerle ortaya çıkan 
İktidarın Meclisi çalıştırmamanın; olabil
diğince olayları, konuları Meclis dışında 
tutmanın bu yöndeki kararının, düşünce
sinin somut bir göstergesidir. Bir anlam
da Meclisten kaçmanın, olayları Meclis
ten kaçırmanın somut bir göstergesidir, ik
tidar için Meclis, kendi özel ihtiyaçları 
için, yani iktidarın ve özellikle Sayın Baş
bakanın ihtiyaç duyduğu zaman başvuru
lan bir kurum haline getirilmek isteniyor. 

Değerli arkadaşlarım, eğer bu yolda 
devam ederseniz, bu yolda devam edersek, 
bir gün, dışarıdaki yurttaşlarımız, insan
larımız bu kadar sorunlar varken, bu 
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Meclis bu kadar tatil yapıyor, bu kadar ara 
veriyor; bu Meclis olmadan da çalışma
lar yürüyebilir, Meclis olmadan da ülke
nin sorunlan götürülebilir izlenimini her
kesin kafasına yerleştirirsiniz, yerleştiririz. 
Buna hakkınız yok, buna hakkımız yok. 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Elbette ki, baştaki insanların keyfine 
göre, ihtiyacına göre Meclisleri istendiği 
zaman çalışan, istendiği zaman tatile gi
ren rejimler vardır; ama bu rejimlerin adı 
demokrasi değildir. Bu rejimlere parla
menter demokrasi adı verilemez; çünkü 
bir süredir gözlenen Meclisin, sayın ikti
dar mensuplarının ve özellikle Sayın Baş
bakanın isteği ile ara sıra gelinen ve ara 
sıra da Hükümetin istediği yasaları, iste
diği konuları görüşüp dağıtılan ve dağı
lan bir kurum haline geliyor olmasıdır. 
Sonra, ülke yönetimini kanun hükmünde
ki -kararnamelerle, -yani Meclis yok, ka
nun hükmündeki kararnameler var- büt
çeyi ve ekonomiyi de bütçe dışı fonlarla 
yönetme şeklindeki anlayış her gün somut-
laşarak bu tip önerilerle önümüze geliyor. 

Değerli milletvekilleri, bu öneri gö
rüşülürken gündemde çok önemli konu
lar var. Bunlardan bir tanesi, dün bir şe
kilde gündemden çıkarıldı. Hayali ihracat 
sahtekârlığı her gün gazetelerin sayfaların
da. Burada bir yasa çıkardık, bu yasa Sa
yın Cumhurbaşkanı tarafından bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderildi, günde
me girdi ve bizim anlayışımıza göre, İç
tüzüğe aykırı olarak gündemden geri çe
kilerek komisyona verildi. 

Şimdi bir gündem tanzim ediliyor ve 
bu gündem tanzim edilirken beklenir ki, 
Türkiye'nin böyle bir önemli konusu da 
görüşülsün. Hayır, getirilen konu ne? 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumun
da yıllardır çalışan yüzlerce insan alela
cele buradan alınıp PTT'ye devredilecek. 
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Bu kadar önemli mi bu kanun? Türkiye'
de hayat pahalılığı var, hayali ihracat so
runu var, halkın sorunları var ve bunun 
gibi gündemde çok önemli konular var. 
Bunlar bir yana bırakılıyor. Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kurumunda çalışan per
soneli bir an önce PTT'ye devredelim ko
nusu ele alınıyor. Bunun önceliği nerede, 
ivediliği nerede? Türkiye'nin başka konu
su ve sorunu kalmadı mı? 

Değerli arkadaşlarım, ülkenin bu ka
dar önemli sorunlan varken, bu kadar 
önemli konuları varken, gündem diye 
önümüze getirilen konu bu. 

Demokrasinin' ve onun önemli bir 
dayanağının Türkiye Büyük Millet Mec
lisi olduğunu unutmayalım. Türkiye Bü
yük Millet Meclisini çalıştırmak, ayakta 
tutmak, burada sorunlan tartışmak, sade
ce bu sıralarda oturan muhalefetin göre
vi değildir. Eğer siz, İktidar Partisi mil
letvekilleri olarak, Hükümetten gelen her 
öneriye, -Meclisi çalıştırmama önerisine 
de- sürekli "Evet" derseniz, evet dersek, 
bundan sadece muhalefet ve ülke değil, 
demokrasimiz ve demokrasimizin temel 
dayanağı olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi büyük zarar görür. Bunu kendi elimiz
le, kendi oylanmızla yapmayalım. Bunu 
yaptığımız zaman, -konuşmamın başında 
da söylediğim gibi- bu Meclis olmadan da 
çalışmalar yürütülebiliyor izlenimini so
kaktaki vatandaştan tarladaki çiftçiye ka
dar herkesin kafasına biz kendi oylarımız
la, kendi elimizle yerleştirmiş oluruz. Bu
na hakkınız yok, buna hakkınız olmama
lıdır. (Srfp sıralanndan alkışlar) 

Bir süre önce Sayın Başbakanın bir 
beyanatı vardı. Bu beyanattaki ifade, ye
rel seçimlerin, hiçbir konumuzu, hiçbir 
önemli çalışmamızı etkilemeyeceği şeklin
deydi. Daha seçimlere 2,5 ay var, 70 gün
den fazla zaman var. Peki, parti içi çalış
malar parlamenterleri ne bakımdan, çok 
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ilgilendiriyor? Önseçime mi gireceksiniz? 
Önseçime parlamenterler mi girecek ki, 
daha 2,5 ay zaman varken Parlamentoyu 
tatile sokup, önseçim çalışmalanna katma 
yoluna gideceksiniz? 

Değerli arkadaşlarım,, asıl olan, esas 
olan Meclisin çalışmasıdır. Siyasî partile
rin iç ihtiyacı için ya da başka bir ihtiyaç 
için Türkiye Büyük Millet Meclisi çalış
maları düzenlenemez. Her şeyin ve her 
konunun parlamenter sistemde, demokra
side Türkiye Büyük Millet Meclisine gö
re düzenlenmesi lazımdır; ama ANAP'a 
göre, İktidar Partisine göre her şey İkti
dar Partisinin ve özellikle de Sayın Baş
bakanın ihtiyacına ve gereklerine göre dü
zenlenecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu, demokra
siye, parlamenter rejimin temeline kesin
likle indirilecek olan bir darbedir. Buna 
müsaade etmemeliyiz, buna müsaade et
memelisiniz. İktidarın elinde Devletin, 
toplumun, demokrasinin kuralları, ku
rumları, gelenekleri birer birer yozlaşıyor, 
birer birer yozlaştınlıyor. Lütfen, lütfedin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, İktida
rın elinde, özellikle de Hükümetin elinde 
böylesine yozlaşmasına izin vermeyin, 
müsaade etmeyin. SHP olarak buna, so
nuna kadar karşı çıkacağız. 

Halkımız, bu tutuma; kanun dinle
mez, parlamenter rejimin çalışmalarını 
dinlemez bu tutuma ve ANAP İktidarına 
26 martta, oylarıyla, kendi iradesiyle ve 
sandıkla bir kere daha gerekli dersi vere
cektir ve bir kere daha dur diyecektir. 

Bu inançla hepinize saygılar sunuyo
rum değerli arkadaşlarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çetin. 

Aleyhte, Sayın Koksal Toptan; 
buyurun. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkanım, Yüce Meclisin Değerli 
üyeleri; 26 Mart 1989 Pazar günü, Türki
ye'de, genel seçimler kadar önem taşıyan, 
en azından şu andaki görüntüye göre ge
rek İktidar partisi ve gerekse muhalefet 
partileri tarafından o denli önem atfedi
len yerel seçimler yapılacaktır. Biz Doğru 
Yol Partisi olarak, hiç şüphesiz sayın mil
letvekillerinin bu seçimler nedeniyle yur
da dağılmaları, kendi parti teşkilatlarıy
la, seçmenleriyle, vatandaşlarla parti ça
lışmalarını yürütmeleri lazım geldiği fik
rine yürekten inanıyoruz. O açıdan me
seleyi ele aldığımız zaman da, seçimler
den evvel Parlamentonun makul bir tatil 
yahut ara verme karan almak suretiyle, 
bunun sağlanması lazım geldiğine inanı
yoruz; ama bugünkü öneriyle o anlaşıl
maktadır ki, henüz yeni döndüğümüz ta
tile ek, iki yahut üç günlük bir çalışma
dan sonra, iktidar partisi Parlamentoyu 26 
Mart'a kadar tatile sokma fikri içerisinde
dir değerli milletvekilleri. Onar gün yahut 
onbeşer günlük aralarla; şayet o aralar içe
risinde, Hükümetin, seçimler için çıkarıl
masında zaruret gördüğü bir kanun yok 
ise, seçime 72 gün kala, tamamı tatilde ge
çirilmek suretiyle fiilen Parlamento 72 gün 
kapalı tutulacaktır. Niçin? Danışma Ku
rulu çağrı önerisindeki gerekçeye inanmak 
mümkün değil. Milletvekillerinin aday te
spit etme çalışmalarına katılmaları için 
Parlamentoyu kapatmak en azından bu 
Parlamentonun saygınlığına gölge düşü
rür. Herhangi bir vilayetin, herhangi bir 
ilçesinin, herhangi bir beldesindeki bele
diye meclis üyelerinin tespitinde, partile
rin adaylarının tespitinde milletvekili ar
kadaşlarımızın rolü olmamalı yahut yok
tur demek istemiyorum; ama bu gerekçey
le Parlamentoyu tatile sokmaktaki man
tığı anlamakta müşkülat çektiğimi ifade 
etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, gerçek neden, 
Parlamentoyu, bu zemini kapatmaktır. 

— 100 — 
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Gerçek neden, bu zeminde halkın yararı 
için ara sıra fırsat bulunarak söylenen bir
takım sözleri halka duyurmamaktır, ara sı
ra bu Parlamentodan, bu Yüce Meclisten 
görüntüler alıp halka -kısa bölümler ha
linde de olsa- nakleden televizyonu da bu 
şekilde halka kapatmaktır. Yoksa, bu ge
rekçelerle Parlamentoyu kapalı tutmak, 
aklın, mantığın alacağı bir iş değildir. 

Gündemde, muhalefet partileri tara
fından verilmiş 37 tane Meclis araştırma
sı ve genel görüşme önergesi, 285 tane de 
soru önergesi var. Bunların hiçbirine gö
rüşme imkânı vermeden Parlamentoyu fi
ilen yetmiş-yetmişbeş gün tatile sokmak, 
hiçbir gerekçeyle izah edilemez. Bu araş
tırma önergeleri içerisinde, kamuoyunun 
günlerdir üzerinde hassasiyetle durduğu 
önemli konular var, Sayın Başbakan tara
fından bile, üstü örtülü şekilde ifade edi
len ithamlar var. Bu önergeleri burada gö
rüşüp karara bağlamadan Parla nentoyu 
tatile soktuğunuz zaman, "Biz de bu 
önergelerin lehinde oy kullanacağız, araş
tırma açılsın diyeceğiz" diye didinen, di
renen, bu önergelerin muhatabı birtakım 
arkadaşları, bütün bu seçim boyunca it
ham altında nasıl tutacaksınız?.. Buna ne 
hakkınız var?.. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

Mesele, birtakım kişisel ve partisel 
menfaatlara dayanıyorsa, bunu da anla
mak mümkün değildir değerli milletve
killeri. 

Hiç şüphesiz, bu Parlamento saygın
lığını korumalı, bu Parlamento yüceliği
ni korumalı; ama bunun ancak, herkesin 
buna saygı duyarak sağlanması mümkün
dür. Demokrasiyi ayakta tutan, demokra
siyi demokrasi yapan muhalefettir. Bu ge
nel kurala hiç kimsenin itirazı olmaz; ama 
siz, her şeyde olduğu gibi, her işi birtakım 
yerlere, birtakım kurumlara ihale ettiği
niz gibi, demokrasiyi koruma işini de mu-

11 . 1 . 1989 O : 1 

halefete bırakırsanız, bu demokrasiyi 
ayakta tutmak ve yürütmek mümkün de
ğildir. 

Değerli arkadaşlarım, özetle söyleye
ceğimiz şudur : Bu araştırma önergeleri, 
özellikle çok önemli yolsuzluk iddialarını 
içeren araştırma önergeleri burada görü
şülmeli ve ondan sonra muhalefetiyle ik
tidarıyla partiler milletin önüne çıkıp he
sap vermelidir. Sayın Başbakan dün çok 
güzel ifade etti, "Ben, Cenabı Allah'tan 
başka hiç kimseden korkmam' ' dedi. İna
nan herkesin... 

H İ L M İ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
"Hesap vermem" dedi. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Lütfen efendim... 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
"Hesap vermem" dedi. Bu, inanan her
kesin, her müminin gönlüne, kalbine yer
leştirdiği çok güzel bir sözdür; Cenabı Al
lah ' tan başka hiç kimseye hesap verme
mek; ama artısı var. Bir milleti idare eden
ler, her yönüyle, o milletin, hele hele bi
zim gil'i kalkınmakta olan, hele hele bi
zim gibi ekonomik sıkıntılarda olan ve bu
na rağmen vergi veren, buna rağmen as
kerlik yapan, buna rağmen devetin koy
duğu bütün yükümlülüklere istese de, is
temese de katlanan milletin, o hükümet
ten soracağı birtakım hesaplar vardır. Ta
biî Cenabı Allah'a herkes hesap verecek
tir; ama bu hükümetin millete vereceği he
saplar da vardır. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Onun için diyoruz, çok önemli iddi
alarla bu Meclis gündemine getirilen, çok 
önemli konuları kısmen Sayın Başbakan 
tarafından da teyit edilen o önemli iddia
ları burada araştırmadan, hem de derin
liğine araştırmadan millet önüne giderse
niz; umarız ki, bu hem demokrasimiz açı
sından, hem de rejimimiz açısından çok 
büyük tehlikeler yaratmaz. 

1.01 — 
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Bu duygular içerisinde, bu hassasiye
timizi anlayacağınızı umar, Yüce Heyeti
nize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Koksal Toptan. 

Lehte, Sayın İlhan Aşkın, buyurun , 
efendim. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekil
leri; Anavatan Partisi Grubu olarak, bir 
önerge verilmiş bulunmaktadır. Bu öner
ge, gayet rahatlıkla anlaşılabilecek ve özel
likle, demokrasiye inanan, demokratik 
parlamenter sistemin varlığına inanan ve 
de mahallî idareler seçimlerinin de öne
mine inanan herkes tarafından kolaylıkla 
kabul edilebilecek bir önergedir. Sayın 
Muhalefetin bu konuda olumlu yaklaşma
masını anlamak da mümkün değildir; 
çünkü, Önümüzde bir mahallî idareler se
çimi vardır; demokrasinin temeli mahallî 
idarelerden başlamaktadır. Belediye
lerimiz... 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — O 
zaman, belediyelerimizi kapatalım. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın 
Seymen... 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bele
diyelerimiz halka en yakın hizmet yeren, 
halkımızla, milletimizle içice olan mües
seselerdir. Parlamenterlerin, mutlaka hal
kımıza o hizmeti götürecek müesseselerin 
oluşmasında da katkılarının bulunması, 
sanıyorum kaçınılmazdır. 

Doğru Yol Partisinin Sayın Sözcüsü, 
bir noktada yaklaşım içerisinde bulundu
lar, "Parlamenterlerinde burada görev 
yapmaları tabiîdir; ama gündemde çok 
önemli olaylar var, onun için Meclisi ne
den tatil edeceğiz, niçin Parlamentoyu 
kapatacağız" gibi anlayamadığımız konu

ları da ifade ettiler... 

ALİ ESER (Samsun) — Xe demek 
anlayamadık efendim? 

BAŞKAN — Anlayamamış karde
şim, niye soruyorsun? Tevazu gösteriyor. 
Lütfen efendim... 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ma
hallî idareler seçimlerinin erkene alınma
sı daha önce Anavatan Partisi tarafından 
önerilmişti. O zaman, sayın muhalefet ni
çin engelledi? Niçin mahallî idareler se
çimlerini daha önce yaptırmadı da, bugün 
tam seçimlere giderken, "Meclis tekrar 
kapatılıyor, Parlamento çalıştırılmıyor" 
diye aklımızın almadığı iddialarla ortaya 
çıkmaktadırlar? 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Millet yaptırmadı, millet yaptırmadı. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — De
mokrasiye inanan, parlamenter sisteme 
inanan, millete inanan, milletin huzuru
na gitmekten kaçınmaz. Biz Anavatan 
Partisi olarak, 1983 seçimlerinden bugü
ne kadar her vesileyle milletin huzuruna 
gitmekten kaçınmadık ve bu görevimizi de 
sonuna kadar devam ettiriyoruz. Hiçbir, 
vesileyle millete veremeyeceğimiz hesabı
mız da yoktur. Hesabımızı milletimizin 
huzuruna giderek her vesileyle verme gay
reti içerisindeyiz. Şöyle bir hatırlıyorum 
da, Anavatan Partisi, İktidar olduktan bu-

• güne kadar, kaç tane seçim vesilesiyle mil
letin huzuruna gidilmiştir? Hangi devir
de, hangi parlamenter sistemde, demok
ratik sistemde, bu kadar çok millete giden, 
milletine hesap vermeye giden iktidar ol
muştur? 

Aziz arkadaşlar, bir düşününüz : 
Hiçbir ülkede, iktidarın, milletine bu ka
dar sık başvurduğu da görülmemiştir; bu 
bakımdan, Anavatan Partisini siz de alkış
layınız, siz de iştirak ediniz ki, mahallî İda
reler seçimlerini biran evvel ve sağlıklı ya-
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palım. Oralardaki aday tespit çalışmala
rında, milletvekilleri olarak sizler de gö
revin idraki içinde olun. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Se
çim ekonomileri Türkiye'yi bu hale 
getirdi. 

BAŞKAN — Lütfen, sayın arkadaş
lar... Efendim, ne alakası var!.. Bakın, ar
kadaşlar ne güzel dinledi; siz de dinleyin 
lütfen. Hem demokrasiden söz ediyoruz, 
partilerarası diyalogtan söz ediyoruz hem 
de şu anda o konuşulduğu halde, gene 
dinlenmiyor. Biraz garip geliyor bana. 

Devam edin Sayın Aşkın. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkanım. 

Değerli milletvekilleri, bizler, parla
menterler olarak, her vesileyle, millete git
meyi düşünen ye bu düşüncede olan in
sanlarız; hepimiz, bu maksatla burada bu
lunmaktayız. Anavatan Partisi, iktidar ol
duğundan bugüne kadar, Meclisi en say
gın tutabilen iktidar olmuştur; bunu da 
rahatlıkla söylüyoruz. Bunu sadece biz 
söylemiyoruz, bütün dünya da böyle gör
mektedir. Gerektiğinde, burada sabahla
ra kadar çalışmalar yapmaktayız, kanun
lar çıkartmaktayız, hizmetten kaçınma
maktayız... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
10 kişiyle. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Azim
le bu işin içinde olduğumuz, her vesileyle 
bilinmektedir. " Niçin Parlamentoyu ka
patıyorsunuz?" diye, gelip burada fazla
ca ahkâm kesmek, bence doğru değil. 
Anavatan İktidarı, Parlamentoya saygılı
dır, milletine saygılıdır ve hesap vermek 
için de her vesileyle, her zaman vardır; bu
rada da vardır, seçimlerde de vardır. Ana
vatan Partisi, bugüne kadar girdiği her se
çimden yüzünün akıyla; çıkmıştır ve ina-
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nıyoruz ki, 26 Martta yapılacak olan ma
hallî idareler seçimlerinde de, milletimiz, 
yine, Anavatan Partisine teveccühünü gös
terecektir ve muhalefet de o günkü seçim 
sonuçlarından kendine düşen nasibini de 
alacaktır. 

Önergeyi desteklediğimizi bir kere 
daha ifade ediyor, Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Aşkın. 

Önerileri tekrar okutup, ayn ayrı oy
larınıza sunacağım : 

Öneriler : 

1. Gündemin 21 inci sırasında bu
lunan 146 sıra sayılı Ölçüler ve Ayar Ka
nunu Tasarısının gündemin 4 üncü sıra
sına, 18 inci sırasında bulunan 145 sıra sa
yılı Radyo ve Televizyc Verici İstasyon
larının Posta, Telgraf v felefon İşletmesi 
Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulma
sı ve İşletilmesi ile Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısının gündemin 5 inci sırasına alınması 
ve diğer tasan ve tekliflerin buna göre sı
ralanması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Öne
ri kabul edilmiştir. 

Diğer öneriyi okutuyorum : 

2. 26 Mart 1989 tarihinde yapılacak 
mahallî seçimler dolayısıyla, Siyasî Parti
lerin gerekli hazırlıklarını ve aday tespit 
çalışmalarını yapabilmelerine imkân tanı
mak için, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çalışmalarına 17 Ocak 1989'dan itibaren 
10 gün ara verilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler.... Öne
ri kabul edilmiştir. 

103 — 
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V. —• KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 3201 saydı Emniyet Teşkilatı Kanu
nunda Değişiklik Yapdması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Ra
poru (1/507) (S Sayısı : 153) 

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

Gündemimizin 1 inci sırasındaki, 
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. — 3167 sayüı Kara Avcûığı Kanunu

nun 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve 
Koyisleri ve içişleri komisyonları raporları (1/473) 
(S. Sayısı : 154) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sıra
sındaki, 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanu
nunun 12 nci Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun hükmünde kararname ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları üzerindeki görüşme
lere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
ALİ ESER (Samsun) — Ayıp ayıp... 
BAŞKAN — Efendim, usul öyle; ni

ye itiraz ediyorsunuz ki kardeşim? Ne ya
palım yani? Bizim milleti izhar etme im
kânımız yok. Olay bu. (DYP ve SHP sı
ralarından gürültüler) 

3. — Bazı Kanunların Madde Numarala
rının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Anayasa ve Adalet komisyonları ra
porları (1/381) (S. Sayısı : 138) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Bazı 
Kanunlann Madde Numaralarının Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Anayasa ve Adalet komis
yonları raporları üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon burada mı 
efendim? (ANAP sıralarından "Yok" ses
leri) Hükümet de, Komisyon da yok. 

Ertelenmiştir. 

4. — Ölçüler ve Ayar Kanunu Tasarısı ve 
Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/430) (S. Sayıst : 
146) (1) 

BAŞKAN — Biraz önce almış bulun
duğumuz karar gereğince, Ölçüler ve Ayar 
Kanunu Tasansı ve Adalet, Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret, Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon?.. (SHP vç 
DYP sıralarından "Yok yok" sesleri) Bak, 
Komisyon geliyor, müsaade edin, lütfen... 

Hükümet de burada. 

Komisyon raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Raporun okunmamasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunma
ması kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasarı hakkında 
bizde söz kaydı yok. Bu itibarla, tasarı 
üzerinde söz almak isteyenler varsa kay
dedelim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, SHP Grubu adına Sayın 
Neccar Türkcan konuşacaklar efendim. 

(1) 146 S. sayût Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına, Sayın Neccar 
Türkcan. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA NECCAR 
TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Ölçüler ve Ayar Kanu
nu Tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini belirt
mek üzere söz almış bulunuyorum; bu ve
sileyle, şahsım ve Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına Yüce Meclisin değerli 
üyelerine saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, 1782 sayılı Ya
sa 1931 yılında yasalaşmış, 1933 yılında da 
yürürlüğe girmiştir. O gün, uluslararası 
ayar sistemini de kabul etmiş olduk. Böy
lece, ülkenin çeşitli yörelerinde kullanıl
makta olan değişik ölçüler -arşındı, met
reydi, okkaydı- yerine, her tarafta aynı öl
çünün kullanılmasına başlanmıştır. 

Genellikle, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak, bu kanunun, 21 değişik yö
netmelik ve çok eskide kalmış yöntemler
le yürürlükte kalmasını uygun görmedi
ğimiz için, bunun böylece ortadan kalk
masını olumlu buluyoruz. 

Bu yaşa tasarısının gerekçesinde 
"Haksız 'kazancın önlenmesi 
amaçlanmaktadır" denilmektedir. Oysa, 
Türkiye'de haksız kazancı önlemek için bu 
tasarıyı getiren Hükümet, bakıyoruz, ha
yalî ihracatçılara öngörülen cezaların ya
sadan çıkarılması için kanunu komisyona 
geri çektiriyor. Yine bakıyoruz, Sayın Baş
bakan, akşam grupta yaptığı konuşmada 
"Ben, Allah'tan başka kimseden 
korkmam" diyor. Dünyanın her yerinde, 
herkes eblette önce Allah'tan korkar. Ya
ni, bunu söylemek bir fazilet değildir. Her
kesin Allah'tan korkması, elbette öncelikle 
düşünülmesi gereken bir olaydır; ama 
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"Ben, Allah'tan başka kimseye hesap ver
mem diyor. 

Değerli arkadaşlarım; herkes bu hal
ka hesap vermek zorundadır. Eğer bir su
iistimal, bir üçkâğıtçılık söz konusu ise, bu 
Yüce Parlamentoya bakanlar ve başbakan
lar da hesap vermek zorundadır. 

Değerli arkadaşlarım; deveyi hamu-
duyla yutanlar, bu tasanya sadece para ce
zası vererek kurtulacaklar, hapis cezasına 
çarptırılmayacaklardır; ama bu tasarının 
14 üncü maddesine göre ise, kişiler, elin
de olsun veya olmasın; isteyerek veya is
temeyerek eğer ölçü veya ayarda bir hata 
yapmışlarsa, hapis cezasıyla cezalandırıl
maktadırlar. Yani, devenin bir kulağını 
yutmayacaksın; ama bir bütün deveyi ha-
muduyla beraber götürürsen; milyarları, 
trilyonları vurursan; çalar, çırparsan, 
"Bunun hesabı ekonomiktir" deyip, sa
dece para cezası verilmesi, patronlar için 
önemsiz olacaktır. Böylesine bir yanlışlık, 
böylesine adam kollama olmaz arka
daşlarım. 

Değerli arkadaşlarım; köylülerimizin 
ağırlık ölçüsü olarak okka kullanma alış
kanlıkları vardır. Çoğu zaman da bunla
rın periyodik muayeneleri geçmiş olmak
tadır. Köylü, üç beş kilo ürününü satmak 
için pazara gelip, yakalandığı zaman, ta
sarının 14 üncü maddesine göre ağır pa
ra cezasına çarptırılacaktır. Bu da onlara 
büyük bir yük getirecektir. Onun için, es
naf ve tacirler haricinde, yalnızca üretici 
ve köylünün pazara getirdiği bir iki çuval 
malını satarken kullandığı ölçü aleti doğ
ru tarttığı sürece, "Bunun damgasının 
muayene süresi geçmiş" diyerek ağır pa
ra cezalarına çarptırılmaları yanlış bir 
olaydır. Çünkü, köylünün süreyi takip 
edemediği için periyodik muayene tarihi
ni geçirdiği bilinmelidir. 

Bu tasarı, Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonunda görüşülürken; Tür-

r 
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kiye'nin çeşitli yörelerinde bu gibi durum
ların olduğunu söylediğimizde, Anavatan 
Partisi Çorum Milletvekili Sayın Nevzat 
Aksu arkadaşımız da, ingiltere'de bile 
köylülerin bu şekildeki Ölçüleri kullandı
ğını, dolayısıyla bunların hiç olmazsa, bir 
sefere mahsus olmak üzere hoşgörülme-
siniri gereğini kendisi de belirtti. Demek 
ki sadece ülkemizin köy kesiminde (Kır
sal alanda) değil, gelişmiş ülkelerde bile 
ölçü va ayarı doğru olan bazı ağırlıkların 
kullanıldığı görülmektedir. Bunu söyler
ken, ticaret erbabının ve dükkanda mal sa
tanların metre yerine arşını yahut kilo ye
rine de okkayı kullanmasını tabif ki öner
miyoruz. Yani olay çarpıtılmasın. Üreti
cilerimiz, muayene sürelerinin bitimini 
duymadıkları için, Ölçü aletleri, denetim
de doğru olduğu tespit edildiğinde, bir se
fere mahsus ikaz edilerek cezadan vazge
çilmesini istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; tasarının 18 in
ci maddesi, toplanan paraların bir fonda 
biriktirilmesini ve bu fon vasıtasıyla da ge
rekli harcamaların ve laboratuvarların ku
rulmasını öngörmektedir. Biz, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti olarak, sürekli şekil
de fonların artırılmasını ve toplanan pa
raların denetimsiz olarak kullanılmasına 
karşıyız. Elde ebülen gelirler, bakanlığın 
bütçesinde toplanmalı, resmî olarak giri
şi yapılmalı, yine resmî olarak çıkmalıdır. 
Herkes istediği gibi bu olayı kullanma
malıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı bütçesinde de söylediği
miz, belirttiğimiz gibi, Sanayi ve Ticaret 
Bakanımızın sanayi yatırımına harcayacak 
parası yok, bütçeden ödenek ayrılmamış; 
sağ olsunlar, hayalî ihracatçılar vurup vu
ruşturuyor, kırlp geçiriyorlar, onlara eli
mizi uzatamıyoruz; sağ olsun, 290 kişilik 
ANAP İktidarı da hiç sesini çıkarmıyor, 
getirdiğimiz bütün araştırma istemlerine, 

"Şurada suiistimal var, burada üçkâğıtçı
lık var, burada vurgun var" diye getirdi
ğimiz önerilere ANAP milletvekilleri ret 
oyu vererek, bazı kesimlerde kafasında şer 
düşünce olanlara da vurgun tasarlama im
kânını veriyor. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, yapılan 
üçkâğıtların üzerine gitmezsek, yann ge
ride kalan bazı üçkâğıtçılar da, bugüne ka
dar fırsat bulup yapamayanlar da veya vic
danının sesini dinleyenler de "Herkesin 
yaptığı yanında kalıyor" diyerek, bu yı
kık yola doğru yürümeye başlarlar. Onun 
için, Sayın Sanayi ve Ticaret Çakanımı
zın bu konuda getirdiği yasa tasarısını, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ola
rak destekliyoruz; ancak, milyarları vu
ranlar soruşturulmazken, Sayın Bakanın 
oyulmuş bir yanm kiloluğu göstererek 
"İşte ticaret adamları da bunun içinuoya-
rak böyle halkı kazıklıyor" demesi, ben
de yadırgama yarattı. Her toplumun için
de, namuslu insanların çokluğu yanında, 
üç beş tane de çürük ceviz olur. Yani, bir 
kişi böyle yapıyor diye, herkesin böyle ya
pacağının, esnaf ve sanatkârlarımızın, ti
caret erbabımızın üçkâğıtçıymış gibi, böy
le herkesin dirhemi oyuyormuş gibi gös
terilmeye çalışılmasını, hiç hoş karşılama
dığımı Sayın Bakana bu kürsüden belirt
mek istiyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hal
kın hakkını kim koruyacak? 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, Sayan Reşit Ül
ker, oradan "Halkın hakkını kim koruya
cak?" diye sesleniyor. Herkes Konuşsun 
da Sayın Ülker konuşmasın. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Niye? 
En çok ben konuşurum yahu. 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) 
— Biz, bu memlekette her zaman halkın 
hakkının aranmasından yana olduğumu-
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zu açık yüreklilikle vurguladık. Dört dö
nem sosyal demokrat bir partide olup, 
sonra tamamen liberal bir partiye geçip de 
gönül yermek her babayiğidin harcı değil
dir; bunu herkes de yapamaz. Onun için, 
Sayın Ülker'in yerinde oturmasını is
tiyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Halk 
Partisi mi o? O sizin bulunduğunuz parti 
hangi parti? 

BAŞKAN — Sayın Ülker... Sayın 
Ülker... 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, herkes elbette 
üçkâğıtçılığa "Hayır" demek zorundadır. 
Onun için, bu düzenlemeye biz "Evet" 
diyoruz; ama burada fonun iyi kullanıl
ması şüphe yaratacağından fon olarak de
ğil, devlet geliri olarak alınmasını ve ona 
göre harcanmasını söylüyoruz. İki-üç üre
ticimizin hüsnüniyetle kullandığı okka, 
dirhem normalse, sağlamsa, kiloya uygun
sa, bir sefer ikaz edilerek onlara cezaî mü
eyyidenin uygulanmamasını istiyoruz. Bi
zim burada söylemek istediğimiz, "Esna
fın ufak tefek yaptığı üçkâğıtları hoş 
görelim" değil. Öyle bir şey demedik. De
dik ki, deveyi hamuduyla yutanlar orta
dayken, hayalî ihracatlarla devletin kanı
nı emenler ortadayken ve bunlara kanunla 
verilecek cezalar, Sayın Başbakan tarafın
dan hoş görülmediği için, komisyona geri 
çekilirken; dirhemin içi oyularak esnafın 
üçkâğıtçı durumuna getirilmesini, ticaret 
insanının böyle gösterilmesini, Sosyalde
mokrat Halkçı Parti olarak hoş karşılamı
yoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu yasanın, yapılacak ufak tefek değişik
liklerle yararlı olacağını, uluslararası stan
dart ölçülerine uygun olarak bütün ölçü
lerimizin işlenmesinin daha iyi olacağını 
elbette hepimiz biliyoruz. Yasa uygulama
sının, Ölçüler nizamnamesi ve 21 ayrı yö

netmelikle sürdürülmesinin yanlış olduğu
nu, bunun bir odakta toplanmasının uy
gun olduğunu görerek, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak yasa tasarısına olum
lu oy vereceğiz. Köylülerimizi sıkıntıya so
kacak bu 14 üncü maddeyle fon kurula
rak, paranın fonda toplanmasına karşı ol
duğumuzu belirtir, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Türkcan. 

DYP Grubu adına, Sayın Demir; bu
yurun efendim. 

Sayın Demir, süreniz 20 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM 
DEMİR (Antalya) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı
değer üyeleri; Ölçüler ve Ayar Kanunu Ta
sarısı ile ilgili olarak Do*ru Yol Partisinin 
görüşünü arz etmek üz : huzurlanızda-
yım; bu vesileyle, Yüce Meclisi, şahsım, 
partim ve grubum adına derin saygılarım
la selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ölçüler 
ve ayarlarla ilgili olarak Yüce Meclisin 
gündeminde bulunan ve görüşmekte oldu
ğumuz bu tasarının tümü üzerinde kunu-
şurken ifade etmek istediğimiz ilk husus 
olarak, bu tasarının, bu haliyle , konuyu 
bir bütüncül yaklaşımla kavramadığı ve 
bu alandaki meselelerin tümüne çözüm 
aramadığını söylemek zorundayım. Ger
çekten bugün ölçüler ve ayarlar sistemi
miz birtakım problemler ihtiva etmekte
dir, birtakım sıkıntılara sebep olmaktadır. 
Bizce, meselenin çözümü, bu konuların 
tümünü geniş bir başlık altında ele almak, 
bir sistem yaklaşımı içerisinde çözmeye ça
lışmakla mümkündür. Meseleye böyle 
yaklaşıldığında, meselenin üç safhada ele 
alınması ve bu şekilde çözüm aranması ge
rektiği görüşündeyiz. 
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Bunlardan ilki, tatbikat aşamasında 
karşılaştığımız, gördüğümüz, yaşadığımız, 
tartma, ölçme, sayma şeklindeki işlemle
rin kamunun denetimi altında tutulması 
meselesidir ve halen bu görevi, Ölçüler ve 
Ayar Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakan
lığımız yürütmektedir. Meselenin uygula
mayla ilgili birinci aşaması bu başlık al
tında ele alınmalıdır. 

ikinci aşamada, meselenin, standart 
yaklaşımıyla ele alınıp incelenmesi gerek
tiği görüşündeyiz. Gerçekten, bugün dün
ya tatbikatında standart yaklaşımı; bir, ka
lite standardının tespit edilmesi uyulma
sı, uygulanması; bir de, ölçü standartla
rının tespit edilmesi ve uygulanması şek
linde karşımıza çıkmaktadır. 

Ne yazık ki, ülkemizde Standartlar 
Enstitümüz bu konuda yeterince organi
ze olmuş; konunun, yani ölçü standartla
rının tespit edilmesi ve tatbik edilmesi ko
nusunun bilimsel şekilde yürütülmesini 
sağlayacak şekilde kadrolaşmamış, organ-
laşmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ölçü standar
dı konusu, Türk ekonomisinin dışa açıl
ma gayreti içinde olduğu bu aşamada ay
rı bir önem taşımaktadır. Gerçekten, bu
gün Türk mamullerinin ölçü standartla
rı, milletlerarası standartlara uyumlu şe
kilde tespit edilmediği için, dış piyasalar
da pazarlanmasında birtakım sıkıntılar ya
şanmaktadır. Diğer taraftan, ihracat gay
reti içinde olan firmalarımız Türkiye'den 
sipariş ettikleri,Türkiye'den almak istedik
leri mamullerin standartlarının belli bir 
merkezin garantisi altında olması, belli 
milletlerarası ölçü ve ayar sistemleri tara
fından refere edilmiş olması şartını ara
maktadır. 

Bu bakımdan, Türkiye'de ölçü stan
dartlarının bu eksikliği, Türk ekonomisi
nin dışa açılmasında, Türk dış ticaretinin 
geliştirilmesinde önemli bir eksiklik şek

linde karşımıza çıkmaktadır. Ekonomiyi 
dışa açtık, ihracatımızı artırdık, artırıyo
ruz, dış ödemeler dengesini geliştirdik, 
şeklindeki iddiaların sahibi olan hükümet, 
böylesine ilmî, teknik ve böylesine güncel 
bir konunun çözümü konusunda, sanıyo
rum, hiçbir gayret sarf etmemektedir. 
Eğer bu konuda bir gayret varsa, buraya 
gelirler, bu yüce kürsüden bize bilgi ve
rirler, bizi aydınlatırlar. 

Birinci aşamada tatbikatla ilgili so
runları, ikinci aşamada ölçü standartları
nın tespiti ve uygulaması ile ilgili sorun
ları ve nihayet ölçüler, ayarlarla ilgili ola
rak üçüncü aşamada referans merkezlerini 
ele almak ve burada karşılaştığımız sorun
ları çözüme bağlamak zorundayız. 

Ne yazık ki ülkemizde, ölçülerin stan-
dardize edilmesinde olduğu gibi, ölçüle
rin belli bir merkezden refere edilmesi ko
nusunda da büyük bir boşluk vardır. Bu 
konuda halen karşılaştığımız boşluk, mil
letlerarası merkezler tarafından karşılan
maya çalışılmaktadır. Gerek mesafe öl
çümlerinde, gerek zaman ve gerekse ağır-. 
lık ölçümlerinde Türkiye'nin elinde, bu öl
çümlerin birimlerinin refere edileceği bir 
metroloji merkezinin bulunmaması, Tür
kiye'de ekonomik, bilimsel bakımdan bir
takım sıkıntılara sebep olmaktadır. O ba
kımdan, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumunun Gebze'deki araştırma 
merkezinde bir metroloji referans merke
zinin kurulması yolundaki gayretlerin bu 
hükümetin ilgisizliği yüzünden akim, ya
ni sonuçsuz kalmış olmasını burada yadır
gadığımızı ifade etmek zorundayım. 

Kaldı ki, bugün ölçü meselesi sade
ce metroloji meselesi olmaktan da çıkmış
tır. Bugün zaman, mesafe ve ağırlık öl
çümlerine ilave olarak yeni birtakım ölçü 
birimleri ortaya çıkmıştır. Bunlar, özellikle 
akışkanlık ölçümleri, hava kirliliği ölçüm
leri ve nükleer kirlenme ölçümlerinde kul-
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landan birimler ve bu birimlerin milletle
rarası standartlara, milletlerarası termino
lojiye uygun olarak yapılması gibi, tatbika
tın ve teknolojik gelişmenin fevkalade has
sas ve fevkalade önemli konularını içermek
tedir. Bu konularda dışa bağımlılıktan uzak, 
millederarası terminolojiye ve uygulamala
ra paralel, fakat kendi şartlarımıza ve ihti
yaçlarımıza uygun birtakım düzenlemelere 
gitmek zorunda olduğumuzun bugünkü 
hükümet maalesef farkında değildir. 

Değerli arkadaşlarım, ölçü ve ayar 
meselesi, ekonomik olduğu kadar, Türk 
ekonomisinin dışarıya açılıp dünya ekono
misine entegre olması, dünya ekonomisiy
le uyumlaştırılması çalışmaları açısından 
olduğu kadar, bilimsel faaliyetler açısın
dan da fevkalade önemlidir. Gerçekten bu
gün, sadece fen bilimlerinde değil, fakat 
aynı zamanda sosyal bilimlerde dahi bi
limsel faaliyetler ölçme, tartma, sayma, 
muhakeme ve mukayese etme yöntemle
riyle yürütülmektedir. Eğer sizin elinizde 
sağlam ölçüler yoksa, sağlam ölçme birim
leri ve ortak tanıma ulaşılmış ölçme ter
minolojisi yoksa, bu faaliyetlerinizde mil
letlerarası birikime bir katkıda bulunma
nız fevkalade zor olur. Nitekim bugün 
Türkiye'deki bilimsel faaliyetlerde bu açı
dan büyük sıkıntılar yaşandığı üniversiter 
çevrelerin sık sık ifade ettiği; fakat nedense 
bugünkü tatbikatçıların hiç anlamadığı 
veya anlamak istemediği hususlardır. Bu 
bakımdan biz, bilimsel faaliyetlerimize, 
biraz evvel ifade ettiğim ölçüler, ayarlar 
konusundaki sistem yaklaşımı ve sistemin 
milletlerarası standartlara uygun şekilde 
geliştirilip tatbikatçıların emrine amade 
kılınması suretiyle büyük katkıda buluna
cağımız kanaatindeyim. 

Tasarının tümü üzerinde Grubum 
adına bunları ifade ettikten sonra, Yüce 
Meclisi yeniden büyük saygıyla selam
lıyorum. 
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Teşekkür ederim. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Demir. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Yılmaz Sanioğlu; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA YILMAZ 
SANİOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; görüşmekte olduğu
muz Ölçüler ve Ayar Kanunu Tasarısı 
hakkında Anavatan Partisi Grubu adına 
Grubumuzun görüşlerini Yüce Meclisimi
ze arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Bu duygularla hepinizi en samimî 
nişlerimle selamlarım. 

Sözlerime, Yüce Atatürk'ün bir sö
züyle başlamak istiyorum : "Bir ülkenin, 
bir milletin çağdaş olup olmadığı, yaşadığı 
zamanın uygarlık düzeyine yakınlığı, bu 
uygarlık alanına dahil oluşuyla ölçülür. 
Memleketler muhteliftir; fakat uygarlık 
birdir ve bir milletin ilerlemesi için de ye
gâne uygarlığa iştirak etmesi lazımdır. 

Dünyada her milletin varlığı, kıyme
ti, değeri ve bağımsızlık hakkı, gösterdiği 
ve göstereceği çağdaş ve uygar eserlerle 
orantılıdır. Uygarlık yolunda ilerlemek ve 
başarı kazanmak, var olmanın esas şartı
dır. Kendi içine kapanmış, çağın yenilik
lerinden, uygarlık nimetlerinden uzaklaş
mış bir Türkiye'nin, şüphesiz ki, ilerlemiş 
dünya devletleri arasında ilgi ve rağbet 
görmesi imkânsızdır ve itibar kazanması 
da mümkün değildir." 

Her meselede olduğu gibi, ilerlemiş 
ülkelere yetişmede büyük gayret ve mesafe 
kaydeden Anavatan İktidarı, Ölçüler ve 
Ayarlar konusuna da büyük hassasiyet 
göstermiş, bunun neticesi olarak da, gö
rüşmekte olduğumuz bu Ölçüler ve Ayar 
Kanunu Tasarısını hazırlamıştır. 
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Bu tasarı neden hazırlandı, ne gere
ği vardı, hazırlanmasına bizi mecbur eden 
hususlar nelerdi? Biraz da onlardan bah
sedelim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1933 yılında 1782 sayılı Ölçüler Kanunu 
yürürlüğe girmiş, 1955 yılında 6621 sayılı 
Kanunla bazı maddeleri kısmen değişti
rilmiş; fakat, konu ile ilgili olarak bulu
nan yenilikler alanında günümüzde iste
nilen sonuçlara ulaşılması yetersiz kalmış
tır; eldeki imkânlarla teknik altyapı oluş
turulamamıştır. Halen yürürlükte bulu
nan 1782 sayılı Ölçüler Kanunu, 21 ayrı 
yönetmelikle yürütülmektedir. 

Meseleye, yukarıda bahsettiğimiz 
çağdaş düşünce ile baktığımızda, ölçü ve 
ayarlar teşkilatına yepyeni bir hüviyet ka
zandırma zarureti meydana çıkmıştır. 
Çünkü, ölçü ve tartı aletleri günlük haya
tımızın büyük bir bölümünde karşımıza 
çıkmaktadır. 

İnsan olarak hepimiz toplum içerisin
de başkalarının hizmetlerinden istifade 
ederiz. Alım satım aktine konu teşkil eden 
her mal ve hizmet için bir ölçü mevzuba
histir. Bu yüzden alıcı ve satıcı hukuku
nun korunması, doğru ölçü ve tartı alet
lerinin kullanılmasına bağlıdır. 

Diğer taraftan, teknik seviyede kalib-
rasyon hizmetlerinin yapılabilmesi de, ih
tiyaç duyduğumuz mal ve hizmetlerin fay
da ve kalitesini yükseltecektir. 

Teknik manada ölçme, bir büyüklü
ğün, bir ağırlığın, benzeri diğer bir büyük
lüğe ve ağırlığa göre kıyaslanması işlemi
dir. Modern ölçme sistemleri ilme daya
nır. Ölçme, sadece bilimin ve teknolojinin 
içinde kalan muayyen çevrelerin konusu
na giren bir olay olarak düşünülmemeli
dir. Bütün ekonomik münasebetlerin için
de, hemen her mesleğin gereğince yapıl
masında, toplumun refahında, rahatında, 

kısaca günlük hayatımızın idamesinde ölç
menin rolü çok büyüktür. 

Tüketicinin sahip olmayı tabiî saydığı 
ev eşyalarından, otomotiv ürünlerinin 
ekonomik olmasını temin eden seri üre
tim, yüzlerce parçanın hassas olarak aynı 
karakterde yapılabilmesinin sonucudur. 
Bu ise, boyutların, sıcaklığın, ağırlığın, 
gücün, akımın, basıncın hassas olarak öl-
çülebilmesiyle sağlanmıştır. 

Hassas ve doğru ölçme yeteneği, bu
gün, sanayileşmenin vazgeçilmez ihtiyaç
ları ndandtr. Bu yeteneğin yaygınlık mer
tebesi, ülkelerin teknolojik seviyelerini be
lirten temel kıstaslardan biridir. 

Bu durumda, doğruluk derecesi şu 
veya bu olsun, yapılan ölçümlerin ulusla
rarası geçerliliğinin sağlanması ve başka 
yerlerde yapılan benzerî ölçümlerle denk
liğinin tescil edilebilmesi için, bu ölçüm
lerin uluslararası standartlarla ispat edi
lebilir bir referansı olması gerekmektedir. 

En tepe noktası Paris'te kurulu bu
lunan Uluslararası Nizamî Ölçüler Büro
sunun bu ölçme laboratuvarları zincirinin 
ülke sınırları içinde kullanıcı seviyeye ka
dar tam olarak bağlantısını sağlayan sis
tem, "Ulusal Ölçme Sistemi" olarak ifa
de edilmektedir. 

Ülkemiz, 1975 yılında çıkarılan bir 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Ulusla
rarası Nizamî Ölçüler Bürosuna kaydol
mak suretiyle ölçme sistemleri konusun
daki uluslararası ölçüleri benimsemiştir. 
Ancak, bugüne kadar sınırlı bütçe imkân
ları çerçevesinde millî ölçü ve kalibrasyon 
merkezleri kurulamamıştır. Gerekli olan 
mahallî laboratuvarlar da açılamamış, Öl
çüler ve Ayar Teşkilatı sadece ölçü ve tar-

. ti aletleriyle tartıların muayene ve kont
rolü çerçevesinde görev ifa etmiştir. 

Halbuki, millî bir ölçme organizas
yonu kurulabilmesi, birkaç safhanın art 
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arda tatbikata konulmasıyla gerekli kılın
maktadır Bunlar : 

1. Planlanmış ölçü sistemi, 
2. Temel teknik altyapı, 
3. Gerçekleştirilmiş ölçme kabili

yetleri, . 
4. Elde edilen doğruluk ve hassasi

yetin kullanıcı seviyesine iletimini ve uy
gulanmasını sağlayacak şebeke, 

5. Ölçümlerin kullanıcılarıdır. 

Değişik ve farklı çalışan memleketler
de çeşitli şekiller alabilen millî ölçme sis
teminin en yüksek seviyede millî ölçme ve 
kalibrasyon merkezi bulunur. Birinci de
recede standartların belirlendiği ve muha
faza edildiği bu merkezin altında, uygun 
sayıda ve yerlerde ikinci derecede labora-
tuvarlar ve nihaî tüketicilerin seviyesinde 
ise kalibrasyonla görevli laboratuvarlar, 
sistemi tamamlamaktadır. 

Millî ölçme merkezinde kabul edilen 
standartların kullanıcı seviyesine kadar 
ulaştırılmasını sağlayacak şebeke, "Kalib
rasyon şebekesi" olarak isimlendirilmek-
tedir. Uygun şartlarda hassas ölçüm ya
pabilme yetenekleri bakımından millî ölç
me merkezi tarafından devamlı olarak 
kontrol edilen bu laboratuvarlar, referans
lar standartlarına, doğruluk derecesine gö
re 2 nci ve 3 üncü seviye olarak sınıflan
dırılmaktadır. 

En üst seviyedeki Millî Ölçme Mer
keziyle Uluslararası Ölçüler ve Ayarlar 
Bürosu arasında yapılan standartların kar
şılaştırılması zinciri tamamlanmakla 
memleket çapında ölçümlerin ülke içi ve 
dışı benzeri ölçümlere uygunluğu sağlan
mış olur. 

Gelişmesini tamamlamış olan ülke
lerde ulaşım, enerji, iletişim şebekeleri gibi 
elzem sosyo-teknik sistemlerden biri de 
millî ölçme sistemidir. Bu memlekette ölç
me, sanayi ve teknolojinin gelişmesinde al-
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dığı emniyet ve endüstriyel hareketin hız 
kazandığı 19 uncu Yüzyıl sonlarında id
rak edilmeye başlanmış ve devletlerin iş
birliği bu sistemin temellerini atmıştır. En
düstriyel hareketin getirdiği bu hızlı artış, 
sanayide imalat ve kalite kontrolü gibi çok 
önemli konuları gündeme getirmiş ve ölç
me bilimi hızla gelişmiştir. 20 nci Yüzyıl
da ölçme ilminin hassasiyetiyle o ülkenin 
kalkınmışlığı arasında münasebet kurul
duğu müşahade olunmaktadır. Bu arada, 
özellikle son 20 nci Yüzyıl içinde, geliş
mekte olan bazı ülkeler sanayi ve tekno
lojiye destek olmak ve dış pazarlarda ma
mullerine güven sağlamak gayesiyle ölç
me sistemine önem vermekte ve altyapı 
kurma veya mevcut sistemi millî ölçme sis
temi şeklinde genişletmek ihtiyacı duy
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan Ölçüler ve Ayar Kanu
nu Tasarısı sizlerin tasvibini görüp kanun
laştığında, Anayasamızın 172 nci madde
sinde devlete verilen tüketiciyi koruma gö
revini, kurulacak olan il ölçü ve ayar la-
boratuvarlarıyla hizmetleri vatandaşları
mızın ayağına götüreceği, haksız kazan
cın önleneceği, ticarî münasebetlerde dü
rüstlük sağlanacağı, en mühimi, Türkiye'
mizde millî ölçme merkezinin kurulması
nın temin edilmiş olacağı görülmektedir. 

Bu olumlu kanunun hazırlanmasın
da büyük gayret gösteren başta Sanayi ve 
Ticaret Bakanımız Sayın Şükrü Yürür'e 
ve bütün bakanlık personeline teşekkür 
ediyor, kanunun devletimize, milletimize 
hayırlı hizmetler vermesi dileğiyle hepinizi 
saygı ile selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sanioğlu. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... 
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İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Çoğunluk yok Sayın Başkan... Açıkça gö
rüyorsunuz; çoğunluğun olmadığı belli... 

BAŞKAN — Yoklama isteminin usu
lü var. İbrahim Bey, beni bunaltmayın 
lütfen... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
İbrahim Bey dışarı atılmaya alıştı, atın 

gitsin... 

BAŞKAN — Biz arkadaşımızla 
uyum içindeyiz. 

Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Ölçüler ve Ayar Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 
millî ekonominin ve ticaretin gereklerine 
ve kamu yararına uygun olarak Türkiye 
hudutları içinde her türlü ölçü ve ölçü alet
lerinin doğru ayarlı ve uluslararası birim
ler sistemine uygun olarak imalini ve kul
lanılmasını sağlamaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. \bk. 

Önerge de yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci 
madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 

MADDE 2. — Uzunluk, alan, hacim 
ağırlık ölçüleri, areometreler, hububat 
muayene aletleri, elektrik, su, havagazı, 
doğalgaz, akaryakıt sayaçları, taksimetre
ler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü 
transformatörleri ile demiryolu yük ve sar

nıçlı vagonlarının muayenesi, ayarlanması 
ve damgalanması bu Kanun hükümleri
ne göre yapılır. 

Bakanlar Kurulu, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının teklifi üzerine bu maddede 
yer almayan herhangi bir ölçü ve ölçü ale
tini bu Kanun kapsamına alabilir. 

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

Önerge de yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
İstisnalar 

MADDE 3. — Aşağıdaki konular bu 
Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır. 

a) Uluslararası Birimler Sisteminin 
uygulanmadığı ülkelerle ilgili ve taraflar
dan biri Türk vatandaşı olmayan ve yur
dumuzda oturmayan şahıslarla yapılmış 
anlaşma, sözleşme ve düzenlenmiş 
belgeler, 

b) (a) bendinde belirlenen ülkelere 
ticaret eşyası ihracı ile uğraşan müessese 
ve fabrikalarda özellikle bu işler için kul
lanılan ölçü ve ölçü aletleri, 

c) 1782 Sayılı Ölçüler Kanununun 
yürürlüğe girdiği 1.1.1933 tarihinden ön
ce düzenlenmiş bulunan tapu, kontrat ve 
senet gibi kayıt ve belgeler, 

d) Kullanılmayan antika ölçü ve öl
çü aletleri, 

e) Öğretim işlerinde, para ve mü
cevherat yapımında veya taşıdığı özellik
ler bakımından Sanayi ve Ticaret Bakan
lığınca uygun görülecek özel, kişisel veya 
teknik işlerde kullanılan veya sanayi ku
ruluşlarında özellikle imalata yarayıp ma
mullerin miktannı tespitle ilgisi bulunma
yan ölçü ve ölçü aletleri, 
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f) Münhasıran banyo ve mutfaklar
da kullanılmak maksadıyla imal edilmiş 
bulunan dinamometrik tartı aletleri, 

g) Silahlı Kuvvetlerin donatım ve 
donanımına ait olup alım satımla ilgisi bu
lunmayan teknik ölçü ve ölçü aletleri, 

Ancak, (b), (e) ve (g) bentlerinde ya
zılı ölçü ve ölçü aletlerinden teknik işler 
dışında ve ticarette kullanılabilecek nite
likte olanların üzerlerine "alım ve satım 
işlerinde kullanılmaz" deyiminin yazılma
sı ve (b) bendinde belirtilen ölçü ve ölçü 
aletlerinin özelliklerine göre muayeneleri 
yapılarak damgalanmış olmaları şarttır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Sayın Başkan, Komisyon söz istiyor. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Sayın Başkan (g) fıkrasında yer alan ve 
parantez içinde bulunan "alım e satım 
işlerinde kullanılmaz" ibaresinin büyük 
harfle yazılması gerekiyor; bunu belirtmek 
istiyorum. 

Teşekkür'ederim. 
BAŞKAN — Bu husus Başkanlıkça 

nazarı itibara alınacaktır. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tarifler 
MADDE 4. — Bu Kanunun uygu

lanmasında, 
Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakan

lığını, 
Uluslararası birimler sistemi: Ulus

lararası Tartılar ve Ölçüler Konferansın-
ca kabul edilen uluslararası birimleri, 

Ölçü : Ağırlık, uzunluk ve hacim gi
bi büyüklüklerin ölçülmesinde kullanılan 

ve üzerinde yazılı birim ve miktarların 
doğruluğu tasdik edilmiş ağırlık, uzunluk 
taksimatlı ölçüler ve ölçü kaplarını, 

Ölçü aleti : Ölçü işleminde kullanı
lan araç, sayaç ve gereçleri, 

Umumî ayar işareti: Damgada kul
lanılan (Tc) şekli olan işareti, 

Damga : Muayene sonunda uygun 
olduğu anlaşılan ölçü ve ölçü aletlerinin 
üzerine konulan umumî ayar işaretini, 

Etalon : Çeşitli ölçü ve ölçü aletleri
nin doğruluğunu tahkik etmek için sahip 
olunan imkânlara göre en yüksek hassa-
siyetli ölçü ve ölçü aletlerini, 

Dinamometrik tartı aleti: Yaylı tartı 
aletini, 

İfade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Sayın Başkan, Komisyonun bir beyanı 
olacak efendim; müsaade ederseniz yine 
yerimden arz etmek istiyorum.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— "Umumî ayar işareti" olarak gösteri
len işarette Tc parantez içinde gösteriliyor. 
Parantezler kaldırılmış olacak; büyük 
harfle (T), küçük harfle (c) ve altında hi
lal şeklinde bir ay işareti olacak. Bu şekil
de tashih edilmesi gerektiğini belirtmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlıkça nazarı iti
bara alınacaktır efendim. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge de yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
113 — 
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Uluslararası Temel Birimler 
MADDE 5. — Bu Kanun kapsamın

daki uluslararası temel birimler şunlardır. 
Metre .'Uzunluk temel birimi, 

Kilogram : Kütle (Ağırlık) temel 
birimi, 

Saniye : Zaman temel birimi, 
Amper : Elektrik akım şiddeti temel 

birimi, 
Kelvin : Termodinamik sıcaklık temel 

birimi, 
Kandela : Işık şiddeti temel birimi, 
Mol : Madde miktar birimi. 

Yukarıda yazılı temel birimler ile baş
ka değişik büyüklüklerin ölçüldüğü ve bu 
büyüklüklerin fiziksel oluşumlarına göre 
temel terimlerin çeşitli cebrik tertipleri ile 
ifade edilen türetilmiş birimlerin tarifleri 
ile özel adlandırmaları Bakanlıkça çıkarı
lacak bir yönetmelikte gösterilir. 

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

Önerge yok. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

Uluslararası Birimlerin Kullanılması 

MADDE 6. — Resmî ve özel sözleş
meler, her türlü evrak, belge ve ilanlar ile 
miktar belirten etiketlerde ve kanunlara 
göre tutulan deUerlerde, uluslararası bi
rimlerin kullanılması zorunludur. 

Sayı ile alınıp satılması gelenek hali
ne getirilmiş bulunan alım satımlarda bu 
madde hükmü uygulanmaz. ' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. "Vbk. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Marka Kaydı ile Tip ve Sistemin 

Onaylanması 
MADDE 7. — Türkiye'de yapılan 

veya dışarıdan getirilen ölçü ve ölçü alet
lerinin üzerine, bunları yapan şahıs veya 
firmaya ait özel bir markanın; kolaylıkla 
okunabilecek, silinmeyecek ve ölçü ve öl
çü aletinden ayrılmayacak şekilde konul
ması ve Bakanlığa kaydettirilmiş olması 
şarttır. 

Ayrıca; 
a) Yurt içinde ölçü ve ölçü aleti ya

pan fabrika ve imalathanelerle tamir atöl
yeleri, yaptıkları veya tamir ettikleri ölçü 
vü ölçü aletleri için Bakanlıkça tespit edi
lecek esaslar dahilinde ve örneğine uygun, 
tasdikli bir imalat defteri tutmak zorun
dadırlar. 

b) Elektrik, su, havagazı, doğalgaz, 
akaryakıt sayaçları, ölçü transformatörle
ri, taksimetreler, naklimetreler ve 2 nci 
madde ile kanun kapsamına alınacak di
ğer sayaçların muayene ve damgalanma
ya kabul edilmeleri bunların kullanışlı tip 
ve sistemde olduklarının Bakanlıkça ön
ceden onaylanmış bulunmasına bağlıdır. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili 
esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik
le düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. \bk. 

Önerge de yok. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 

Uluslararası Ölçü Örneklerinin 
Kabulü 

MADDE 8. — 1889 yılında Paris'te 
toplanan Uluslararası Tartılar ve Ölçüler 
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Genel Konferansında kabul edilerek Fran
sa'da Sevr'de Breteuil Pavyonunda saklan
makta olan metre ve kilogram prototiple
rinden alınan ölçü örnekleri, Türkiye için 
de uzunluk ve kütle (ağırlık) temel etalon
larıdır. 

Bu temel etalonlar, Bakanlık tarafın
dan uygun bir yerde saklanır. Bu etalon
lara göre hazırlanacak yoklama ve kullan
ma etalonlarının ne şekilde sağlanacakla
rı, muayene edilecekleri ve korunacakları 
Bakanlıkça tespit edilir. 

Bakanlık bu amaçla mevcut veya ku
rulacak metroloji ve kalibrasyon merkez
lerinden faydalanabilir. 

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

Önerge de yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Muayene, Damgalama ve Yasaklar 

Muayeneler 
MADDE 9. — Ölçü ve ölçü aletleri 

aşağıdaki muayenelere tabi tutulurlar. 

İlk muayene, 
Periyodik muayene, 
Ani muayene, 
Şikâyet muayenesi, 
Stok muayenesi. 

a) İlk muayene : Yeni yapılan veya 
parçaların birleştirilmesi suretiyle meyda
na getirilen ölçü ve ölçü aletlerinin satışa 
veya kullanılmaya başlanmalarından ön
ce veya ithal edilen ölçü ve ölçü aletleri
nin yurda sokulmaları sırasında veya pe
riyodik, ani, şikâyet ve stok muayeneleri 
sonunda damgaları iptal olunan ölçü ve 

ölçü aletlerinin tamir ve ayarlanmaların
dan sonra veya ayarları bağlı bulunduk
ları yere göre ayarlanmış olan ölçü ve öl
çü aletlerinin ise her yer değiştirmeleri ha
linde uygulanır. 

b) Periyodik muayene : Belli süre
lerde olmak üzere, bu Kanun kapsamına 
giren ölçü ve ölçü aletleri için yapılan ge
nel muayenedir. 

c) Ani muayene : Bakanlık merkez 
ve taşra ölçüler ve ayar kuruluşları me
murlarının görecekleri lüzum veya ihbar 
üzerine, ölçü ve ölçü aletlerinin bulunduk
ları yerlerde habersizce yapılan mua
yenedir. 

d) Şikâyet muayenesi : Bir ölçü ve 
ölçü aletinin doğru çalışıp çalışmadığını 
tespit etmek üzere, ölçü ve ölçü aleti sahi
bi veya diğer bir kimsenin yazılı müraca
atı üzerine yapılan muayenedir. 

e) Stok muayenesi : İlk muayene 
damgasını taşıdıkları halde satılmayıp de
po, atölye, imal veya satış yerlerinden, ya
hut henüz kullanılmasına ihtiyaç duyul-
mayarak stok halinde bulundurulan ölçü 
ve ölçü aletlerinin periyodik muayene sü
releri içinde tekrar tabi tutuldukları bir 
muayene şeklidir. 

Bu muayenelerin usul ve esasları, 
kimler tarafından ne şekilde ve surette ya
pılacakları ve muayeneye tabi ölçü ve öl
çü aletleri sahiplerinin veya bunları kul
lananların görev ve sorumlulukları ile ta
bi olacakları yasaklar Bakanlıkça çıkarıla
cak yönetmelikte gösterilir. 

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

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
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Tamir ve Ayar Yetki Belgesi 
MADDE 10. — Sayaç ayar istasyon

ları ile ölçü ve ölçü aletleri tamir ve ayar 
atölyelerinde çalışanlara Bakanlıkça çıka
rılacak yönetmelikte belirlenecek usul ve 
esaslara göre yetki belgesi verilir. 

Bakanlık ölçü ve ölçü aletlerinin mu
ayene ve ayar işleri için resmî ve özel ku
ruluşlara ait laboratuvar, ayar istasyonla
rı ve atölyelerden faydalanır. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Tamir ve Ayar Ücretleri 
MADDE 11. — Elektrik, su, doğal-

gaz ve havagazı sayaçlarının tamir ve ayar 
ücretleri Bakanlıkça her yıl Ocak ayında 
tespit edilerek ilan edilir. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Gümrük İşleri 
MADDE 12. — Yurt dışından ithal 

veya yurt dışına ihraç edilen ölçü ve ölçü 
aletlerinin muayenelerine ilişkin usul ve 
esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik
le düzenlenir. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

Damgalanma veya Damga Yerine 
Belge Verme 

MADDE 13. — İlk, periyodik ve stok 
muayenelerinde doğru oldukları anlaşılan 
ölçü ve ölçü aletleri damgalamaya elverişli 
bulundukları takdirde damgalanır. Dam
galanmaya elverişli bulunmayan ölçü ve 
ölçü aletleri için damga yerine geçmek 
üzere bir belge verilir. 

Damgalama veya damga yerine bel
ge verme, yer değiştirme halinde damga
nın geçerliliği ve damgaların iptaline ait 
usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yö
netmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Efendim, cümlenin ge
lişine göre, maddenin üçüncü satırındaki 
"damgalamaya" tabirinin "damga
lanmaya" şeklinde olması gerekiyormuş. 

Komisyon katılıyor mu? 
, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. 
Teşekkür ederim. Başkanlıkça o şekil

de düzeltilecektir. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yasaklar 
MADDE 14. — a) Uluslararası Bi

rimler Sistemine göre yapılmamış olan ve
ya bu sisteme göre imal edilmiş olmakla 
beraber, nitelikleri bakımından bu Kanun 
hükümlerine uygun bulunmayan ölçü ve 
ölçü aletlerinin ticaret maksadıyla yurda 
sokulması veya yapılması, 
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b) Damgalanmamış ölçü ve ölçü 
aletlerinin satışa arzı veya satılması, satı
şına aracılık edilmesi, alım satımda kul
lanılması veya alım satım yerlerinde bu
lundurulması, 

c) Doğru olmadığı açıkça belli olan 
ölçü ve ölçü aletleri ile veya bu aletlerin 
ayarı bozulmak suretiyle ölçme yapılması 
veya bunların alım satım yerlerinde bu
lundurulması, 

d) Damgası kopmuş, bozulmuş, pe
riyodik muayene zamanında müracaat 
edilmemiş veya damga süresi geçirilmiş 
veya damgaları iptal edilmiş ölçü ve ölçü 
aletlerinin kullanılması, satışa arzı veya sa
tılması, alım satım yerlerinde bulundurul
ması, damgaları iptal edilmiş ölçü ve öl
çü aletlerinin, tamirlerinden sonra tekrar 
muayene ve damga yaptırılmadan sahip
lerine t eslinr« i, 

e) Bu Kanun kapsamına gi. en öl
çü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarlarının 
Bakanlığın yetki belgesini taşımayan kişi
lerce yapılması, 

f) Ambalajında belirtilen veya yet
kili makamlarca tespit edilen miktarlara 
uymayan bir malın satışa arzı, 

g) Bakanlıkça tespit edilen tarifeler 
üstünde ücret talep etmek veya almak, 

yasaktır. 

Bu Kanunun 13 üncü maddesine gö
re damgaları iptal edilmiş sabit ve sökü
lüp taşınması güç olan ölçü ve ölçü alet
leri, alım satım yerlerinde bulundurulma 
yasağına tabi değildir. 

Yurt dışından alınan siparişleri kar
şılamak veya yurt dışına gönderilmek 
amacıyla miktarı, nitelikleri ve yapım 
maddeleri belirtilerek yapılacak ölçü ve öl
çü aletleri hakkında (a) ve (b) bentlerin
deki yapım ve alım satım yasağı uygu
lanmaz. 

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

Verilmiş bir önerge de yok. 

Bu itibarla, maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 
Ceza Hükümleri 

idarî Cezalar 
M A D D E 15. — Bu Kanunun; 

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası
na ve 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
(a) bendine aykırı hareket edenlere 
100 000 lira, 

b) 14 üncü maddenin birinci fıkra
sının (d), (e) ve (g) bentlerine aykırı hare
ket edenlere 200 000 lira, 

c) Fiil, başka bir suç oluştursa da
hi 14 üncü maddesinin (a), (b), (c) ve (f) 
bentlerine aykırı hareket edenlere 300 000 
lira, 

Para cezası verilir. Ölçü ve ölçü alet
lerine idarece el konularak müsadereyle il
gili gerekli işlemlerin yapılması için Cum
huriyet Savcılığına tevdi olunur. 

Bu fiillerin tekrarı halinde yukarıda
ki cezalar iki katı artırılarak uygulanır. 

Bu cezalar Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı II Müdürü tarafından verilir. Bu ce
zalarla ilgili kararlar, ilgililere usulüne gö
re tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ ta
rihinden itibaren en geç yedi gün içinde 
yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edi
lebilir. İtiras üzerine verilen kararlar ke
sindir. İtiraz, zaruret görülmeyen haller
de evrak üzerinde inceleme yapılarak en 
kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna 
göre verilen idarî para cezaları 6183 Sayı
lı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre Sanayi ve 
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Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafın
dan tahsil olunur. 

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

Önerge de yok... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz, 
15 inci maddenin (a), (b) ve (c) bendinde 
"100 000, 200 000, 300 000" rakamla ya
zılmıştır; bunların yazıyla yazılmasını tak
dirlerinize arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, Başkan
lık bu hususu nazarı itibara alacaktır. 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum* : 

Adlî Cezalar 
MADDE 16. — Bu Kanunun 14 ün

cü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) 
bentlerindeki fiillerin seri imalat yapanlar 
veya toptan satıcılar tarafından işlenmesi 
halinde; 

a) (a) bendindeki fiiller için üç ay
dan altı aya kadar hapis cezası ve ikiyü-
zellibin liradan bir milyon liraya kadar 
ağır para cezası, 

b) (b) bendindeki fiiller için bir yıl
dan iki yıla kadar hapis ve beşyüzbin li
radan iki milyon liraya kadar ağır para 
cezası, 

hükmolunur ve suç konusu ölçü ve 
ölçü aletleri müsadere edilir. 

Bu maddede yazılı suçların tekerrü
ründe bu cezalar iki katı artırılarak hük
molunur ve ayrıca meslek ve sanattan men 
cezası verilir. 

Bu Kanuna göre yapılacak soruştur
ma ve kovuşturmalara esas teşkil edecek 
tutanaklar, yetkili memurlar tarafından 
düzenlenerek Cumhuriyet Savcılığına in

tikal ettirilir. Soruşturma ve kovuşturma
lar yer ve zaman kaydına bakılmaksızın 
3005 Sayılı Meşhut Suçların Muhakeme 
Usulü Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Bu Kanuna göre müsadere edilen öl
çü ve ölçü aletlerinden elde edilen gelir
ler 18 inci maddedeki fona ilave edilir. 

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

Önergede yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Muayene ve Damgalama Ücreti 
MADDE 17. — Bakanlık ölçüler ve 

ayar kuruluşlarınca yapılan ilk, periyodik 
ve stok muayeneleri sonunda damgalanan 
veya yerine belge verilen ölçü ve ölçü alet
leri için Bakanlıkça çıkarılacak yönetme
likte belirtilecek miktar ve esaslara göre 
muayene ve damga ücreti alınır. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Ölçüler ve Ayar Fonu 
MADDE 18. — Bakanlığın bu Ka

nunla verilen görevleri süratli ve etkin bir 
şekilde yürütülebilmesi için gerekli labo-
ratuvarların kurulması veya kurdurulma
sı, ölçü etalonları, demirbaş, motorlu ta
şıt, bilgisayar sistemleri satın alınması, 
Uluslararası kuruluşlara, Ulusal metroloji 
ve Kalibrasyon Merkez ve Laboratuyar-
larına yapılacak ödemelerin karşılanma
sı, yayınlar yapılması ve meslekî kurslar 
düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışında ele-
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man yetiştirilmesi, arsa, eğitim tesisi, hiz
met binası satın alınması, yaptırılması ve
ya kiralanması gibi amaçlarla Bakanlık ta
rafından bir Ölçüler ve Ayar Hizmetleri 
Fonu oluşturulur. 

Fonun gelirleri şunlardır. 
a) Ölçü ve ölçü aletlerinin muaye

ne ve damgalanmasından 17 nci madde 
gereğince alınacak ücretler, 

b) 15 ve 16 ncı maddeler gereğince 
elde edilecek gelirler, 

c) Bütçeden ayrılacak ödenek, 
d) Bağış ve yardımlar. 
Fonun çalışma usul ve esasları ile di

ğer hususlar, Bakanlıkça çıkarılacak bir 
yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

ALİ ESER (Samsun) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eser. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygı ile 
selamlıyorum. 

Ölçüler ve Ayar Kanunu Tasarısının 
18, inci maddesinde yine bir fon kurulma
sıyla karşılaşıyoruz. Daha önce konuşan 
arkadaşların da belirttiği gibi, fonların 
gerçek maksatlarına uygun şekilde kulla
nılmasını canı gönülden arzu ediyoruz. 
Yalnız, bugüne kadar ki hükümetin yap
tığı tatbikat ve bundan evvel ki fonların 
kullanılış şekilleri, maalesef iyi niyet gös
terisinden daima uzak kalmıştır ve korku
muz şudur ki, gayet elastikî ölçüler ve ge
rekçelerle bu fon gelirleri konusundaki ce
za maddelerinin uygulanmasında, yine 
üzülerek söylüyorum, dürüst ve objektif 
davranılmayacağı kuşkusundayız. 

Bir diğer husus, aynen bütçe kanu
nunda da bir madde haline getirilmiş olan 
cezaların, bütçe gelirlerine bir gerekçe sa
yılabilecek derecede bu fonda da kullanıl

ması yahut fon gelirlerinin temini husu
sunda hareket edileceği endişemiz vaadır. 

Maddenin gerekçesinde belirtildiği 
gibi ve benden önce konuşan Sayın İbra
him Demir arkadaşımın da gayet açık bir 
şekilde ifade ettiği gibi; ülkemizin ölçü, 
ulusal metroloji, kalibrasyon merkezi, la-
boratuvarlar, vesaire gibi ihtiyacı, her tür
lü endişeden ve tereddütten uzaktır. Mu
hakkak ki bunların zamanında, modern 
bir şekilde ve çağ atladığı iddia edilen ül
kemize yaraşır bir şekilde kurulmasına ta
raftarız; fakat, fonun uygulanmasında adil 
davranılmayacağı konusunda kanaatimiz 
vardır. Bu yönden bu maddeye karşıyız. 
Bütçenin herhangi bir bölümünden bu 
tahsisatın yapılabileceğini ve gelirlerin de 
giderlerin de bütçe çerçevesinde yapılma
sını teklif ediyoruz. 

Saygılarımı sunuyorum. (DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Te :kür ederim Sayın 
Eser. 

Madde üzerinde önerge yok. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yerinde Muayene Giderleri 
MADDE 19. — Ölçü ve ölçü aletle-, 

rinin bulunduklan yerlerde yapılacak mu
ayeneleri için görevlendirilecek memurla
rın 6245 sayılı Harcırah Kânunu hüküm
lerine göre tahakkuk ettirilecek yollukları 
ile muayene için gerekli araç ve gereçle
rin taşıma ücretleri, muayene isteğinde 
bulunanlar tarafından ödenir. İhbar üze
rine yapılan muayenelerde yolluk ve gider
ler Bakanlık bütçesinden karşılanır. 

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

Önerge de yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kontrol Yetkisi 
MADDE 20. — Bakanlık Ölçüler ve 

Ayar Teşkilatı memurları, Belediye Ölçü
ler ve Ayar Memurlarının ölçü ve ölçü 
aletlerine ait bilumum işlerini bu Kanu
nun uygulanması bakımından kontrol et
meye yetkilidir. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğu 
MADDE 21. — Her belediye özellik

le muayene ve damgalama işlerinde çalış
tırılmak üzere, iş hacmine göre asgarî bir 
ölçüler ve ayar memuru görevlendirmek 
mecburiyetindedir. 

Bakanlık bütçe, idarî ve yerleşim du
rumlarını dikkate alarak belediyeleri grup-
laştırmak suretiyle ölçüler ve ayar işleri
nin müşterek ayar memurları tarafından 
yürütülmesini sağlayabilir. Belediye Ölçü
ler ve Ayar memurlarının sicillerinin tu
tulması ve ayar memurluğu ile ilgili bilu
mum yazışmaların yapılması grup merke
zi olan belediyelere ait olup, müşterek 
masraflardan gruba dahil belediyelere dü
şecek miktar, bütçelerine göre Bakanlık
ça tespit olunur ve ilgili belediyelerce grup 
merkezi belediyesine ödenir. 

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

önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Kadro Temini, Atama ve Görev

lendirme 
MADDE 22. — Bakanlık, belediye

lerin Ölçüler ve Ayar Memurluğu kadro
ları ndaki noksanlığı, İçişleri Bakanlığının 
aracılığı ile mahallî belediyelerce yeni kad
ro temin edilmesini ve kadrolara atama
lar yapılmasını sağlar. 

Bakanlık, belediye ölçüler ve ayar 
memurluğu kadrolarının her ne suretle 
olursa olsun boşalması halinde görevin ak-
samamasını teminen ayar memurluğu va
zifelerini bölge teşkilatlarında görevli öl
çüler ve ayar kontrolör veya fen memur
larına veya diğer bir belediyenin ölçüler 
ve ayar memuruna memuriyet unvan ve 
irtibatları baki kalmak şartıyla geçici ola
rak gördürebilir. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar 
MADDE 23. — 26.3.1931 Tarihli ve 

1782 Sayılı Ölçüler Kanunu ile bu Kanu
nun ek ve tadilleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 24. — Bu Kanunda çıka

rılması öngörülen yönetmelikler Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde 
çıkarılır. Yönetmelikler çıkarılıncaya ka-
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dar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 

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

Önerge de yok. 

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

Geçici madde l'i okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanu
nun yayımı tarihinde yürürlüğe girmeye
cek hükümleri yürürlüğe girinceye kadar, 
1782 Sayılı Ölçüler Kanununun ceza hü
kümleri ile bu Kanuna aykırı olmayan hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

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

Geçici madde l'i oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanu
nun 15 ve 16 ncı maddelerinin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce 1782 Sayılı Ölçüler 
Kanunu hükümlerine muhalefet sebebiyle 
açılan ve bu Kanunla mahkemelerin gö
rev alanı dtşjna çıkarılmış olup da; 

a) Devam eden davalar hakkında 
görevsizlik kararı verilir, varsa tutuklular 
derhal tahliye edilir. Kararın bir örneği ve 
tutanak Sanayi ve ticaret Bakanlığı İl Mü
dürlüğüne gönderilir. Bu merci, evrakın 
ilgilileri hakkında tutanaklarında yazılı 
suçlarının 1782 Sayılı Kanuna göre veril
mesi gereken cezalanndan sadece para ce
zasının asgarî haddini uygulamak suretiy
le karar verir. Verilecek para cezasından 
aynı suçtan dolayı tutuklu kalman süre
ler 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fık-
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rasmın (1) numaralı bendinde kabahatler 
için gösterilen asgarî hadde göre hesap 
edilerek mahsup edilir. Para cezaları 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre tah
sil olunur. 

b) Kesinleşmiş ve henüz yerine ge
tirilmemiş mahkûmiyet kararlarının sade
ce para cezalarına ilişkin kısmı infaz olu
nur ve hükümlü olanlar derhal tahliye edi
lir. İnfaz edilecek para cezasından, aynı 
suçtan dolayı tutuklu ve hükümlü kalınan 
süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
da Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (1) numaralı bendinde kabahat
ler için gösterilen asgarî hadde göre hesap 
edilerek mahsup edilir. 

BAŞKAN — Komisyondan bir şey 
sormak istiyorum, müsaade eder misiniz? 

Ceza Kanununun tatbikatında, ka-
bahatlerdeki para cezasının karşılığı hafif 
para cezasıdır; hapsin karşılığı da ağır pa
ra ya da para cezasıdır. Bu itibarla, bura
da bir çelişkiden söz etmek mümkün. Bu 
hususu arkadaşlar acaba nazan dikkate al
mış mı? Bunu özellikle, tutanaklara geç
mesi bakımından da vurgulamak istiyo
rum; hafif hapis karşılığında kabahat olur 
ya da kabahatin müeyyidesi hafif hapistir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa)— Sayın Başkanım bu tasan Adalet 
Komisyonundan geçmişti. 

BAŞKAN — İsterseniz biraz daha 
açıklamak istiyorum : 

Hapis cezası, suça verilen cezadır. 
Müeyyide, suçun karşılığıdır. Kabahatin 
karşılığı ise, hafif hapis cezasıdır, hafif para 
cezasıdır. 

Biraz önce zikrettiğimiz müeyyide
lerde hep hapis cezasından da söz ettik; 
ama, "647 sayılı Kanunun kabahatlere 
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uygulanan hükümleri uygulanır" denili
yor. O zaman, Ceza Kanununun ve Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun uy
gulanmasına ters düşen bir uygulamayla 
karşı karşıyayız. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkanım, bu tasarı, Adalet 
Komisyonundan da geçen bir kanun ta
sarısıdır. Öncelikle orada herhalde düşü
nülmüş ve değerlendirilmiştir; Adalet Ba
kanlığı temsilcilerinin hazır bulunduğu 
Adalet Komisyonunda böyle takdir edil
miştir kanaatindeyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim, bizim 
müdahale hakkımız yok. 

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

25 inci maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 
MADDE 25. — Bu Kanunun 5, 6, 

12, 14, 15, 16 ve Geçici 2 nci maddeleri 
Kanunun yayımı tarihinden bir yıl sonra, 
diğer maddeleri yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 

Yürütme 
MADDE 26. — Bu Kanun hüküm

lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Böylece, tasarının maddeleri kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Ancak, tümü açık 
oylamaya tabidir. 

Bu itibarla, açık oylamanın, oy ku
tularının sıralar arasında dolaştırılmak su
retiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yanında oy pusulası bulunmayan sa
yın milletvekillerinin, adını, soyadını, se
çim bölgesini ve oyunun rengini belirtme
lerini, imza etmelerini ve böylece oy kul
lanmalarını hatırlatırım. 

Oy kutulan sıralar arasında dolaştı
rılsın. 

(Oylar toplandı) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Baş
kan, oylamadan sonra müsaade ederseniz, 
teşekkür konuşması yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Bakan; oy
lama neticesini açıkladıktan sonra size söz 
vereceğim. 

Oyunu kullanmayan sayın arkadaş
larımız, lütfen oylarını kullansınlar. 

Oyunu kullanmayan var mı efendim? 
Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Ölçüler ve Ayar Kanu
nu Tasarısının oylama sonucunu açıklıyo
rum : 

Oylamaya 228 sayın üye iştirak et
miş; 209 kabul, 18 ret ve 1 geçersiz oy kul
lanılmıştır. 

Böylece, tasarı kanunlaşmış bulun
maktadır; hayırlı olsun. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şük
rü Yürür, teşekkür için söz istemişlerdir, 
kendilerine söz veriyorum. 
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Buyurun efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer milletvekilleri; bu çalışma 
döneminde bakanlığıma ait ikinci kanu
nu kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu ka
nunlar, 1982 Anayasası ile "Tüketicinin 
korunması" başlığı altında düzenlenen 
maddelerin ışığında tanzim olunmuş ka
nunlardır. 

Kooperatiflerin düzenlenmesi ve ta
kibi hususunda kabul etmiş olduğunuz ka
nun uygulamaya konmuştur. Ölçüler ve 
Ayar Kanunu ise, ülkemizde çok eski bir 
tarihî geçmişi olan kanundur. 1303 yılın
da Kanunname! İktisadî Bursa ile Bursa'-
da yürürlüğe konulan kanun, 1932 yılın
da bir değişiklik geçirdikten sonra 1955 yı
lından sonra yapılan tadillerle bugüne ka
dar gelen bir uygulamadır. Bu uygulama 
ile müstehlikin -yeni tabiri ile tüketicinin 
korunmasına azamî derecede dikkat edil
mektedir ve AET ile olan entegrasyon ça
lışmalarının da bir sonucudur. Bu Kanu
nun her maddesi, dünya ve AET ölçüle
rine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Kanun milletimize hayırlı olsun di
yorum ve hepinize saygılarımı sunuyorum 
efendim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

5. — Radyo ve Televizyon Mricıistasyon
larıma Fosta, Telgraf ve Telefon işletmesi Genel 
Müdürlüğü Taraftndan Kurulmast ve isletilmesi 
ile Bazı Kânunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları rapor
ları (1/443) (S. Sayısı : 145) (1) 

BAŞKAN — Efendim, daha önce 
alınmış bulunan karar gereğince, günde
min 18 inci sırasındaki, Radyo ve Televiz-

(1) 145 S. Sayılı Basmayazt tutanağa eklidir. 

yon Verici İstasyonlarının Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü Ta
rafından Kurulması ve İşletilmesi ile Ba
zı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon?.. Yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okun

maması hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Raporun okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Okunmaması hususu kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 
Eşref Erdem; buyurun efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA EŞREF ER
DEM (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; görüşmekte olduğumuz, Radyo ve 
Televizyon Verici İstasyonlarının Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdür
lüğü Tarafından Kurulması ve İşletilmesi 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile ilgili olarak, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun 
görüş ve düşüncelerini ifade etmek üzere 
huzurunuzdayım. Bu vesileyle, Yüce Ku
rulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, son derece ba
sit gibi görünen yasa tasarısı biraz irde
lendiğinde, burada yazılmayan çok ciddî 
gerekçelerle de karşı karşıya olduğumuzu 
görürüz. Yasanın görünen gerekçesinde 
kabaca 3 ana noktaya işaret edilmiş. Bun
lardan bir tanesi ve bence asıl görünen ge
rekçe ile düplikasyon var; yani, aynı yatı
rımı iki ayrı kurum ayrı ayrı yapmakta
dır. Biz bu yasa önerisiyle bu hizmetleri 
birleştiriyoruz ve yatırımda tasarrufa gi
diyoruz denilmesidir. 

Bundan başka 2 tane gerekçe daha 
var; ama bunlar, belki sadece tasarıyı bi
raz daha renklendirmeye yönelik ve ger
çekle çok ilgisi olmayan 2 gerekçe. Bir ta-
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nesi, "Avrupa ülkelerinde de bu böyledir" 
gerekçesidir. Oysa biraz sonra gösterece
ğimiz gibi bunun böyle olmadığıdır, ger
çek olanı, ikincisi de, "yayın kalitesinin 
karşı tarafta bozulduğu yolundaki iddia
lara ilişkin anlaşmazlıklar önlenecek ve 
hem de hizmetin tek elden yürütülmesi 
sağlanmış olacaktır" ifadeleridir, bunun 
da böyle olmadığım göstereceğiz. 

Sayın üyeler, öncelikle ' 'bütün Avru
pa'da da bu böyledir" gerekçesi ile işe baş
lamak istiyorum. Elimdeki belgede dün
yanın çeşitli yerlerinden 39 ülkenin yer al
dığı bir liste mevcut. Bu listede ülkelerin 
karşısında iki ana başlık var. Bunlardan 
biri verici istasyonlarını işleten kurum, bir 
tanesi de linkleri işleten kurumdur. Lis
tedeki 6 ülke dışında tamamında yayın ku
ruluşu tarafından verici istasyonlan kuru
lup işletilmektedir. İstisna olanlar şunlar : 
Almanya'da yayın kuruluşuyla, PTT ben
zeri olan kuruluş birlikte yapıyorlar. Çe
koslovakya, Danimarka, İsveç, Macaris
tan, Norveç ve Romanya dışındaki tüm 
Avrupa ülkelerinde -Fransa hariç, bir tek 
Fransa'da Teledifüzyon diye bağımsız bir 
kuruluş- yayın kurlusunun bizatihi kendisi 
tarafından yapılmaktadır. Türkiye'de de, 
bugüne kadar verici istasyonlarının büyük 
bölümü Türkiye Radyo ve Televizyon Ku
rumu tarafından yapılmıştır. Elimizdeki 
haritada -imkân olsaydı da arkadaşlarımı
za gösterebilseydik- görüldüğü gibi, bugü
ne kadarki verici istasyonlarının büyük 
bölümünün yapımı -Marmara ve Ege'nin 
bir bölümü hariç- Türkiye Radyo ve Te
levizyon Kurumu tarafından gerçekleşti
rilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, evimizde otu
rup televizyonun programını izlerken hiç
birimiz, bunun arkasında PTT var mıdır, 
yok mudur; acaba verici istasyonlannı 
PTT mi işletiyor, Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumu mu işletiyor diye bakma

yız. İzleyici, ekranda gördüğü her sıkın
tıyı doğrudan doğruya Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumuna, yayın kuruluşuna 
mal eder. Bu nedenle de bizce yanlıştır. 

İkincisi ve bence önemlisi, vericiler 2 
ayrı kurum tarafından işletileceği için, bu
rada da değişik kriterler kullanılmaya baş
lanacaktır. 

Bir önemli olay PTT'dir. Acaba 
Türkiye'de PTT Genel Müdürlüğü, bu
güne kadar kendisine verilen görevleri, 
hangi oranda yerine getirmiştir ve gerçek
ten, kendisine verilen bu görevi taşıyabi
lecek noktada mıdır, değil midir? Yoksa, 
bu görevi ona verdiğimiz takdirde hem 
hizmetlerin birliği bozulacak, hem de 
PTT Genel Müdürlüğü, asıl kendisinin 
yapması gereken hizmetleri yerine getire
bilecek midir, getiremeyecek midir? 

ANAP İktidarı, 'Son yıllarda, teleko
münikasyon alanında çok ciddî çağ 
atladık" diyor; ama, tabiî gerçek irdelen
diğinde görülecektir ki, bu yapılanlar sa
dece Anavatan Partisi İktidarı zamanında 
yapılmış değildir. Bununla ilgili plan, pro
je ve bağlantılar ve bunun maddî temeli 
çok daha önceden atılmıştır. Bugünkü ha
line bakıyoruz : PTT son 4 yılda yüzde 30 
ilâ yüzde 40 büyüme hızıyla bugün 4 mil
yon hat telefon kapasitesine ulaşmıştır. \eni 
geçtiğimiz 1988 yılından başlayarak, 4 yıl 
süreyle, yılda 1,5 milyon hat telefon kapa
sitesi artırımı planlanmış bulunmaktadır. 
Halihazır mevcut telefon hat kapasitesi dik
kate alındığında, 1988 yılı sonu itibariyle 
ülkemizdeki telefonlaşma oranı yüzde 
10'dur. Komşumuz Yunanistan'da bu oran 
yüzde 40, ileri Batı ülkelerinde yüzde 50 
ilâ yüzde 70'tir. Telefonlaşma oranı, sos
yalist ülkelerin bir bölümünde bile, yüzde 
25'in üzerine çıkmıştır. Yıllık 1,5 milyon te
lefon hattı ilavesiyle bile, komşumuz Yu
nanistan'ın bugünkü seviyesine, ancak on 
yıl sonra ulaşılabilir. 

— 124 -^ 
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Değerli arkadaşlarım, bu kadar 
önemli bir görevle karşı karşıyayken 
PTT'ye yeni bir yük yüklemenin, bence 
hiçbir anlamı yoktur. 

Komisyon tartışmaları sırasında, tek
nik arkadaşlarımıza ve PTT Genel Mü
dürü arkadaşımıza sorduğumuzda, bugün 
herbiri 1 800 hat kapasiteli 3 ana kanal ol
duğunu, bunlardan bir tanesinin haber
leşmeye verildiğini, bir tanesinin radyo te
levizyon hizmetlerine tahsis edildiğini, bir 
kanalın da yedekte bulundurulduğunu 
söylediler. Kendisine, "Herhangi bir arı
za söz konusu olduğunda bu yedek kana
lın önceliği kime aittir?" şeklindeki sor
duğumuz soruya, arkadaşımızdan aldığı
mız cevap "Elbette ki haberleşmedir" şek
lindedir. Dolayısıyla, bundan da anlaşıla
cağı üzere, PTT Genel Müdürlüğünün 
aslî görevi, bence haberleşme olmalıdır. 

Yatırımlara da baktığınızda, PTT 
Genel Müdürlüğünün vericiyle ilgili hiz
metleri, çok küçük binalarda yapılabiliyor 
olmasına rağmen, Türkiye Radyo ve Te
levizyon Kurumunun verici istasyonları 
çok daha ciddî, çok daha büyük, çok da
ha boyutlu yatırım gerektirmektedir. De
min haritada da gördüğünüz gibi, altya
pının büyük bölümü gerçekleştirilmiş du
rumdadır. O halde, yeni düplikasyon de
nebilecek olan yatırımlar da söz konusu 
değildir. Türkiye Radyo ve Televizyon Ku
rumunun, burada, Elmadağ'da gördüğü
müz büyük verici istasyonunun içinde, bir 
veya iki göz PTT'ye tahsis edilmek sure
tiyle bu görev rahatlıkla ifa edilebilirken, 
bunun tersinin yapılması, yani bugün her
hangi bir yerde PTT'nin kullanmakta ol
duğu bir verici istasyonundan, Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumunun teknik 
ve kapasite olarak yararlanması mümkün 
değildir. 

Tabiî, sadece gerekçeler bunlar olsa, 
belki de bakılıp geçilecek; ama bizim asıl 

kuşku duyduğumuz, asıl arkasından ne 
gelecek diye beklediğimiz bir başka olay 
var. Anavatan Partisi İktidarının, yurt dı
şında birtakım firmalara, özelleştirme ile 
ilgili olarak hazırlattığı raporun bir bölü
münde, bu konuda, telekomünikasyon 
alanında, "The Morgan Bank" adlı ra
porda bakın ne deniyor. Paragrafı aynen 
okuyorum : 

"PTT'nin tamamını satın alabilecek 
bir Türk yapımcısı bulabilmek mümkün 
değildir. Bununla beraber, PTT, hisseleri 
sermaye piyasasında azar azar satılacak 
uygun bir kuruluştur. PTT'nin kendisi 
özelleştirilmeden, Aselsan, Testaş, Ray Si
gorta ve THY'deki küçük iştirakleri satıl
malıdır. Netaş ve Teletaş'taki iştirakleri de 
özel sektöre satılabilir. Fakat bu yatırım
lar belirli sınırlara konudur. Mesela 
PTT'nin Teletaş'taki yüzde 40'lık payını 
azaltması halinde, otlağı Bell Telephone 
da sermayesini şirketten çekme ve kno\v-
hovv anlaşmasını iptal hakkına sahip ol
maktadır." 

"The Morgan Bank" raporundan 
çok küçük bir paragraf bu. Demek ki, bu
nun arkasından bence asıl beklenen şey, 
öncelikle PTT'nin özelleştirilmesi, verici 
istasyonlarının da PTT'ye devri halinde 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun 
özelleştirilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, meselenin bir 
başka yönü, Radyo ve Televizyon Kuru
munda çalışan personelin durumudur; öz
lük haklarıdır. Bir ülkede, devlet, memur
larını ve çalışanlarını ne derece tatmin 
edebiliyorsa, o oranda da sağlıklı hizmet 
alabilir. Bugün bir vakıadır ki, Türkiye'
de bazı kurumlarda gerçekten daha iyi üc
ret ödeniyor ve o kurumlarda daha sağ
lıklı hizmet alınabiliyor. Belki Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu da bu istis
na kurumlardan bir tanesidir. Şimdi, ya
sa ile bunlar doğrudan doğruya PTT Ge-
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nel Müdürlüğüne devredilmektedir. Oy
sa burada, hem ikramiyeler, hem fazla 
mesailer ve hem de mevcut özlük haklan 
açısından çok derin farklılıklar vardır. 
Doğrudan doğruya oraya aktaracağınız 
personelin ücretlerini de, öbürleri kendi
sine yetişinceye kadar donduruyorsunuz... 
Bir kere bunun, aklın alabileceği bir şey 
olduğunu zannetmiyorum. 

Bir başka önemli olay da Anayasaya 
aykırılık meselesidir : Komisyonda da bu 
görüşümüzü ifade ettiğimizde, komisyon
daki değerli ANAP'lı arkadaşlarımızdan 
aldığımız cevap, "Ehh, burada kabul edi
lir, ama siz gene isterseniz Anayasa Mah
kemesine gidersiniz" şeklinde olmuştur; 
ama sanıyorum ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bir bütündür değerli arkadaşla
rım. Bu bütünlük içerisinde iktidarın ne 
kadar hakkı varsa, muhalefetin de, yasa
ların sağlıklı yapılmasında ve denetlenme
sinde o derece hakkı vardır. Bugüne ka
dar Anayasa Mahkemesine giden yasala-
n tek tek gözünüzün önüne getirdiğiniz
de, sanıyorum ki iptal edilen yasalar açı
sından sonuç, Anavatan Partisi İktidarı 
için çok başarılı ve sağlıklı bir sonuç de
ğildir. Dilerim bundan biraz ders alınsın. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 
133 üncü maddesi şunu diyor : "Radyo 
ve televizyon istasyonları, ancak Devlet eli 
ile kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu 
tüzelkişiliği halinde düzenlenir." Bu taraf
sızlık, elbette ki hem yayın açısından, hem 
habercilik açısından, hem de malî özerk
lik açısındandır. Denebilir ki, biz bunu 
PTT'ye devrediyoruz, PTT de bir devlet 
kuruluşudur... Devlet kuruluşudur, ama 
Anayasanın öngördüğü biçimde tarafsız 
bir devlet kuruluşu değildir, sadece bir ka
mu kuruluşudur. O halde, burada çok açık 
ve net biçimde, Anayasanın hem kendisin
de, hem kabulü sırasındaki müzakereler
den çıkardığım gerekçesinde, tarafsız ya

yıncılık ilkesi üzerinde ısrarla durulmak
tadır. Tabiî, bu, Anayasayı ihlal etmez, 
çünkü stüdyolarda yapılan programlardan 
PTT sorumlu değildir. Burada da bir açık 
vardır. Buradaki açıklık, "verici 
istasyonları" ibaresidir; yani, haber ve ya
yıncılık sadece ve sadece stüdyodan iba
ret değildir, bu bir zincirdir. Stüdyo ile bir
likte evinize gelinceye kadar olan meka
nizmada, özellikle verici istasyonları, sis
tem içerisinde, bu sistemin önemli bir par
çasıdır ve tarafsızlığı gerektiren önemli bir 
yer işgal etmektedir. Değerli arkadaşları
mızın bu açıdan da yorumladığı gibi, bu
rada habercilik ve yayıncılık, sadece stüd
yodan ibarettir; oysa, verici istasyonlan is
ter Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
munda olsun, ister bunlar PTT'de olsun, 
değişmez anlayışına katılmak mümkün 
değildir. Buradaki tarafsızlık, tarafsız ya
yıncılık, ancak stüdyoyla birlikte, verici is-
tasyonlarıyla birlikte mütalaa edildiğinde 
ve tarafsız yayın kuruluşunca işletildiğin
de bir anlam taşır. 

Değerli arkadaşlarım, görüşlerimizi 
kısaca özetlemek gerekirse; bu kanun ta
sarısı hizmetlerin birliği ve bütünlüğü il
kesine aykırıdır. Bu kanun tasarısı yayın
cılık ve haberleşmede farklı kriterler kul
lanılmasına yol açacaktır. Bu kanun tasa
rısı PTT'yi ve dolayısıyla TRT'yi özelleş
tirmeye çalışmanın bir parçasıdır. Asıl gö
revi, ülkede haberleşme altyapısını yap
mak olan PTT'ye, ek olarak böyle bir gö
revin verilmesi, aslî görevini yeterince ye
rine getirmesini engelleyecektir. 

Bu kanun tasarısı, zamanla 2 kurum 
arasında ciddî ihtilaflara yol açacaktır. Son 
olarak da, bu kanun tasarısı, Anayasanın 
133 üncü maddesine aykırıdır. 

Bu görüş ve düşüncelerle Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

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

DYP GRUBU ADINA AHMET 
UNCU (Kahramanmaraş) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Radyo ve Te
levizyon Verici İstasyonlarının Posta, Telg
raf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlü
ğü Tarafından Kurulması ve İşletilmesi ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, Gru
bum adına konuşmak üzere huzurlarını
za çıkmış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Bu kanun tasarısı, bir defa, ne mak
satlarla ve ne için getirildiği açık olarak or
taya konulmuş bir kanun tasarısı değildir. 
Kanun tasarısının gerekçesine baktığınız
da, bir düplikasyon olayını, iki defa yap
ma olayını dile getirmekte ve dile dola
makta, devamlı olarak düplikasyonun za
rarından bahsederek, çok önemli bir ko
nu olan ve tarafsız bir idare tarafından yö
netilmesi Anayasa hükmü olan TRT'nin 
verici istasyonlarına PTT sahip olmakta
dır. Komisyonda, PTT'nin yetkili ağızla
rından, bu kanun tasarısı hakkındaki dü
şüncelerini dinledik. Orada aynen bu ta
biri kullandım ve burada da tekrarlıyo
rum; PTT o kadar iştahlı ki... Niye iştah
lıdır? TRT'yi yutmaya iştahlıdır. TRT ni
çin PTT tarafından yutulacak, neden yu
tulacak? Bir düplikasyon için, tarafsız bir 
organın, PTT'ye verilmesi doğru mudur? 

Efendim, meseleye baktığımızda, üç 
tane önemli husus var : Şurada bir stüd
yo var, orada program hazırlanıyor ve ha
zırlanan bu program, linklerle gidiyor, 
link hattının sonunda verici istasyonlar 
var; o verici istasyonlarla da yayınlanıyor. 
PTT bu işin neresinde? Stüdyo kısmında 
mıdır, sonuç olan verici istasyonunda mı

dır? Yok. Yalnız ara hattadır. Bu ara hat, 
teknik bakımdan, dünyanın her yerinde, 
aynı şekilde PTT benzeri kuruluşlar ta
rafından yapılmaktadır. Yani, gelişmiş 
memleketler incelendiğinde, o memleket
lerin çoğunda, PTT benzeri kuruluşların 
aynı hizmetleri yaptığını görmekteyiz. 
Oralarda hiçbir zaman, tarafsız ve özerk 
olması gereken radyo-televizyonu, taraflı 
olan bir idarenin eline vermek istemi
yorlar. 

Bu konuda, şunu açıklıkla söylemek 
istiyoruz ki, düplikasyon olayı, işin süsü
dür. Sayın Bakanım, kaç yerde düplikas
yon yapıldığını mutlaka açıklayacaklardır; 
bu, zaruretten doğmamış mıdır? Bunu da 
açıklayacaklardır. Yayının bir an önce gö
türülmesi gereğinden doğan olayları... Da
ha doğrusu, PTT kanallarının biraz da
ha uzaktan gittiği, onu yaklaştırmanın tek
nik bakımdan güç olduğu durumlarda, 
bazı yerlerde, bu kanallar -geçmişte- çift 
olarak yapılmıştır; bugün, böyle bir zarurî 
ihtiyaç da yoktur. Bunu bahane ederek, is
tasyonların kurulması işinin TRT'den 
alınması hiç doğru bir şey değildir. Ana
yasaya da kesinlikle aykırıdır. 

Değerli milletvekilleri, bakın Anaya
sanın 133 üncü maddesini okuyorum : 
"Radyo ve televizyon istasyonları, ancak 
Devlet eli ile kurulur ve idareleri tarafsız 
bir kamu tüzelkişiliği halinde düzenlenir." 

Bu konu, apaçıktır. Tarafsız bir ka
mu tüzelkişiliği tarafından, özel kanunla 
yönlendirilmesi gereken radyo ve televiz
yon istasyonları, nasıl olur da PTT'ye tes
lim edilir? 

Anayasa bakımından, bu kadar apa
çık aykırı olan bir hususu, -yanlış anlaşıl
masın, biz saygı duyuyoruz- Anayasa Ko
misyonunda görüştük ve karara bağladık. 
Anayasa Komisyonunda görüşülmesi, ka
nun gereğidir, doğaldır, orada verilmiş ka
rara da saygı duyuyoruz; ama, Anayasa 
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Komisyonunda karara bağlanmış olan her 
meselenin doğru olduğu da pek görülme
miştir; Anayasaya aykırı kararlar, Anaya
sa Komisyonunda alınabilmiştir. O ba
kımdan diyoruz ki, ısrar etmemek lazım; 
tasarının, Anayasaya aykırı olduğu apaçık
ken, bu yanlıştan, bugün dönülmesi 
gerekir. 

Burada bir noktayı daha belirtmek is
tiyorum. Dikkati çekecek bir husus var : 
iktidar bu tasarıyı Ulaştırma Komisyonu
na yolladıktan onbeş gün kadar sonra, 
Ulaştırma Komisyonuna, yeni bir yasa ta
sarısı daha yollamıştır. Bu tasarı, 406 sa
yılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 1 in
ci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındadır ve ek 1 inci 
maddesi aynen şöyledir : "Bu kanunun 1 
inci maddesine göre, PTT'nin tekelinde 
bulunan ve münhasıran PTT tarafından 
kullanılan telgraf, telefon, tesis ve işletme
leri yetkisi, Ulaştırma Bakanlığınca tespit 
edilecek esaslar çerçevesinde aynı bakan
lıkça sermaye şirketlerine de kullandırıla
bilirler.' ' 

Sayın üyeler, ilerideki bir gündemde, 
huzurlarınıza, yine bu iktidar tarafından 
hazırlanmış olan, PTT tekelinde bulunan 
ve münhasıran PTT tarafından kullanı
lacak olan telgraf ve telefon tesisleri ve iş
letmelerinin özelleştirilebileceğine dair bir 
kanun tasarısı daha gelecektir. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Özelleştirmeden niye korku
yorsunuz? 

AHMET UNCU (Devamla) — Bu 
gelecek olan tasarı, görüşmekte olduğu
muz tasarının tamamlayıcısı durumunda
dır; o bakımdan da konuya dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Şayet, bugün Hüküme
tin bu tasarısındaki TRT'ye ait verici is
tasyonlarını PTT'ye devrederseniz, veri
ci istasyonları, tamamen PTT'nin tekelin
de bulunan, onun bir malı ve işletmesi 

olur. PTT'nin malı ve işletmesi, onun bir 
kuruluşu olan bu televizyon istasyonları 
yeni getirilecek olan Kanun tasarısıyla, ta
mamen sermaye şirketlerine de bırakıla
bilir. 

"Sermaye şirketlerine bırakılırsa ne 
olur?" meselesini çok düşünmek gerekir. 
Yani, Yüce Meclis, televizyon istasyonla
rını da içine alan bir özelleştirme ve bun
ları sermaye şirketlerine bırakma mesele
si üzerinde durmayacaksa, daha neyin 
üzerinde duracağız? 

Burada sözümün başına dönüyorum. 
Bu kanun tasarısı, Yüce Meclisin huzur
larına açık ve sarih olarak getirilmemiş
tir. Bu tasarı, bir düplikasyon, iki defa 
yapma olayı, boşa para harcama olayı gi
bi, bir mesele göz önüne alınarak, gayet 
kolay olan, genellikle, stüdyodan vericiye 
kadar işlerin hepsini PTT yaptığına göre, 
TRT'nin verici ve istasyonlarını da ona bı
rakalım şeklinde bir görüşle huzurlarını
za getirilmiştir. 

Şayet, özelleştirme neticesinde ikinci 
bir stüdyo kurulduğu zaman TRT'nin hali 
ne olacak? Bunun cevabının verilmesini is
teriz. Yani, mademki ikinci bir kanunla 
PTT'yi özelleştireceksiniz ve bir anlam
da da TRT'den almış olduğunuz bu veri
ci istasyonlarını da, bir başka stüdyo ku
rarak, o stüdyo vasıtasıyla yeni bir kanal 
meydana getirirseniz, TRT'nin, duru-
mu,konumu, yasal hakları ve anayasal du
rumu ne olacak? 

Bunların hepsinin, aslında bu iki ka
nun tasarısının yan yana getirilip birleşti
rilmesi suretiyle tartışılması gerekirken, bir 
tatil meselesi dile getirilerek, gündemin 18 
inci sırasında bekleyen bir kanun tasarısı
nı, alelacele, hemencecik, konuşmacıların 
dahi hazır olmadığı ve görüşlerin de tam 
temayül etmediği bir anda, Meclisin hu
zuruna getirip yasallaştırmaktan maksadı
nız nedir, bundan ne muradınız var? 
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SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Millete hizmet etmek için. 

AHMET UNCU (Devamla) - Bu 
mesele, gerçekten çok önemlidir. Biz bu
rada şunu söylemek istiyoruz. Bu konu, 
yakında görüşecek olduğumuz ikinci ka
nun tasarısıyla çok alakalıdır. Bunun ar
kasından, ileride birtakım özelleştirme ve 
şirket olaylarıyla karşı karşıya kalacağımız
dan, bu konudaki endişelerimizi şimdiden 
söylemek istiyoruz. 

ikinci konu : Kanunda yazıyor. Ka
nun, PTT Kurumu Genel Müdürlüğü, 
TRT'den herhangi bir ad altında ücret ve
ya karşılık isteyemez diyor. Yani, istasyon
larını almış olduğu TRT'nin, karşılığın
da hiçbir para almayacağını söylüyor. O 
zaman, PTT bu ilave masrafları neden 
kendi sırtına bu kadar yüklüyor? PTT'nin 
istasyon kurmak gibi bu kadar masraflı ve 
gayet önemli bir işi, hem de TRT'den hiç
bir para almadan sırtına yüklemesinin se
bebi nedir? Zannederim bu kadar da fe
dakârca olmaması lazım. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Halk için, olur. 

AHMET UNCU (Devamla) — Bir 
defa, PTT'nin cefasını, sıkıntısını her şey
den önce vatandaş çekmektedir. Bugün, 
telefon, kullanılmaz hale gelmiştir. Tele
fon parasını vatandaş veremez hale gel
miştir. Siz, bu tip hizmetleri de PTT'ye 
yükleyerek, sonunda gene vatandaşı eze
ceksiniz. Zannederim parayı yine vatan
daşın sırtına yükleyeceksiniz. O bakım
dan, şunu kesinlikle ifade edeyim ki, kay
nağı da belirtilmemiş bir işin, böyle geli
şigüzel alınmasının hiçbir faydası yoktur 
ve bu, devlet anlayışına da sığmaz. 

Bu bakımdan, biz bunu memleket 
için faydasız ve Anayasaya aykırı bir iş ola
rak kabul etmekteyiz. 

PTT' nin 106 ncı maddedeki değişik
liğini de göz önüne aldığınız takdirde, bu 
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tasarıyı bir defa, başta televizyonu, gele
cekte büyük bir kötümserliğe götürme ola
yı olarak kabul ediyoruz. PTT gibi, özel
leştirilmeye de açık hale getirilmiş olan bir 
müesseseye, özel kanunlarla yönetilmesi 
gereken televizyon hadisesini götürmenin; 
yarın doğuracağı vebal ve sıkıntıyı bugün
den hepimizin düşünmesinin gereğine 
inanıyoruz. 

Partim adına, bu tasarının Anayasa
ya aykırı olduğunu ve TRT gibi özerk bir 
kuruluşun dışına çıkarıldığını belirtir, he
pinize saygılarımı sunarım. (DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Uncu. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mehmet Zeki Uzun; buyurunuz efendim. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET ZEKİ UZUN (Tbkat) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; Radyo ve 
Televizyon Verici İstasyonlarının Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdür
lüğü Tarafından Kurulması ve İşletilme
siyle İlgili Kanun. Tasarısı üzerinde şah
sım ve grubum adına görüş ve düşünce
lerimi arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlarım. 

Bugün, Yüce Meclisin takdirine su
nulan tasarı, ülkemiz kaynaklarının en ve
rimli bir şekilde ve yerinde kullanımı açı
sından olumlu olduğu kadar, sağlayacağı 
yararlar ve yaratacağı sonuçlar itibariyle 
de büyük önem arz etmektedir. Türkiye'
nin sahip olduğu teknik, ekonomik insan 
gücü ve teknolojik imkânların en verimli 
bir şekilde kullanılarak, kısa zamanda mil
lî menfaatlerimize uygun, yeterli, yaygın 
ve kaliteli bir yayın sistemine ulaşılması 
gaye edinilmelidir. Tasarı, bu açıdan de
ğerlendirildiğinde, önemli gelişmelere im
kân yaratacak mahiyette görülmektedir. 
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Tasarı üzerinde genel olarak bir de
ğerlendirmeye girmeden önce, kanun ta
sarısının Anayasa karşısındaki durumunu 
ele almak, tasarının Anayasaya aykırı ola
bileceği düşüncesine karşı konuya bir açık
lık getirmek istiyorum. 

Anayasamızın 133 üncü maddesi ay
nen diyor ki, "Radyo ve televizyon istas
yonları, ancak Devlet eli ile kurulur ve ida
releri tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halin
de düzenlenir. 

Kanun; Türk Devletinin varlık ve ba
ğımsızlığını, ülkenin ve milletin bölünmez 
bütünlüğünü, toplumun huzurunu, genel 
ahlakı ve Anayasanın 2 nci maddesinde 
belirtilen Cumhuriyetin temel nitelikleri
ni koruyacak tarzda yayın yapmasını dü
zenler ve bu Kurumun yönetim ve dene
timinde, yönetim organlarının oluşturul
masında ve her türlü radyo ve televizyon 
yayınlarında tarafsızlık ilkesini gözetir. 

Haber ve programların seçilmesi, iş
lenmesi, sunulması ve millî kültür ve eği
time yardımcılık görevinin yerine getiril
mesi, haberlerin doğruluğunun sağlanma
sı esasları, organların seçimi, görev, yetki 
ve sorumlulukları kanunla düzenlenir." 

Değerli üyeler, naklettiğim Anayasa 
hükmünün amacı, kısaca, radyo ve tele
vizyon yayınlarında devlet ve millet yara
rı gözetilmesi ve bunun da tarafsız bir ka
mu tüzelkişiliği tarafından yerine getiril
mesidir. 

Anayasamızda, konuyla ilgili olarak 
çıkarılması istenilen kanunda (ki, bu ya
sa 2954 sayılı Yasadır) bulunması istenen 
hususlara; yayınların nitelikleri, yayında 
göz önünde bulundurulacak hususlar, ku
rumun yönetim organları gibi yayın ve ya
yını yapacak kuruluşlarla ilgili hususlara 
ayrıntılı bir şekilde yer verilirken; radyo 
ve televizyon program nakliyle, vericile
rin kurulması ve işletilmesi konusunda bir 
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hükme yer verilmemiştir. Dolayısıyla, 
madde bütünüyle değerlendirildiğinde, 
radyo ve televizyon vericilerinin madde
de yer alan kayıtlara tabi olmadığı yargı
sına varılmaktadır. 

Gündemimizde olan tasarıyla ise, sa
dece radyo ve televizyon verici istasyon
larının kurulması ile işletilmesi görev ve 
yetkisi PTT'ye verilmekte, Anayasanın 
133 üncü maddesi amir hükmü çerçeve
sinde, yayın hizmetleri TRT'de bırakıl
maktadır. Diğer bir ifadeyle, 2954 sayılı 
Kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda 
yayın hakkı ve idaresi, tarafsız kamu tü
zelkişiliğine sahip olan TRT'nindir. Tasa
rıda bu hususa özellikle dikkat edilmiş ve 
2 nci maddeyle tereddütler ortadan kal
dırılmıştır. Dikkat edilirse, tasarının 2 nci 
maddesinde, "PTT, TRT'nin program 
adedi kadar radyo ve televizyon yayın şe
bekesini TRT'ye tahsis eder. PTT, bu şe
bekeleri yayın amacıyla kendisi kullana
mayacağı gibi, hakiki veya hükmî şahıs
lara veya kamu kurum ve kuruluşlarına ki-
ralayamaz, kullandı ramaz ve yayına veri
lecek radyo ve televizyon programları ile 
yayın saatleri üzerinde herhangi bir tasar
rufta bulunamaz" denilmektedir. Burada 
PTT'ye bırakılan konu, sadece program 
nakli ve verici istasyonlarının kurulmasıy
la teknik anlamda işletilmesidir; yoksa, 
Anayasanın asıl amacı olan yayının 
PTT'ye geçmesi değildir. 

Günümüzde de TRT programları, 
büyük ölçüde, stüdyodan verici istasyon
larına kadar PTT tarafından nakledilmek
tedir. Bu durum Anayasamıza aykırı ol
madığına göre, tasarıyla getirilen ve mev
cut durumdan farklı olmayan uygulama
nın da Anayasamıza aykırılığı söz konu
su olmayacaktır. 

Sonuç olarak söylemek gerekirse; 
Anayasanın 133 üncü maddesini iki bö
lümde mütalaa etmek gerekmektedir. Bi-
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rincisi, radyo ve televizyon istasyonlarının, 
devlet eliyle kurulacağı hususudur. Tasa
rı ile devlet, elinde bulunan ve daha önce 
TRT'ye kullandırdığı bu tekeli, şimdi 
PTT'ye kullandırmaktadır, ikincisi ise, 
yayının tarafsız bir kamu tüzelkişiliği ta
rafından yapılmasıdır. Tasarı, bu yönüy
le mevcut uygulamayı ve yasal düzenleme
yi kesinlikle değiştirmemektedir. Anaya
sanın ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Te
levizyon Kanununun belirlediği ilkeler 
doğrultusunda programların hazırlanma
sı, yayın saatlerinin tespiti gibi idareye yö
nelik bütün hususlar, tarafsız bir kamu tü
zelkişisi olan TRT'de kalmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; en 
önemli kitle haberleşme aracı olan radyo 
ve televizyon hizmetleri, ülkelerin sosyal 
ve ekonomik kalkınmasıyla eğitim, kültür 
ve eğlencedeki etkili rolü ve bunun da öte
sinde aile içindeki sürekli konumu sebe
biyle, insan ve toplum hayatında daima 
önemli bir yer işgal etmiş, üzerinde her
kesin fikir yürüttüğü, görüş ileri sürdüğü 
müşterek bir konu halini almıştır. Bu hiz
metler, teknolojinin gelişmesiyle sınırlar 
ötesine taşmış, ülkelerin millî birlik ve bü
tünlüğünü etkileyecek boyutlara ulaşmış
tır. Bu husus.ülkemizin coğrafî ve siyasî 
konumu göz önüne alındığında, daha bü
yük önem arz etmektedir. 

Ülkemizde radyo ve televizyon prog
ramlarının ülke sathında yaygınlaştırılma
sı, yayın alamayan yerleşim noktasının bı
rakılmaması, program adediyle kalitenin 
artırılması ve bunların süratle yapılması, 
ihtiyacın da ötesinde bir zarurettir. 

Elektromanyetik dalgalar aracılığı ile 
atmosferde hiçbir engel tanımadan ser
bestçe yayınlanabilen radyo ve televizyon 
programlarının, ülkemizde her alanda gö
rülen hızlı kalkınmaya paralel olarak ge
nişletilmesi, çoğaltılması ve yaygınlaştırıl
ması, konunun teknik yönünün eie alın
masıyla mümkündür. 

Anavatan Partisi İktidarı, işbaşına 
geldiğinden beri, radyo ve televizyon hiz
metlerini bu gözle görmüş ve program ya
pımından, programın yerleşim birimleri
ne ulaştırılmasına kadar, zincirin her hal
kasının geliştirilmesi ve modernize edilme
si için gerekli çalışmaları süratle yerine ge
tirmiştir. Gerçekten de, son beş yıl içeri
sinde, radyo yayınlarında program verici 
adedi ve toplam güç itibariyle önemli sıç
ramalar gerçekleştirilmiş, televizyon prog
ram adedi birden ikiye çıkarılmıştır; an
cak, yapılanların yeterli olmadığı görüşün
de olan iktidarımız, radyo yayınlarında 
yaygınlık ve kalitenin artırılması, televiz
yon program adedinin çoğaltılması ve yer
leşim birimlerinin tamamında program
ların hepsinin kaliteli ve sürekli izlenebil
mesi için, daha süratli çalışmayı ve daha 
süratle neticeye ulaşabilmeyi teminen, ül
ke kaynaklarından daha çok yararlanma 
yolunu aramıştır. Konu bu yönüyle ele 
alındığında, esasen radyo ve televizyon 
programlarının, stüdyolardan vericilere 
naklini, radyolinkler ve uydu aracılığı ile 
işin başından beri önemli ölçüde sürdü
ren PTT teşkilatının, gerek altyapı, gerek
se personel itibariyle bu hizmeti daha eko
nomik ve daha süratle gerçekleştirebilece
ği; TRT'de mevcut tesis ve insan gücünün 
de, PTT imkânları ile birleştirilmesinden, 
mevcut potansiyelin daha büyük güç ha
lini alacağı gerçeği ortaya çıkmıştır. 

Dünya ülkelerinin bu alanda ulaştı
ğı mesafe gözle görülmekte, bunun da öte
sinde, birçok evin çatısında, balkonunda 
ve bahçesinde gördüğümüz çanak şeklin
deki antenlerle, uydulardan yabancı ya
yınlar doğrudan alınarak, teknolojik sevi
ye yakından izlenilmektedir. 

Televizyon program adetleri hızla ar
tırılmakta, havadan alınan yayın yanında, 
kablo televizyonu ile ilave programlar yer
leşim birimlerine ulaştırılmaktadır. 

Televizyon yayın sisteminden, satır 
aralarından faydalanılarak, çeşitli konular-
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da bilgilerin, televizyon ekranından izle
nilmesi mümkün olabilmektedir. 

Gerek uydu, gerekse radyolink sis
temleri üzerinden, ülkeler arasında prog
ram mübadelesi gerçekleşmekte; ülkeler, 
Avrupa Yayın Birliği aracılığı ile ülkeleri
nin PTT idarelerinden kiraladıkları de
vamlı televizyon kanalları ile Avrupa Ya
yın Birliği merkezince organize edilen 
dünya haberlerini kayıt veya canlı yayın-
sunabilmektedirler. 

Radyo ve televizyon hizmetlerinin ge
liştirilmesinde, dünya ülkelerinde sürdü
rülen hızlı çalışmalara ayak uydurabilmek 
ve yabancı yayınların cazibesini ortadan 
kaldırabilmek için, bu alanda ülkemizde
ki altyapıyı en ekonomik ve en verimli bir 
biçimde kullanmak zorundayız. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; bu altyapıya baktığımızda, ülkemiz
de televizyon programlarının naklini, 
önemli ölçüde gerçekleştiren PTT Genel 
Müdürlüğünün, 4 250 alıcı - verici kapa
sitesi olan 367 adet radyolink istasyonu, 
5 adet ana uydu haberleşme yer istasyo
nu, INTELSAT uydusundan satın aldığı 
2 adet, EUTELSAT uydusundan satın al
mak üzere olduğu 6 adet televizyon prog
ram naklini gerçekleştirecek trans-
ponder; 74 adedi hizmette olan 100 adet 
sadece alış imkânı olan küçük tip televiz
yon yer istasyonu; şehir içi ve şehirlerara
sında televizyon nakline uygun 1 495 ki
lometre fiber-optik, 1 530 kilometre koak-
siyel kablo ile, gelişmiş ülkelerde bu alan
da ulaşılan seviyeyi, kısa sürede yakalaya
cak altyapıya sahip olduğu görülmektedir. 

Konunun bir diğer önemli yanı da, 
hizmet bütünlüğünün kendi içerisinde ve 
kendi çerçevesinde korunmasıdır. Bugün 
radyo ve televizyon hizmetleri iki ana bö
lümden meydana gelmektedir. Birisi, 
programların hazırlanıp, elektrik işaretle
rine dönüştürüldüğü, stüdyo hizmetleri; 

diğeri ise, bu işaretlerin stüdyo çıkışında 
teslim alınıp, şahısların kendi tasarrufla
rında olan alıcıların, anten girişinden alı
mına imkân veren nakil ve propogasyon 
hizmetidir. Bu iki hizmetin yapısı ve özel
liği birbirinden tamamen farklıdır. Bu hiz
metler kendi içlerinde bütünlük arz eder
ler. Bu, alıcısına teslim edilecek bir malın 
imalatı ile alıcının eline ulaştırılması iş
lemleri arasındaki farklılık ve kendi için
de bütünlüğünün aynısıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şimdi bu hizmetlerin bugüne kadar nasıl 
yapıldığına bir göz atalım : Programlar 
stüdyoda hazırlanıyor ve PTT'ye teslim 
ediliyor, PTT bunu radyolinkler veya uy
du aracılığı ile verici istasyonlarına ulaş
tırıyor burada tekrar TRT'ye teslim edi
liyor; TRT de vericilerden yayınlanması
nı sağlıyor. İşte sorun da buradan çıkıyor. 
İki defa el değiştiren hizmette bütünlük, 
özellikle nakil bölümünde bozuluyor, iş
letme ve bakım hizmetlerinde problem çı
kıyor, program sayısının artırılmasında 
nakil ve propogasyon kısmı ile ilgili yatı
rımın nasıl ve kim tarafından yapılacağı 
tartışma konusu oluyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hizmetlerin yürütülmesinde insan faktö
rü çok önemlidir. İnsan faktörünün gir
diği yerde ise yetki ve sorumlulukların ta-
rülenmiş olması, bu tarifte ise, hizmet bü
tünlüğünün kendi içinde korunması şart
tır. Aksi halde, hizmette sürat ve sürekli
liğin sağlanması, ne kadar iyi niyet olur
sa olsun, ne kadar çaba sarf edilirse edil
sin, bir seviyenin üstüne çıkartılamaz. 

O zaman, stüdyo çıkışından itibaren 
teknik karakterde olan program nakli ile, 
propogasyon hizmetlerinin tek elde top
lanması zarureti vardır. Bu tek el, TRT 
olsun denilebilir; ancak, bu mümkün de
ğildir. Zira, bugün ülkemizde haberleşme 
hizmetleri ve televizyon program naklin-
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de kullanılan radyolink sistemlerinin yüz
de 95'i PTT'nin sorumluluğundadır. Bu 
sistemlerin yüzde 90'ı ise münhasıran ha
berleşme hizmetlerinde kullanılmaktadır. 
Mümkün kılmayan bir diğer husus da tek
nolojik gelişmedir. Bugün artık, televizyon 
yayınlarında, uydu sistemleri yaygın ola
rak kullanılmaktadır. Uluslararası kuru
luşlarca yürütülen uydu şebekelerinin ül
kelerdeki sorumlu kuruluşları PTT'lerdir. 
Hal böyle olunca, uydu sistemlerinin 
TRT'ce kurulup işletilmesi esasen müm
kün değildir. Bu duruma göre, stüdyo çı
kışından sonraki hizmet bölümünün ta
mamen PTT'ye devredilmesi, hizmetin 
bir gereği olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, tasarının 2 nci 
maddesinde yer verilen ve TRT kurumun
dan PTT'ye intikal edecek personelin üc
retleri konusunda da kısaca bilgi arz et
mek istiyorum : Devre konu (ilan radyo, 
televizyon verici istasyonları ve bur. x bağlı 
hizmetlerde çalışan TRT pe|rsoneli ile 
PTT'de benzer hizmetleri yürüten perso
nelin aldığı ücretler arasında, TRT per
soneli lehine büyük farklar bulunmasına 
rağmen, tasarının yukarıda bahsi geçen 
geçici 2 nci maddesinde getirilen hüküm
le, PTT'ye intikal edecek personelin mağ
duriyetine mahal kalmaması bakımından, 
müktesep haklarının korunması esas alın
mıştır. Düzenleme, benzer devirlerdeki 
esaslara uygundur. Bu nedeni^, persone
lin ücretleri bakımından endişe edilecek 
bir durum sözkonusu olamaz. 

Süym Başkan, çok değerli milletvekil
leri; bu teklifin kanunlaşması galinde, ül
kemizde haberleşme hizmetlerinde oldu
ğu gibi radyo ve televizyonda çla çağ atla
nacağına inanmaktayım. PTT'nin, son 
yıllarda haberleşme hizmetlerinin köy ve 
mezralara kadar götürülmesinde, dünya 
literatürüne geçen büyük sayısal sıçrama
da, otomatikleşmede, yaygınlaşmada, tek

nolojik kabuk değişiminde, gelişmiş ülke
lere sunulan bütün yeni hizmetlerin sunul
masında ve özellikle uydu haberleşmesin
de gösterdiği büyük başarıyı, radyo ve te
levizyon programlarının sayısının artırıl
masında, kalitenin yükseltilmesinde, ya
yının, yurdumuzun her noktasında aynı 
kalitede izlenebîlmesinde, bu alanda yeni 
teknoloji ve hizmetlerin getirilmesinde, ya
bancı yaymlann menfî etkisinden ülkemi
zin korunmasında da gösterecektir. 

Kanunun isabetini kısa sürede göre
ceğinize olan büyük inancımla sözlerime 
son verirken, beni sabırla dinlediğiniz için 
hepinize teşekkür ediyor, Grubum ve şah
sım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Uzun. 

Hükümet adına, Ulaştırma Bakanı 
Sayın Pakdemirli; buyurun. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

UL/JTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; radyo 
ve televizyon verici istasyonlarının Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdür
lüğü tarafından kurulması ve işletilmesiyle 
ilgili kanun tasarısı üzerinde Hükümeti
mizin görüş ve düşüncelerini arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime 
başlarken, hepinizi saygılarımla selam
lıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; elimiz
deki kanun, aslında, lafzıyla meri bir ka
nundur, ruhuyla da meri bir kanundur. Şu 
anda seyrettiğimiz Televizyon-2 yayınla
rının yüzde 90'mı, PTT'nin mevcut tesis
lerinden sizlere ulaştırabiliyoruz. Şu an
da seyrettiğimiz Televizyon-1 programının 
yüzde 50'sini, yine PTT'nin Linklerinden 
ve PTT'nin tesislerinden sizlere ulaştırı-
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yoruz. Bildiğiniz gibi, Türkiye'de 
Televizyon-1 yayınları, nüfusumuzun yüz
de 92,8 'ini, Televizyon-2 yayınları da nü
fusumuzun yüzde 33'ünü kapsayabilmek-
tedir. İşte, bugün PTT'nin mevcut tesis
leri, bu, vüsatteki izleyicinin, 
Televizyon-2'de yüzde 90'ına, 
Televizyon-1'de yüzde 50'sine hizmet gö
türmektedir. 

Değerli konuşmacılar burada tenkit 
babında, "Efendim, bu kanun tasarısı 
Anayasaya aykırıdır, Anayasamızın 
133'üncü maddesinin lafzına uygun 
değildir" dediler. Ben bu görüşe iştirak et
miyorum. Çünkü, orada verici istasyon 
lafzı yoktur, orada, istasyonlar vardır. İs
tasyonla verici istasyon arasında teknik 
yönden ayrıcalık, pratik yönden de çok bü
yük farklılıklar vardır. Ankara Televizyon 
İdaresi Atatürk Bulvarı üzerindedir; ama 
Elmadağ'daki verici istasyonla ancak bi
ze ulaşmaktadır. Elmadağ'daki verici is
tasyonun, PTT'nin elinde mi, TRT'nin 
mi elinde olması, Anayamızın ne ruhuna 
ne lafzına aykırıdır; ama Atatürk Bulvarı 
üzerinde bulunan Televizyon İdaresinin 
yaptığı program, eğer Anayasamızın ru
huna ve ilkelerine uygun yayın yapıyorsa, 
o zaman görevini yerine getiriyordur, yap
mıyorsa, Anayasa önünde suçludur. 

Şimdi, mekanik bir teçhizatın, meka
nik bir varlığın özerklikle bir ilgisini dü
şünmek, fevkalade yanlış olur. Şuradaki 
kamera bir Japon malı olabilir, bir Alman 
malı olabilir; bugün TRT kullanıyordur, 
bir başkası da kullanabilir. Burada önemli 

, olan, yapılan çekimin vatandaşlarımıza, 
seyircimize ne şekilde aktarılacağıdır. Bu
nun da kararı, yalnız TRT İdaresine ait
tir, PTT ile hiçbir ilgisi yoktur. Amiyane 
tabiriyle, PTT, işin hammaliyesini yap
maktadır. Mevcut tesisleri vardır, bundan 
faydalanma esastır. 

Şunu da ilave edeyim : "PTT, niye 
TRT'nin bu Linklerini alma ve âdeta 
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TRT'yi yutma gayreti içindedir?" dedi
ler. Böyle bir şey olmadığı gibi, önce 
PTT'nin elindeki imkânlar, TRT'nin elin
deki imkânlardan fevkalade fazladır. Şöyle 
bir şey söyleyeyim : Yanılmıyorsam, 
TRT'de 7 bin kişi kadar çalışan var, 
PTT'de çalışanların sayısı ise 100 bine ya-
.kın. 

PTT'nin bu yılki fizikî yatırımları 
aşağı yukarı 800 milyar, halbuki TRT'nin 
yapacağı yatırım, yanılmıyorsam, elinde 
kalsaydı 70 milyar civarında olacaktı. Ay
rıca, PTT'nin cirosu 2,5 trilyon, TRT'nin 
cirosu ortadadır. 

Demek ki, çok daha büyük bir kuru
luşa, bu tesisleri yapma ve halkımızın is
tifadesine sunma imkânını getiriyoruz., 
Böylelikle, çok daha süratli ve işin tekni
ğine, gerektirdiği hassasiyete uygun biçim
de PTT içinde örgütlenip, kanal sayısını 
artırma, daha iyi bir görünüm sağlama, 
mevcut televizyon yayınlarında kaliteyi da
ha da artırma yönünde, hizmetin TRT'de-
ki mevcut arkadaşlardan belki on-onbeş 
misli daha fazla insangücü barındıran 
PTT'de yapılması, çok daha kolay, çok da
ha verimli olacaktır. 

Ayrıca, bugüne kadar, PTT, büyük 
hamle yapmadan önce, TRT'nin gerek
sinme duyduğu, ihtiyaç duyduğu birçok 
verici istasyon ve linkler yapmıştır; ama 
PTT bunları kullanmadığı için, gidip ay
nı noktada veya karşı tepede kendisi de te
sis kurmuştur ve bu iki tane tesis düpli-
kasyondan başka bir şey değildir. 

Bursa'yı bilenler vardır; Uludağ'da 
iki tane verici karşılıklıdır. Bunlardan bi
risi, kayak merkezinin bulunduğu yerde, 
öteki de Bakacak noktasında olan iki ta
ne verici; birisi PTT'nin elinde, birisi de 
TRT'nin elindedir. 

Şimdi, Türkiye'de, Hükümet progra
mına ve parti programına 6 kanala çıkma
yı koymuş ve amaç edinmiş bir idare dü
şünün; diğer taraftan, mevcut sistemde sa-
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dece 2 kanal varken bu kadar dublikasyon 
olmuş... Eğer biz, bu 6 kanala çıkarken sis
temi böyle bırakacak olursak, bu dublikas-
yondan dolayı bütçemize ağır külfetler ge
lecek ve insangûcûmüzü lüzumsuz yere ve 
israf içinde kullanmış olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir en
dişe daha dile getirildi; o da, TRT'deki 
mevcut personelin özlük haklarıdır. Tabi
atıyla, özlük haklarında geriye gidiş olması 
mümkün değildir ve zaten bu husus bi
zim mer'i kanunlarımıza da aykırıdır; ya
ni özlük haklarında bir gerileme olmaya
caktır. TRT'den PTT'ye geçecek olan ar
kadaşlarla ilgili bir protokol da yapılacak
tır ve belki bu arkadaşların bir kısmını, 
TRT kendi bünyesinde çeşitli yerlerde is
tihdam edecektir; onlar pekala gelmeye
bilirler. Çünkü, şu anda, zaten PTT'nin 
elindeki güç, elli veya yüz kişilik gelmek 
istemeyen arkadaşların yerlerini doldur
maya kâfi gelecektir. Şöyle açıklayayım : 
Yani, "TRT'den mutlaka herkes zorla 
gelecektir" diye bir kaide yoktur. Tabiî ki, 
iki idare aralarında anlaşacak ve bir pro-
tokolla, dileyen-arkadaşlarımız bu tarafa 
geçecek ve özlük hakları da korunacaktır. 
Ama, on sene sonra ne olur?.. "Efendim, 
on sene sonra da PTT ile TRT arasında
ki ücret farklılığı zaten devam edecektir. 
On sene sonraki arkadaşların da ücretle
ri farklı kalacaktır" demek, bence yanlış 
olur; çünkü sözleşmeler zaten Ter yıl için 
yapılıyor ve her yıl da farklı skalalar geti
riliyor. 

Sayın Başkan, Meclisimizin değerli 
üyeleri; bu muamelenin bitmesi; yani yü
ce kararınızla kanun tasarısının Meclisten 
geçmesi halinde, bir programımız var; bu 
programın anahatlarını sizlere arz etmek 
ve yapmak istediklerimizi şöyle özetlemek 
isterim : 

Önce, Televizyon-1 ve Televiz-
yon-2 programlarından oluşan mevcut şe

beke, 1989 ve 1990 yıllarında hızla iyileş
tirilecek, böylece, bu yayınların normal iz-
lenememesine ait şikâyetler ortadan kal
dırılacaktır. Ben şahsen, seçim bölgemden 
çok sık olarak, bu yayanların iyi izleneme
diğine dair şikâyetler alıyorum -aynı bi
çimde birçok arkadaşımız da alıyordur- bu 
şikâyetleri de ortadan kaldıracağız. 

TV-1 ve TV-2 programları, 1990 yılı 
sonuna kadar, yurdumuzun her tarafın
dan izlenecek şekilde yaygınlaştırılacaktır. 
Altını çizerek şunu hemen tekrar edeyim 
ki, şu anda TV-2, zaten nüfusun 1/3'üne 
ulaşabiliyor. Ama biz 1990 yılında nüfu
sumuzun tümüne ulaştıracağız; tabiî biz 
bununla sadece altyapıyı hazırlayacağız, 
TRT'nin bunu programlarla beslemesi, 
doldurması; hangi programları nasıl ve
receği kendisine ait bir şeydir. Biz sade
ce, "Şurada nakil sistemleri hazırdır, em
rinize amadedir, size hasredilmiştir" di
ye beyanda bulunacağız. 

Ayrıca, televizyon programlarının sa
yısı, modern teknolojik imkânlar kullanı
larak, 1991 yılı sonuna kadar 6'ya çıkarı
lacaktı ". Bu bir taahhüttür ve ben öyle tah
min ediyorum ki -inşallah hepimiz bura
da olacağız- 1991 yılında 6 kanal işletme
ye hazır olacaktır; ama, TRT bunu nasıl 
kullanır, hangi programları nasıl verir, 
hangi kanallardan kullanır; bizim işimiz 
değil, bu, TRT'nin işi olacaktır. 

Kablo televizyon yurt çapında yaygın
laştırılacaktır. Yine burada altını çizerek 
söylemek istiyorum; PTT veya bir başka 
firma, kablo televizyonu programlarını üre
tip de yaymayacaktır; ancak, PTT bunun 
-yine amiyane tabiriyle söylüyorum- ha
mallığını yapacaktır. Yani, diyelim ki, 
TRT'miz üretecek, PTT, mevcut kanalla
rıyla; mevcut fıberoptik, koaksiel kablolarla 
evlerimize bunun naklini sağlayacaktır, bu
rada da, isteyen vatandaş, telefonunu alan 
vatandaş, bunu da alabilecektir. 
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Türkiye dahilinde uydudan direkt ya
yın (DBS) uygulaması başlatılacaktır. Yurt 
dışındaki vatandaşlarımız için, 1990 yılı 
sonuna doğru, TV-1 ve TV-2 programla
rının uydudan direkt yayın imkânı getiri
lecektir. Yani biz, bu imkânı yine sunaca
ğız; ama kullanılması TRT'nin elinde ola
caktır. 

Radyo programlarının yayın alanla
rı 1990 yılı sonuna kadar genişletilecek; 
daha kaliteli ve dinlenebilir hale getirile
cektir. Yurt dışı radyo yayınları güçlü ve
ricilerle takviye edilecek ve hizmet alan
ları genişletilecektir. Televizyon ve radyo 
yayıncılığı alanında dünyadaki yenilikler 
çok yakından takip edilecek; gelişmiş ül
kelerde bu alanda sunulan hizmetlerin 
hepsi, aynı zamanda yurdumuzda vatan
daşlarımıza sunulabilecektir. 

Özetle bizim burada anlatmak iste
diğimiz; TRT ve PTT'de bir düplikasyon 
olduğudur ve şu anda büyük bir hamle 
içinde olan ülke yayıncılığında, PTT tek
nik yönden, iletkenlik yönünden, iletişim 
yönünden öndedir ve TRT'den çok daha 
ucuza ve basite sistemleri yayabilecektir. 
Böylelikle, TRT'nin sırtından aldığımız 
bu yatırım yüküyle, TRT'miz çok daha 
kaliteli programlar yapma; vatandaşları
mızın beğenisini kazanma ve ona ulaşma
da daha etkin bir hale sokulacaktır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygı
lar sunuyorum. Teşekkür ederim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Şahsı adına, Sayın Ağagil; buyurun. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte 
olduğumuz tasarı, TRT verici ve radyo
link istasyonlarının PTT'ye devriyle ilgi
li, çok masumane, çok güzel bir tasan... 
Aslında, gerek Anavatan Partisi sözcüsü-
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nün, gerekse Sayın Bakanın biraz evvel izah 
ettiği şekilleri dinlediğiniz zaman gayet doğ
ru. Her nedense muhalefet, hep işin altında 
birtakım pürüzler arar ve hep öküz altında 
buzağı arar, affedersiniz, tabir caizse. Ama 
ne Anavatan Partisi sözcüsü arkadaşım, ne 
de Bakan, bugüne kadar, "Bu kanun çık
tıktan sonra PTT'nin birtakım kısımlannı 
özelleştireceğiz; altında bu yatıyor" demedi. 
Açıkça söylesinler buradan; PTT'yi özelleş
tirecekler mi, özelleştirmeyecekler mi? Yani, 
esas amacı saklayıp da başka bir şeyler çı
karmaya çalıştığınızda, bu, La Fontaine'in 
masalına dönüyor; kurt kuzu yemeye karar 
vermiş, bahane arayacak... 

"Düplikasyon var" deniliyor. İstedi
ğiniz bir teknik heyet ile müzakereye hâ
zırım; düplikasyon yok. Kaldı ki, bir yan
lışı göstererek de Anayasayı çiğneyemez-
siniz. Tasarının hukuksal sakıncaları var
dır; Anayasaya da aykırıdır. Anayasaya, 
hem de o kadar aykırı ki; Sayın Bakan ba
sında, Şubat 1988'de, Anayasanın bu şek
liyle bu tasarıyı geçiremediklerini ve bir 
formül aradıklarını söylüyor. İsterseniz, 
basının ismini, cismini, tarihini veririm; 
"Ah, 133 üncü maddedeki şu 've' olma
sa, televizyonu altı kanala çıkaracağız; bu 
've' ye bir formül arıyoruz" diyor. 

Sayın milletvekilleri, bu mevzuda ge
çen gün bir panel yapıldı; o panelde, muh
telif görüşlere sahip yedi tane hukukçu 
vardı ve bu yedi hukukçu da Anayasa hu
kukçusu; bunun Anayasaya aykırı olduğu
nu söylüyorlar. Sayın Bakan, siz bunun 
Anayasaya aykırı olmadığını, Sayın Kâmil 
amcaya bakarak mı söylüyorsunuz? (SHP 
sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

Ayrıca, bu yasanın Anayasaya aykırı 
olduğunu, TRT Yüksek Denetleme Ku
rulunun kendi hukuk müşaviri de söylü
yor, "Anayasaya aykırıdır" diyor; bunun 
da belgesi elimde. Şubat 1988'de bizzat siz 
de söylüyorsunuz Sayın Bakan. 
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Bu konuda Anayasa Mahkemesine 
gideceğiz ve hukukçular çözecek; görece
ğiz. Fakat, korkarım ki, bu yasa, Anayasa 
Mahkemesinden dönünceye kadar, yine, 
"Bir kerecikten bir şey olmaz" deyip, ara
da bir şeyler uyutup da, satış falan yap
mayalım. Çünkü, bu konunun Anayasa
ya aykırılığını herkes biliyor; bu bir. 

Gelelim ikinci sakıncasına... Bu tasa
rının TRT açısından sakıncaları var. Ev
vela, Sayın Hükümete soruyorum; Bu ta
sarıda, TRT gibi, Anayasa gereği özerk 
olan bir kuruluş (bugün her ne kadar 
özerk değilse de, çok yakında değişecek ik
tidarlarla özerk bir hale gelecek TRT'dir.) 
neden temsil edilmiyor? Siz, yanlı bir par
tili hükümet üyesi olarak burada PTT na
mına oturuyorsunuz da, ne komisyonlar
da, ne de burada TRT neden temsil edil
miyor? Bu konuda TRT ne düşünüyor? 
TRT Genel Müdürünün memur olduğu
nu düşünelim ve diğer genel müdürlere 
rağmen çok üstün yetkileri olduğu halde 
görüş veremediğini söyleyelim; ama TRT 
Yüksek Denetleme Kurulu var. Bu kuru
lun, Anayasa gereği açıkça beyanat verme 
yetkileri vardır; niye seslerini duyurmu
yorlar? Çünkü, pazarlık güzel bitmiş; loj
manlarını ve kamplarını bırakmışsınız on
lara ve bu teknik personele de zaten ihti
yaçları yok. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan, sayın milletvekili arka
daşlarım, bunun TRT açısından sakınca
sı var. TRT'nin verici istasyonları da, ay
nı zamanda birer stüdyo gibi kullanılır. 
Hepiniz hatırlayınız; Sayın Başbakan ve
ya diğer parti başkanları, seçim dönemle
rinde çeşitli yerlere giderler; Oradaki çe
kimi yapan arkadaş, görevli memur, alır 
onu, en yakınındaki radyolink istasyonu
na anında gider ve orayı bir verici yerine, 
stüdyo olarak kullanmak suretiyle, anın
da linkle geçer. Yarın bu PTT'nin eline 
geçtiği zaman -bu konuda tasarıda hiçbir 

açıklık yok- bunlardan para alacak mı, al
mayacak mı veya o personeli oraya soka
cak mı, sokmayacak mı?.. "Şu anda işim 
var; muhalefet liderlerinden bir tanesi olan 
Turgut Özal'ı gösteremem buradan, ve
remem ana merkeze" derse, ne olacak?.. 
Bunlar hukuk konularıdır arkadaşlar. Tek
rar söylüyorum; kendinize iki tane zahirî 
gerekçe bularak bunun içinden kurtula
mazsınız. Bunun ana amacı, PTT'yi özel
leştirmek için cazip hale getirmektir. Na
sıl cazip hale getireceksiniz?.. Trilyonlar
ca yatırım yapmışsınız, ama hiçbir ücret 
karşılığı olmadan PTT'ye devredeceksi
niz... PTT'nin, zaten bugün 2 trilyonu aş
kın dış borcu var; nasıl ödeyeceğim diye 
düşünüyor, birtakım palyatif çareler de 
buluyor; konuşmaları üç dakikadan iki da
kikaya indirdi. 

Arkadaşlarım, şimdi yeni bir şey ge
liyor icraatın içinden, çok güzel; alo rek
lam geliyor, alo...Telefonu çevireceksiniz, 
eğer meşgulse, reklam dinleyeceksiniz. 
"Omo alırmısm? Bilmem ne yer misin? 
Bilmem ne maması çok güzeldir" falan gi
bi, mecburî olarak -çok yakın bir zaman
da o da geliyor- reklam dinleyeceksiniz. 
Neden?.. PTT borçlarını ödesin diye. Ki
min malını kime ödetiyoruz? Biraz evvel 
bir arkadaşım da söyledi, bu, sonunda va
tandaştan böyle çıkacak. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Vatan
daştan çıkmıyor; bilmeden konuşma. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Sen 
bu konuyu anlamazsın kardeşim. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Ben 
bilirim, ben. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Size 
bir örnek vereyim; bu konuda PTT tes
cillidir. 

Katanya-Antalya arasında bir NATO 
projesi kablo sistemi, denizaltı kablo pro
jesi vardır. Bu projenin Türkiye'de deva
mı Antalya-Ankara-İstanbul, Antalya-
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Ankara-Afyon-İzmir olmak üzere, 2 300 
küsur kilometreye varan yeraltı koaksiel 
kablo projesidir. PTT, bu projeyi, bundan 
üç sene evvel, kalktı bir Finlandiya şirke
tine verdi. NATO, "Bunu benim param
la yaptın beyefendi, veremezsin. Sen, hem 
NATO'nun gizli belgelerini, kalktın NA
TO üyesi olmayan Finlandiya'ya verdin, 
hem de NATO'nun bütçesi içerisinden 
NATO üyesi olmayan bir ülkeye bunu ver
din; veremezsin" dedi, geri çektiler.Türki-
ye'de Siemens'e bir yan şirket kurdurdu
lar ve bir NATO üyesi ülkeye verdiler. 

Bununla şunu demek istiyorum; 5 se
nedir, Anavatan İktidarı döneminde PTT 
faslında hiçbir atılım yapılmamıştır. Yapı
lan; Musa Öğün il** Servet Bilgin'in Ge
nelkurmaydan bu işlere getirilip, NATO 
sistemleri içerisinde atıl kalan, kullanılma
yan kapasiteyi kullanma imkânı bulmak
tır. Yani, Silahlı Kuvvetler, yıllığı bir lira
ya bu sistemleri PTT'ye devretmiştir, 
PTT de bunları kullanmıştır; ama, yarın 
siz PTT'yi özelleştirdiğiniz takdirde ve ba
zı basın organlarında da çıktığı gibi, yüz
de 50'den fazlası da birtakım nedenlerle 
yabancı özel sektörün eline geçtiği takdir
de; yarın bir gerginlik, olağanüstü hal ve
ya harp durumunda Silahlı Kuvvetlerin 
bu sistemleri kullanmasını nasıl sağlaya
caksınız? Bu tasarı hazırlanırken Millî Sa
vunma Bakanının imzası vardır; ama, Ge
nelkurmay Başkanlığının görüşü alınma
mıştır. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Bı
rak şu Millî Savunma Bakanını; imzası ol
sa ne olacak olmasa ne olacak? 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Siz-
temlerin büyük çoğunluğu stratejik sis
temlerdir arkadaşlar; devredemezsiniz; 
devrettiğiniz takdirde, başınıza büyük so
runlar çıkar. Onun için diyorum ki, Ulaş
tırma Bakanı gelsin, buradan "Bunun ar
kasından PTT'nin özelleştirilmesi gelme

yecektir; bunları özelleştirmek için 
kullanmayacağız" desin. Bunu demesi, ül
kenin topyekûn menfati için gereklidir. 
Böyle bir açıklama da yok. 

Hangi düplikasyondan bahsediyorsu
nuz?.. TRT, bugüne kadar, yapması gere
kenleri yüzde 85 yapmıştır. "1990 sonu
na kadar her iki kanalı da Türkiye'nin her 
tarafına ileteceğim" diyor. Zaten, bunlar 
TRT'de de kalsa bitti, bitiyor. Bakınız, bu
gün bu iki tesis arasında, PTT ve 
TRT'nin radyolink istasyonları arasında 
yol düplikasyonu yok, su düplikasyonu 
yok, elektrik düplikasyonu yok, hiçbir alt
yapı düplikasyonu yok; yalnız, 20 küsur 
yerde bina düplikasyonu var. Var ama, 
PTT'nin binaları çok küçük, TRT'nin bi
naları daha büyük; soğutma sistemleri do
layısıyla, cihazları dolayısıyla, istasyonla
rı dolayısıyla daha büyük binaya ihtiyaç 
gösteriyor. 

Bir başka mantığa bakınız... Sayın 
Bakan diyor ki, "Elmadağ'daki verici 
TRT'yi hiç ilgilendirmez. TRT, Kavaklı
dere'deki binasından bu işini götürsün" 
E, Kavaklıdere'deki binayı Elmadağ'da 
yapsaydık ne olacaktı? Farzedelim ki, TRT 
Genel Müdürlüğü Elmadağ'da kurulmuş
tu; nitekim, şimdi Oran Sitesine çıkıyor, 
daha yüksek bir yer ve antenleri onun üs
tüne koydu o zaman ne olacak? Bu iş, ke
miyet meselesi değil, keyfiyet meselesi. Sa
yın Bakanım, böyle Anayasa yorumlaya-
mazsınız, böyle Anayasa yorumlaması ol
maz. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Kaç 
genel müdürlük binası yapacaksın? 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Yapı
yor beyefendi; TRT Genel Müdürlüğü, si
zin de oturduğunuz Oran Sitesindeki mil
letvekili lojmanlarının karşısında, inşaatı 
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bitti; onu biz çıkarmadık ki, siz yaptırdı
nız. 

BAŞKAN — Sayın Agagil, süreniz 
dolmak üzeredir; toparlamanızı rica edi
yorum. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Sayın 
Başkan, bu tasarı, A'sından Z'sine kadar, 
hem Anayasaya aykırıdır, hem personel re
jimi bakımından korkunç sakıncalar ge-
- tirecektir ve o sakınca da bir süper emek
lilik gibi gelecektir. Diyor ki, "Personeli, 
mevcut haklarıyla vereceğim, haklarına 
dokunmayacağım; ama, PTT'dekilerin se
viyesi, bunların seviyesine gelinceye kadar 
bunları donduracağım." Bu, bir gizli sü
per emekliliktir. Bunun da arkasından hu
kukî sorunlar çıkacaktır; yarın bu perso
nelin hukuk! birtakım haklarını arama ko
nuları doğacaktır. Zaten, toplamı 1 500-
1 600 kişi; bunlar TRT içinde de kalsa, 
TRT için, hiçbir sakınca da doğurmaz; 
ama; PTT için bir yüktür. 

PTT haberleşmeden sorumlu bir 
müessesedir, PTT yayıncılık yapmaz. Ko
misyonda da söylendiği gibi; siz PTT'ye 
yayıncılık yaptırdığınız zaman, yayıncılık
tan önce habercilik gelecektir. Vatandaşı 
da hiçbir şey ilgilendirmiyor; PTT mi ya
par, TRT mi yapar, başka bir kurum mu 
yapar; ama, vatandaş ekranda bir aksak
lık gördüğü zaman, TRT'yi sorumlu tu
tar. İşte onun için diyorum; TRT yetkili
leri nerede, neden sesleri çıkmıyor? Asıl 
özerk olması gereken TRT, neden bu şekle 
karşı çıkmıyor? 

Ben, maddeler üzerinde sırası geldik
çe de görüşlerimi açıklamak üzere, Baş
kanın tahammül sınırlarını aşmamak için, 
sözlerime son veriyor, hepinize saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (An
kara) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

(ANAP sıralarından "Sataşma var" ses
leri) 

BAŞKAN — Efendim, biz Başkan
lık olarak bir sataşma görmedik. Kâmil 
Amcaya hepimiz saygı duyuyoruz; hepi
mizin amcası, büyüğüdür. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Tasarının tümü üzerindeki... 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (An

kara) — Sayın Başkan, müsaade edin, bir 
açıklama yapmak istiyorum. (ANAP sıra
larından, "Müsade edin Sayın Başkan" 
sesleri) 

BAŞKAN — Sataşma için vermiyo
rum; şahsı adına söz isterse, söz veririm. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (An
kara) — Hayır, müsaade edin, şahsım adı
na değil. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun o zaman. 

Biz sataşma görmedik yani; bize gö
re, bu, bir sempati ifadesidir, bir saygı ifa
desidir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (An
kara) — Sayın Başkan, değerli milletve
kili arkadaşlarım; sayın arkadaşım, Ana
yasa Komisyonumuzun gerekçesini oku
mamış ve okumadan da burada tenkidini 
yaptı. Biz, Anayasa Komisyonu olarak, ev
vela, mevzuun Anayasaya ay kın olup ol
madığını tetkik ettik, ondan sonra Adalet 
Komisyonuna gitti. Tetkik ettik; Anayasa
ya aykm olmadığını komisyon raporunda 
gayet açık olarak belirttik. 

Anayasanın 133 üncü maddesinin ilk 
fıkrasını beraber okuyalım. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 30 
tane Anayasaya aykırı kanun var... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müda
hale etmeyelim, kanaat meselesi. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (De
vamla) — Efendim bir dakika; onlar ayrı 
mevzu, bu ayrı mevzu. Burada,* kesinlik-
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le biz, Anayasaya aykırı olmadığı yolun
da raporumuzda açıklama yaptık, gerek
çesini de bildirdik. 

Şimdi, 133 üncü maddenin ilk fıkra
sı şöyle : "Radyo ve televizyon istasyon
ları, ancak Devlet eli ile kurulur ve idare
ler tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde 
düzenlenir.'' Maddenin ilk fıkrası aynen 
böyle. Biz bunun tetkik ettik; burada ya
pılan şekil şu; Devlet eli ile kurulur; dev
let kuruyor burada; teknik işlerdir bunlar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dev-
letleştirilse ne olacak, Devletleştirilmese ne 
olacak?.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen mü
dahale etmeyin; bakın bu arkadaşlarını
za aittir; müsaade buyurun. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (De
vamla) — Ama, yine gerekçemizde açık; 
neşriyatın ve tesislerin işletilmesinin tele
vizyon idaresinden ayrılmayacağını da be
lirttik. 

Raporumuzun 3 üncü fıkrasını lüt
fen okusunlar. Ben burada raporun bu fık
rasını okuyarak huzurlarınızı fazla işgal et
mek istemiyorum. Raporumuz gayet açık
tır; Anayasaya aykırı bir husus yoktur. Ko
misyonumuza atfedilen bir zühul varsa, 
bunu raporumuz karşılıyor. Bunu arz et
mek için huzurunuzu işgal ettim. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sı
ralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Coşkunoğlu. 

Efendim, tasarının tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. 

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Radyo ve Televizyon Verici istasyonla
rının Posta, Telgraf ve Telefon işletmesi 

Genel Müdürlüğü Tarafından 
Kurulması ve İşletilmesi ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Radyo ve Televizyon 
verici istasyonlarının, program linklerinin 
planlanması, projelendirilmesi, kurulması, 
yenilenmesi ve işletilmesi görev ve yetkisi 
Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletmesi Genel Müdürülğü 
(PTT)'ne aittir. 

PTT, program nakli ile birinci fıkra
da sayılan diğer yatırım ve hizmetler için 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ge
nel Müdürlüğü (TRT)'nden herhangi bir 
ad altında ücret veya karşılık isteyemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, SHP 
grubu adına Sayın Ağagil; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA EROL AĞA
GİL (Ankara) — Sayın Başkan, saygıde
ğer milletvekilleri; Anayasa Komisyonu 
Başkanının biraz evvelki Anayasa gerek
çesini dinledik. Ben, yalnız kendilerine şu 
konuyu hatırlatmak istiyorum. Bugüne 
kadar Anayasa Mahkemesinden dönen 
30'a yakın kanun var; bunların hepsinde, 
zaten Anayasa Komisyonu yine uygunluk 
bildirmiş idi. Kaldı ki, Anayasa Komisyo
nuna bugüne kadar, kendilerinin Başka
nı olduğu beş yıllık süre içerisinde herhan
gi bir yasa tasarısı geldi de Anayasaya ay
kırılığını ortaya koydular mı? Bu sorunun 
cevabını verirlerse, ondan sonrasını ko
nuşuruz. 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, konumuz 
o değil, lütfen, madde üzerinde konuşun; 
rica ediyorum. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Efen
dim, madde, Anayasaya uygunluğu ile il
gili. 1 inci maddeden bahsediyorum Sa
yın Başkan. 
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BAŞKAN — Rica ediyorum, madde 
üzerinde konuşun. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Sim
di, Anayasanın bir başka maddesi vardır 
ve bu madde der ki, "Genel seçimler sı
rasında bazı bakanlıklar vardır ki bakan
ları çekilir; bunlardan bir tanesi de Ulaş
tırma Bakanlığıdır. Bundan çıkan şudur: 
Ulaştırma Bakanlığı, demek ki normal za
manda taraflı bir bakanlıktır. Gayet de 
doğru. Bunu tarafsız kılmak lazımdır. 
Onun için de, seçimlerden üç ay önce ba
kan gider \je yerine bir tarafsız bakan 
atanır. 

Şimdi, siz, böyle taraflı olduğu Ana
yasa tarafından zımnen kabul edilmiş ve 
gerçeği de böyle olan bir müessesenin ta
mamen tarafsız olması ve yayının istas
yondan çıktıktan sonra da, vericiye gelin
ceye kadar ve vericiden de vatandaşa ula
şıncaya kadar tarafsız olması gere) irken, 
(çünkü, demin tümü üzerinde konuşurken 
de izah ettiğim gibi, aynı zamanda bu rad
yolink istasyonları, verici istasyonları stüd
yo olarak da kullanılabilirler) stüdyo ola
rak kullanılma ihtimali de olduğuna gö
re, PTT'nin elinde olduğu zaman, oradan 
herhangi bir şekilde yanlı olarak yayın 
yapması mümkündür. Bugün mümkün 
değildir, yarın mümkündür. Siz bu mad
deyi kabul ederseniz, bu olanağı, tarafsız 
olması gereken bir kurum için, siyasî ik
tidarların eline veriyorsunuz. Onun için 
biz, aslında tarafsız olması gereken mü
esseseyi (bugün öyledir değildir, o ayrı ko
nu. De£il olduğunu herkes biliyor) taraf
sız olması gereken bir kurumdan alıp, ta
raflı olan bir kurumun eline verdiğiniz za
man, yarın bu yayınların, yâni TRT Ku
rumu tarafından yapılan yayınların kesil
mesi, bozulması veyahut başka bir yayın
la değiştirilmesi, olanağı ihtimal olarak var 
olduğuna göre, siz bunu yanlı bir kuru
ma vermek suretiyle de, ayırca hukuka ay

kırı bir işlem yapıyorsunuz. Bu yaptığınız 
işlem, 1 inci maddeyle verilmek istenen, 
demin de söylediğim gibi arkadaşlarım, 
sadece ve sadece burada yazılmayan bir 
gizli gerekçeye dayanır. PTT özelleştirile
cektir. Zaten, bu tasarı, Amerikan Mor
gan Şirketine yaptırılan incelemeden son
ra gündeme getirilmiştir. Hükümet, neden 
beş yıllık icraatı döneminde bugüne kadar 
getirmedi de, bugün getiriyor?.. Bugün ge
tiriyor; çünkü, Morgan Şirketinin raporu 
Hükümetin eline ancak altı ay önce geç
miştir. 

Şimdi, bunun altında başka sebepler 
aramaya lüzum yok. Ben, bu madde üze
rinde, Bakanın açıkça şu beyanatı verme
sini istiyorum: "Evet, bu tasarının ana 
amacı, bizim ileride, PTT'yi özelleştirme 
projemiz içerisindedir" veya "değildir" 
demesi ve bunun tutanaklara geçmesi la
zımdır. Bu yapılmadığı takdirde, diğer ba
zı maddelerinde olduğu gibi, en başta 1 
inci maddesinden itibaren bu tasarı Ana
yasanın 133 üncü maddesine aykırıdır. 

Ben bu görüşlerle hepinizi saygılarla 
selamlıyorum efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ağagil. 

DYP Grubu adına, buyurun Sayın 
Uncu. 

DYP GRUBU ADINA AHMET 
UNCU (Kahramanmaraş) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; tasarının 1 inci mad
desi, takdir buyurursunuz ki, en önemli 
maddesidir. Ben burada, şu üç noktayı ye
niden belirtmek istiyorum. 

Bir stüdyo var, bir program linkleri 
var, bir de televizyon verisi var. PTT'nin, 
yıllardan beri TRT ile alakalı olduğu kı
sım, program linkleridir. Bilhassa dikka
tinizi çekmek istiyorum, üzerine basa ba
sa konuşmak istiyorum; PTT'nin bugü-
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ne kadar iddiası, savunması; teknik bakı
mından, dünyanın her tarafından olduğu 
gibi, yurdumuzda da bu program linkle
rini çoğunlukla kendilerinin yaptığını, bu 
hizmette TRT'ye çokça yardımcı olduk
larını ve sağladıklarını söylüyorlar; ama 
bu kanun tasarısında stüdyo istenmiyor ve 
buna karşılık, televizyon vericileri, verici 
istasyonları linklerle beraber almıyor. Ne
den almıyor, niçin almıyor?.. Bizim itira
zımız buradadır. Siz, televizyon vericile
rini alıp da ne yapacaksınız? Orada, sizin 
teknik olarak alakalı olduğunuz konu ne
dir? Televizyon verici istasyonları sizinle 
alakalı değildir. O bakımdan, kanundaki 
verici istasyonlarının mutlaka kalkmasını 
ve Anayasaya da aykırı olduğunu iddia et
tiğimiz Önemli husus odur. 

Şimdi, Sayın Bakan burada, bu ka
nun çıktığı takdirde neler olabileceğine 
dair birtakım çok sevindirici ifadelerde bu
lundular; 1989 ve 1990 senelerinde yayın
lardan hiç şikâyet etmeyeceğimizi söyle
diler. Ne vasıtasıyla?.. PTT vasıtasıyla. 
Bakın nasıl övünüyorlar... Sayın Hükü
met, TRT'yi savunmuyor musunuz? TRT 
hizmet yapmıyor mu Türkiye'de? 1989'da, 
1990'da PTT gelirse mi, yayınlarda hiç şi
kâyet olmayacak? Şayet PTT olursa, 
TRT-2 şimdi 1/3 görev görürken, 1990'da, 
Bakanın müjdesiyle, bütün Türkiye'de iz-
lenecekmiş ve 1991 senesinde de 6 kanala 
çıkacakmış gibi, Sayın Bakan daha başka 
iddialarda da bulundular. Biz isterdik ki, 
TRT de buradan kendini savunsun. Ya
pamadıkları ile savunsun, yapacaklanyla 
savunsun, ama TRT'ye bu imkân veril
miyor. Bunu Komisyonda da istedik; ama 
bu savunmayı alamadık. Ben, burada bir 
övünme görüyorum; PTT kendine çok gü
veniyor; ama PTT, Sayın Bakanın ifade-. 
siyle hamallık yapacakmış... Bu hamallık 
bedava olmaz zannederim. Hiç kimse alın 
terini bedavadan akıtmaz. Alın terinin bir 
karşılığı olmalı. Alın terinin karşılığını va-
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tandaşa yükleyeceksiniz, burada "hayır" 
diyoruz; açık söylüyorum, hayır" diyoruz. 

Bakın, apaçık söylediğiniz bu pahalı 
işe neden PTT talip oluyor? Bu pahalı işin 
arkasında bir başka menfaat mı var yok
sa? Bu pahalı işin arkasından bir özelliş-
tirme gelip, o özelleştirmeden menfaati 
olacak insanlar mı var yoksa? 

O bakımdan, bu kanuna karşı tered
dütlerimizi apaçık belirtiyoruz. Hem Ana
yasaya aykırı, hem de hiç gereği yokken, 
TRT'nin istasyonlarını alıyorsunuz. Böyle 
bir pahalı işi PTT'nin, bu devirde yük
lenmesine gerek yok. 

Arz ederim efendim. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Uncu. 

Şahsı adına, Sayın Demir; buyurun. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri; görüşmekte olduğumuz tasarının 1 
inci maddesi üzerine kişisel görüşlerimi 
arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bu ve
sileyle saygılar sunarım. 

Tasarının tümü ve bu madde üzerin
de serdedilen görüşler açıkça gösterdi ki, 
bu tasarının bu haliyle, maksadı ne olur
sa olsun -ki biz iyi niyeti esas alıyoruz-
Anayasaya aykırılığı ve TRT hizmetleri
nin daha rasyonel verilmesi amacına ay
kırılığı açıktır. Ben, bu Anayasaya aykırı
lığa ilaveten, bvırada yasama tekniğine ay
kırılıkla ilgili iki hususu belirtmek is
tiyorum. 

Bunlardan birisi, daha evvel çeşitli 
vesilelerle bu kürsüde ve komisyonlarda 
sık sık telaffuz ettiğimiz, kanun metnin
de parantez kullanılmaz ilkesinin, yine bu
rada ihlal edildiği ile ilgilidir. 

Diğer bir husus; yasama tekniği ile 
ilgili. Hukukçular çok iyi bilirler ki, ka-
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nun metinlerinde kısaltma kullanılmaz; 
mamafih bu, TRT gibi, PTT gibi çok ta
nınmış birtakım kurumlar, kuruluşlar ol
sa dahi. Kaldı ki, bu tasarı metninde bu 
kısaltmalar sık sık kullanıldığı gibi, 3 ün
cü maddede "CCIR" gibi, kamuoyunun 
hiç bilmediği bir kısaltma da kullanılmak
tadır. Bu açıdan, bu yaklaşımı ve metnin 
bu şekilde hazırlanmış olmasını tenkit edi
yor, bunun, tasarının redaksiyonu sırasın
da düzeltilmesini temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir hu
sus; hukukçular, kanunların tanımını ya
parken en yalın tanımı şu şekilde yapar
lar; "Kanunlar, yetkili devlet organları ta
rafından hazırlanıp yürüdüğe konulan 
maddî müeyyideli kurallardır." Böyle ba
kıldığında, tasarının 1 inci maddesinin dü
zenlemesinde kanun tanımına uygun ha
reket edilmediğini görüyoruz. Çünkü, bu
rada birtakım görevler, yükümlülükler te
spit edilmekte; fakat, bunların müeyyidesi, 
tasarının ne bu maddesinde, ne de bir baş
ka maddesinde beyan edilmemekte. O za
man, bir kanunla karşı karşıya değiliz, bu
rada bir tavsiye ile bir temenniyle karşı 
karşıyayız gibi bir durum söz konusu. 

Mesela, TRT ve PTT kurumları ay
rı bakanlıklara bağlıdır. Bunların işleyiş 
esasları, bütçeleri ve programları birbirin
den farklıdır. Tasarının 1 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında ifadesini bulan "PTT, 
TRT'den herhangi bir ad altında ücret ve
ya karşılık isteyemez" şeklindeki düzen
lemenin himayesi nedir? Farz edelim ki, 
ilgili bakanlıklar, ilgili kurumlar arasında, 
yani TRT ile PTT arasında bir uyuşmaz
lık zuhur etti ve bu hüküm işlemez hale 
geldi; bunun çözümü ne şekilde olacaktır? 
Buradaki yükümlülük yerine getirilmez
se veya maddenin birinci fıkrasında dü
zenlenen görevler yerine getirilmezse, bu
nun müeyyidesi ne olacaktır? 

Hukukta ve tabiatta boşluk bulun
ması mümkün değildir; burada bir boş

luk vardır, bir müeyyide boşluğu vardır. 
İleride doğabilecek aksaklıktan, yetki ça
tışmalarını ve görevin ifasının mümkün 
olmadığı hallerde başvurulabilecek yolla
rı da, bu tasanyla tespit etmek zorundayız. 

Bu bakımdan, metnin düzenleme 
tarzının hukuk tekniğine uygun olmadı
ğını tekrarlıyor, bu aksaklığın dikkate alın
masını temenni ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşek
kür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Demir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 

PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; ben, 
anlaşılmamış bazı noktalara kısaca değin
mek için söz aldım. Bunları şöyle özetle
yeyim efendim. > 

Sayın Ağagil, "Açıkça söylesinler, bu
nun arkasında PTT özelliştiriliyor mu?" 
dediler. Kanun metni çok sarih; burada
ki yayınla ilgili kurulacak olan tesisler, sa
dece PTT tarafından kullanılabilecek ve 
tabiatıy'u PTT'nin, şayet bazı fonksiyon
ları özelleşirse, bu kanun gereği bu kısım
lar özelleştirilemeyecektir. Bence bu çok 
açık; bu kadar açık olan bir madde üze
rinde niye böyle ısrar ediliyor, anla
yamadım. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Ulus
lararası pazarlanacak. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) — İkincisi, yi
ne Sayın Ağagil buradan bir arkadaşımı
za laf attılar, çok üzüldüm. O arkadaşımız 
Çorum Milletvekili, 15 sene PTT'nin üst 
yönetiminde bulunmuş, daire başkanlığı 
yapmış; herhalda hepimizden daha yetkili 
bir arkadaşımızdır. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa
yın Bakan, o arkadaşımız kendisini savu
namıyor mu? Avukatlığa mı başladınız. 
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BAŞKAN 
efendim. 

Müdahale etmeyin 

İ ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Efendim, avukatlık mı yapıyor, Bakanlık 
mı yapıyor? 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bakanlık 
yapıyorum ben. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Bu 
söylediklerinizin bakanlıkla ilgisi yok da... 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) — Sayın Ah
met Uncu, "Efendim, kaynağı yok, alm-
teri bedava başkasına verilmez" gibi cüm
leler sarf ettiler. Demek ki, maalesef, bel
ki zaman kısalığından oldu, yani metni 
okuyamamışlar. Sayın Ağagil'de de aynı 
durumu hissetim, metin tam okunmamış. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — O 
madde gelince söyleyeceğiz. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) — İyi okunur

sa, kaynağın nerede olduğu kanun tasarı
sının metninde var efendim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Efendim, madde üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

1 inci maddeyi oylaranıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar 
yetersayısını arayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde kabul edilmiştir. 

Merak etmeyin, bakıyor arkadaşlar; 
daha önce baktık o işlere. 

Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam etmek üzere, gündemdeki kanun ta
sarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 
12 Ocak 1989 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 
1. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Alalay'in, Şır
nak Kömür isletmelerinin 1988 yılı kömür üreti
mine ve isletmece yapılan tahsislere ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin 
Kurt'un yazdı cevabı (7/417) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasa ve içtüzük gereği aşağıda 
belirtilen soruların, Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

7.12.1988 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Türkiye Kömür İşletmeleri kuru
muna bağlı, Şırnak Kömür İşletmelerinin 
1988 yılı üretimi kaç ton olarak gerçekleş
miştir? 1988 yılında kamu ve özel kuru
luşlarla, şahıslara yapılan tahsisler ne ka
dardır? 

2. Kurumca satılan Şırnak kömürü
nün tonu 52 bin 800 lira iken, başta Di
yarbakır olmak üzere, Güney Doğu, Do
ğu Anadolu illerinin birçoğunda bu fiyat
tan kömür bulmak mümkün değildir. Bu
na karşılık, istenilen miktarda kömürü 130 
bin lira civarında temin etmek mümkün
dür. Bunun nedeni nedir? 

3. Aralarında Fuel-Oil ile ısınan ka
rayolları 9. Bölge Müdürlüğü de olmak 
üzere, ihtiyacı olmayan birçok kamu ku-
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ruluşlan ile tüzelkişilikler adına sahte tah
sis belgeleri düzenlendiği doğru mudur? 

4. 352 bin tonun bu yolla karabor
saya sürüldüğü iddialarında gerçeklik payı 
var mıdır? Yine bu belgelerin Bakanlığı
nızca olumlu görüş verilerek düzenlendi
ği doğru mudur? 

5. Bölgede kış mevsiminin içinde 
bulunulduğu halde, onbinlerce vatanda
şın, geçim sıkıntısı içerisinde karaborsa kö
mür temin etmesi sizce mümkün müdür? 

6. Halkın zamanında ve ucuz kö
mür temin etmesini sağlamak, Bakanlığı
nızın aslî görevleri arasında değil midir? 

7. Bu olayda ihmalleri görülenler 
hakkında ne gibi bir işlem yaptınız? 

8. Kömür işletmelerinin daha ras
yonel çalıştırılması konusunda ne gibi bir 
düzenleme düşünüyorsunuz? 

9. Kömür dağıtım ve satış işlemle
rinin, yurttaşların azamî ölçüde faydala
nabileceği şekilde planlanmasını düşünü
yor musunuz? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 10.1.1989 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla ilişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 7.1.053.2-100 

Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 12.12.1988 tarih ve 
7/417-1960/9159 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal 
ettirilen Diyarbakır Milletvekili Sayın 
Fuat Atalay'ın, Şırnak Kömür İşletmele
rinin 1988 yılı kçmür üretimine ve 1988 
yılında kamu ve özel kuruluşlar ile şahıs
lara yapılan kömür tahsislerine ilişkin ya
zılı soru önergesiyle ilgili cevaplar aşağı
da sunulmuştur. 
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1. Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
muna bağlı Ştrnak ocaklarının 1988 yılı 
üretimi 447 000 ton olarak düşünülmüş, 
ancak ihtiyacın fazla olması göz önüne alı
narak 516 153 ton olarak programlanmış
tır. Programa mukabil 20.12.1988 tarihi iti
bariyle programın üzerinde bir gerçekleş
me ile 541 163 ton üretim yapılmıştır. 

TKİ Kurumunca üretilen kömürler, 
ısınma amacıyla İl, İlçe, Bucak ve Köyler 
ile Resmî Kurum ve Kuruluşların ihtiyaç
larında kullanılmak üzere Mülkî amirlik
ler emrine tahsis edilmektedir. Mülkî 
amirliklerce teşekkül ettirilen İl ve İlçe Kö
mür Tahsis Komisyonlan da kendilerine 
tahsis edilmiş bulunan kömürleri "Kömür 
Tahsis ve pağıtım Talimatları" esasları
na göre bünyelerinde ihtiyaç durumlarını 
göz önönüe alarak dağıtımını yapmakta
dırlar. 

516 153 ton olan 1988 yılı üretimi 467 
500 tonu Doğu ve Güneydoğu vilayetleri
ne, 47 553 tonu da Askeriye, Jandarma, 
Etibank Genel Müdürlüğü ve TEK Ge
nel Müdürülüğüne tahsis edilmiş olup, şa
hıslara herhangi bir tahsis yapılmamıştır. 

> 
2. Şırnak kömürünün 28.11.1988 ta

rihinden itibaren geçerli ocak teslim fiya
tı KDV hariç 55 000 TL'dır. Diyarbakır 
şubesi deposunda, satılmakta olan Şırnak 
kömürünün ton fiyatı ise KDV hariç 
78 000 TL'dır. TKİ Kurumunca üretilip 
satış fiyatı üzerinden satışı yapılan kömür
lerin teslimatından sonra ihtiyaç mahalli
ne götürüp fiyat tespit edilerek satışa su
nulması tamamen o Mülkî Amirliğin yet
kisi dahilinde olduğundan fiyat konusun
da TKİ Kurumunca herhangi bir müda
hale söz konusu olmamaktadır. 

3. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü Diyarbakır 
9 uncu Bölge Müdürlüğünün 27.5.1988 ta
rih ve 537/13619 sayılı yazılarına istinaden 
bölgelerine bağlı Diyarbakır, Mardin, 
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Şanlıurfa, Siirt ve Hakkâri illerindeki yol
ların bakım ve onarımında çalışan işçile
rin ısınmasında kullanılmak üzere işyer
leri ihtiyacı için 12.7.1988 tarihinde 500 
ton Şırnak kömürü tahsis edilmiştir. Bu
nun dışında bahsedildiği üzere birçok ka
mu kuruluşu ile tüzelkişilikler adına 1 in
ci madde çerçevesi haricinde herhangi, bir 
tahsis yapılmamıştır. 

4. 1 inci ve 3 üncü maddelerde de 
belirtildiği üzere TKİ Kurumunca yapı
lan tahsislerin teslimatlarında gerekli özen 
ve titizlik gösterilmektedir. 

5. Kömürün karaborsaya intikali 
hususuna ihtimal verilmemekle beraber, 
böyle bir durumun mevcudiyeti iddiası 
TKİ Kurumunun iradesi dışında olup ta
mamen Mülkî İdarenin (Belediyeler ve 
Kaymakamlıklar) yetki ve sorumluluğun
da bulunmaktadır. 

6. Kömür sezonu vaktinde açılmak
ta, üretim de buna göre yapılmaktadır. 
Vatandaş kömürünü yaz aylarında aldığı 
takdirde herhangi bir güçlükle karşılaşma
maktadır. 

7. TKİ Kurumuna bağlı üretim ve 
dağıtım müesseselerine atfedilebilecek bir 
kusur görelmemektedir. 

8. Dağıtım sezonu yılbaşı - yılsonu 
olarak değiştirilmiş olup, devlet olarak da
ğıtımdan tamamen çekilme kararı alın
mıştır. Fiyat ve kalite yönünden vatanda
şı koruma ve kollama görevi üzerinde bu
lunan mülkî idarelerin bu yolla daha fay
dalı olacakları kanaatine varılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fahrettin Kurt 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
. Bakanı 

2. — izmir Milletvekili Neccar Turhan'
ın, AİDS virüsü taşıdığı iddia edilen bir hayat ka-
dtnma ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına iliş
kin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardvn Bakanı Ni
hat Kitapçı'ntn yazüı cevabı (7/421) 

11 . 1 . 1989 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Yeni Asır ve Cumhuriyet Gazetesin
de 10 aralık 1988 tarihiyle yayımlanan bir 
haberde Eva ile Banu Takma isimle hayat 
kadınlığı yapan bir kadında AİDS hasta
lığı virüsü bulunduğu Ege ve Dokuz Ey
lül Üniversitesinde yapılan üç test sonu
cu meydana çıktığı İl Sağlık Müdürü Dr. 
Atilla Güngör tarafından açıklanmıştır. 

1. Şimdi kayıp olduğu söylenen ka
dının bulunması için tüm emniyet teşki
latına, deniz ve hava limanlarına emir ver
diniz mi? 

2. Temas kurduğu kişilerin İsimle
rini açıklayacağını belirtmiş olan hayat ka
dını sağlık müdürlüğüne bu listeyi vermiş 
midir? 

3. Ödemiş genelevinde kaçak çalış
tığı öne sürülen İzmir ve Nazilli'de de bu
lunan Eva veya Banu isimli kadının ger
çekten çalışıp çalışmadığının acilen tetkik
lerini yaptırır mısınız? 

4. Kadınla teması olan insanların 
en yakın sağlık merkezine başvurması için 
kadının fotoğrafı olan afişlerle duyurma
yı düşünüyor musunuz? 

5. Bu konudaki tedbirlerin acilen 
alınması için ne gibi tedbir aldınız? 

TC. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 11.1.1989 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM 9239/25 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 16.12.1988 tarih ve Kan. Kar. 
Md. 7/421-1977/9246 sayılı yazınız. 
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İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderi
len İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türk-
can tarafından Bakanlığımıza yöneltilen 
AİDS virüsü taşıdığı iddia edilen bir ha
yat kadınına ve bu konuda ne gibi tedbir
ler alındığına ilişkin yazılı soru önergesi 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nihat Kitapçı 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan'-
m Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

1. Bakanlığımıza 1 aralık 1988 tari
hinde İzmir İlinden bildirimde bulunul
ması üzerine yapılan ön incelemede kişi
nin transşeksüel olduğu ve Ödemiş'te ça
lışmak için müracaat ettiği anlaşılmıştır. 
Daha sonra bu ilden ayrılarak İstanbul'a 
geçen kişinin halen ikamet adresi ilgili ku
ruluşlarımız tarafından bilinmekte olup 
gerekli tıbbf kontrol ve muayeneleri peri
yodik olarak yapılmaktadır. Bununla bir
likte bağlı kuruluşumuz olan Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü teşkila
tı kapsamında, hava limanlan ile kara hu
dut kapılarında sınırdan çıkış ve girişler
de yapılan kontroller sırasında bu konu
da gerekli dikkatin gösterilmesi için uya
rıda bulunulmuştur. 

2. Adı geçen kişinin temaslılarının 
araştırılması çalışmaları sürdürül
mektedir. 

3. Konu ile ilgili il ve ilçelere bilgi 
verilmiş olup Genel Kadınlar ve Genelev
lerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş 
Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklar
la Mücadele Tüzüğüne göre gerekli ince
lemeler yapılmaktadır. 

4. İlgili Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürlükleri tarafından taşıyıcı olarak 
belirlenen kişinin yakın çevresinin ve 

muhtemel temaslılarının bulundukları 
yerlerde halkın hastalık ve bulaşma yolla
rı konularında bilgilendirilmeleri amacıyla 
gerekli sağlık eğitimi çalışmalan yapılmış 
ve yapılmaktadır. Bu nedenle afişe etmek 
gibi bir düşüncemiz yoktur. 

5. AİDS virüsünün yayılmasını ön
lemek için almış olduğumuz genel ted
birleri; 

1. Kan ve kan ürünlerinin etkin 
kontrolü, 

2. Tıbbf malzemelerin olabildiğin
ce tek kullanımlık olanlardan seçilmesi, 

3. Sağlık personeli ve halkın konu 
ile ilgili eğitimleri, 

4. Teşhis imkânlarının artırılması 
ile etkin kontrol sisteminin sağlanması 
şeklinde kısaca özetleyebiliriz. 

3 — İstanbul Milletvekili Mustafa Songül'
ün, vergi dairelerinde görevli personelin fazla ça
lışma ücretlerine ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı 
cevabı (7/435) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve 
Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak 
yanıtlandırılmasını saygı ile dilerim. 

Mustafa Sarı gül 
İstanbul 

Ülkemizin gelişmesi, güçlenmesi, 
hızla kalkınması, modern, gelişmiş ileri 
demokratik ülkeler seviyesinde yer alma
sı tüm ulusumuzun en büyük istek ve öz
lemidir. 

Bu özlemimizin bir an önce gelişmesi 
yurttaşlarımızın devlete olan yükümlülük
lerini yerine getirmeleri ile mümkün olur. 

Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır il-' 
keşi ile hareket ettiğimizde bu amaca da
ha çabuk ulaşırız kanısındayım. 
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O nedenle; 

1. Vergi dairelerinde canla, başla, 
büyük bir ekonomik sıkıntı içinde çalışan 
memurlarımız artarı hayat pahalılığı kar
şısında güç durumlar yaşarken cumartesi 
günleri 08.30 - 13.30; akşamlan ise 1,5 saat 
fazla çalışmaktadırlar. Ayda toplam 50 
saat fazla çalışma karşılığı 11 000 TL. üc
ret almaktadırlar. Bu uygulama Bakanlı
ğınızda uzun süredir devam etmektedir. 

a) Vergi dairelerinde görevli perso
nelin her hafta sonu ayda sadece 11 000 
TL. ücret karşılığı dairelere göreve gelme
leri, yol paraları ve öğlen yemek ücretleri 
düşünüldüğünde, memurlarımızın ne 
denli güç durumda oldukları göz önüne 
geliyor. 

b) Verimli çalışmak, huzurlu ve se
verek görev yapmak mesaisinin karşılığı
nı, emeğin hakkını almak ile olmaz mı? 

c) Vergi dairelerinde görevli perso
nele ihtiyaç var ise fazla mesai yapmaları 
doğaldır. 

Ancak onların çalışma koşullarını iyi
leştirmeyi ve ücretlerini günün koşulları
na göre düzenlemeyi düşünüyor 
musunuz? 

2. Şu anda uzun süreden beri uy
gulanan mesai sistemi vergi dairelerinde 
çalışan personeli mağdur etmekte, iş ve
rimini düşürmekte midir? 

3. Bakanlık olarak yukarıdaki ko
nularda bugüne dek uygulanan ve vergi 
dairelerimizde görev yapan memurlarımı
zı mağdur eden bu zorunlu ve karşılığı alı
namayan fazla mesai uygulamasına son 
vermeyi düşünüyor musunuz? 

Şayet ihtiyaç var ve fazla mesai uy
gulaması devam edecek ise çalışan me
murların mesai ücretlerini ülke gerçeğine 
uygun olarak düzenlemeyi düşünmekte 
misiniz? 

T.G. 
Maliye ve Gümrük 11.1.1989 

Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü 

Gel : GİGF-2700300-70,03102 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlü
ğünün 20.12.1988 tarih ve 7/435-2032/9519 
sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmak üzere İstanbul Milletvekili Sayın 
Mustafa Sarıgül tarafından sorulan ilgi 
yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevapla
rımız aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere; Bakanlığımız merkez 
ve taşra teşkilatında çalışan personele Büt
çe Kanunları uyarınca yaptırılan fazla me
sailerin karşılığında yine Bütçe Kanunla
rına göre fazla çalışma ücreti öden
mektedir. 

Bakanlığımızın tüm personeline faz
la çalışma ücretleri de dahil olmak üzere 
Genel Bütçeden ödenen özlük haklarına 
ilişkin ücretlerin yanında, 3418 sayılı Ka
nunun 32 nci maddesiyle 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununa eklenen ek 13 üncü mad
de hükmü gereğince kurulan Gelir İdare
sini Geliştirme Fonundan; Bakanlar Ku
rulunun 6.8.1988 gün ve 88/13207 sayılı 
kararı uyarınca Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı personelini (sözleşmeli personel da
hil) daha etkin ve verimli çalıştırmak ama
cıyla en yüksek Devlet Memuru aylığının 
(ek gösterge dahil) % 30'unu geçmeyecek 
şekilde ek ücret ödemesi yapılmaktadır. 

Ayrıca, yine aynı kararname uyarın
ca Gelir İdaresini Geliştirme Fonundan 
Gelirler Genel Müdürlüğü taşra teşkila
tında çalışan ve çalıştırılan personele (söz
leşmeli personel dahil) karşılığı Genel Büt-
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çeden ödenen fazla çalışma ücretlerinin 
dışında, yaptırılan fazla çalışmalar karşı
lığında bu çalışmaların daire içerisinde ve
ya daire dışarısında (yaygın ve yoğun vergi 
denetimleri) olması ile normal mesai gün
lerinde veya tatil günlerinde yaptırılması
na göre, Genel Bütçeden ödenen fazla ça
lışma ücretinin 1 ila 5 katı arasında fazla 
çalışma ücreti ödenmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük 
Bakanı 

4. — İstanbul MilletvekiliMustafa Songül'
ün, askerlik süresine ilişkin sorusu ve Millî Sa
vunma Bakanı Ercan Htralhan'ın yazılı cevabı 
(7/439) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma 
Bakanı tarafından yazılı olarak ce aplan-
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Sarı gül 
İstanbul 

Devletin kalkınması ve güçlenmesin
de önemli güçlerden biri insan gücüdür. 
Ülke nüfusunun üçte birini gençlik kesi
mi oluşturmaktadır. Gençlik potansiyeli
nin en yüksek olduğu ülkelerin başında 
yer almaktayız. 

Büyük Önder Atatürk Cumhuriyeti 
gençlere emanet etmiştir. Ülkemizin ge
leceğini gençlere bırakmıştır. 

Gençlerimiz yaşamlarının en güzel 
günlerini vatan hizmetinde geçirmektedir
ler. Ülkemizde şu anda 18 ay askerlik sü
resi vardır. Bunun 4 ayı temel eğitim ola
rak düşünüldüğünde; 14 ay da temel eği
tim sonrası bir zaman olarak kalmaktadır. 

O nedenle : 

T.C. 
Millî Savunma 9 Ocak 1989 

Bakanlığı 
Kanun : 1988/1185-EK 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi TBMM Başkanlığının 

23.12.1988 gün ve Kan. Kar. Md. : 
7/439-2035/9541 sayılı yazısı. 

İlgi ekinde gönderilen ve İstanbul 
Milletvekili Mustafa Sarıgül tarafından 
verilen yazılı som önergesiyle ilgili ceva
bımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ercan Vuralhan 

Millî Savunma Bakanı 
İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa 

Sarıgül Tarafından Verilen Yazılı Soru 
Önergesiyle İlgili Cevaplarımız. 

1. Askerlik hizmet süresi gerek kay
nak durumu gerekse Türk Silahlı Kuvvet
lerinin eğitim ihtiyaçları dikkate alınmak 
suretiyle oelirlenmektedir. 

Yabancı ülkelerde, özellikle Avrupa 
ülkelerinde bu ülkelerin yüzölçümlerinin 
az buna karşılık nüfus yoğunluklarının 
yüksek olmasına rağmen askerlik hizmeti 
18-22 yaş grubunda ve 12-16 ay arasında 
değişen sürelerde yerine getirilmektedir. 

Bugün Türkiye'yi çevreleyen tehdit, 
kara ve deniz sınırlarımızın boyutları ve 
ülkemizin jeostratejik önemi güçlü bir sa
vunmaya sahip olmamızı zorunlu kıl
maktır. 

Ayrıca, gelişen teknolojiye paralel 
olarak harp silah araç ve gereçleri ile stra
tejik ve taktik kurallardaki yenilikler etkin 
bir eğitim ve öğretime ihtiyaç göster
mektedir. 

1. Bu süre size göre çok değil midir? Anayasamızın 72 nci maddesinde yer 
2. Askerlik süresini kısaltmayı dü- a l a n "Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı 

şünüyor musunuz? ve ödevidir" ifadesinin bir sonucu olarak, 
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askerlik hizmetinin gençlerimiz için aynı 
zamanda bir hak olduğu mütalaa edilmek
te ve yurt savunması nedeniyle eğitim gör
meleri kaybedilmiş; zaman olarak değer
lendirilmekte aynca Silahlı Kuvvetler 
gençlerimiz için çeşitli meslek ve sanatla
rın kazanılmasında etkili bir kaynak teş
kil etmektedir. 

Bu itibarla mevcut hizmet süresinin 
amacı karşılayacak asgarî süre olduğu dü
şünülmektedir. 

2* Gerek Silahlı Kuvvetlerimizin ih
tiyaçları gerekse Ülkemizin konumu açı
sından halihazırda askerlik hizmet süre
sinin indirilmesi mümkün görüleme
mektedir. 

5. — Afyon MİMetveküi Abdullah Ulutürk'-
ün, Afyon üt Şuhut ilçesi Devlet Hastanesinin dok
tor ihtiyaana ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal "ur
dun Bakam Nihat Kitapçı'nm yazm cevabı 
(7/448) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıda arz ettiğim sorumun Sayın 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

20.12.1988 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 

Soru : 

Afyon İli Şuhut İlçesi Devlet Hasta
nesinde görev yapan tek doktor da üç ay 
önce Bursa Orhangazi'ye tayin edilmiştir. 
Şuhut Devlet Hastanesinde doktor kalma
mıştır. 

1. Genel Cerrah, Dahiliyeci, Çocuk 
ve Kulak, Burun Boğaz, Kadın Doğum 
mütehassıs doktorlara acilen ihtiyaç bu
lunmasına rağmen bu devlet hastanesine 
neden doktor tayin edilmemiştir? 

2. Mütehassıs doktor tayini ne za
man yapılacaktır? 

T.C 
Sağlık ve Sosyal Yardım 11.1:1989 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM 9239/24 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 28.12.1988 gün ve Kan. Kar. 
7-448-2051-9592 sayılı yazı. 

Afyon Milletvekili Sayın Abdullah 
Ulutürk tarafından Bakanlığımca cevap
landırılması istenilen Afyon - Şuhut Dev
let Hastanesinin hekim ihtiyacına ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda 
açıklanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nihat Kitapçı 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

Cevabımız — Afyon İli, Şuhut İlçesi 
Devlet Hastanesinin ihtiyacı olan Genel 
Cerrahi, Dahiliye, Çocuk Sağlığı, Kulak 
Burun Boğaz, Kadın Doğum uzmanları
nın ilk imkânda atamaları yapılacaktır. 

6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar*m, ilaç 
fiyatlarına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar
dan Bakanı Nihat Kitapçı'nm yazdı cevabı 
(7/453) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına müsaadelerinizi saygı 
ile arz ederim. 

Ali Uyar 
Hatay 

29 Kasım 1988 günü ilaç fiyatlarıyla 
ilgili önergem ve 19 Aralık 1988 günü Sağ-
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lık Bakanlığı bütçesi görüşülürken ilaç fi
yatları ile çeşitli iddialarda bulunduk. Sa
yın Bakan ve ANAP sözcüleri, Türkiye'
de ilaç fiyatlarının gelişigüzel oluşmadığı 
gibi; fiyatların da yüksek olmadığını id
dia ettiler. 

1. Sayın Bakan ve ANAP sözcüle
ri; Almahya'daki ilaç fiyatlarının Türkiye'
deki ilaç fiyatlarından 4 misli fazla oldu
ğunu iddia ettiği zaman; Türkiye'deki ve 
Almanya'daki ücretleri göz önünde bulun
durdular mı?. 

2. Türkiye'de ortalama ücret 
120 000 TL., Almanya'da ise 2 000 000 
TL.'dır. Bu durumda satın alma gücüne 
göre karar verilirse -ki öyle olmalı- hâlâ 
ilaç fiyatlarının Türkiye'de Almanya'dan 
daha ucuz olduğunu iddia edecekler mi? 

3. Aşağıda bazı örnekler vereceğim. 
Bunlar arasındaki fiyat farkını- nasıl izah 
edeceksiniz? Zira içerik aynı, endikasyon 
aynı, kontrendikasyon aynı, miktar aynı. 
Amma fiyat değişik. Bu nasıl olur? 

— Cimeticline ihtiva edenler, 

1. Ulkomet (50) tab - 5 100 TL. 
2. Tagamet (50) tab - 9 935 TL. 

Endometacin ihtiva edenler; 

Endolkap. - 2 000 TL. 
Endosetin kap. - 1 350 TL. 

Kedotifen ihtiva edenler; 

1. Astafen tab lmg. ' - 3 261 TL. 
2 Zadken tab lmg. - 16 848 TL. 

Nifedipin ihtiva edenler; 

1. Kardilat 30 tab 10 mg'lık -
1 230 TL. 

2. Nidilat 30 tab 10 mg'lık - 1 556 
TL. 

Göz damlası Timalol ihtiva edenler; 

1. Timasol % 5 - 4 415 TL. 

2. Timoptik % 5 - 10 900 TL. 

Tabiî ki örnekler çoktur. Siz de tak
dir edersiniz ki hepsini bir soru önergesi
ne sığdırmak imkân haricidir. Yalnız bu 
örnekler bile Türkiye'de ilaç fiyatlarının 
gelişigüzel oluştuğunu gösterir. Bunu in
kâr edebilir misiniz? 

4. Toplu ihalelerde % 40'm üzerin
de, % 60'lara varan fiyat indirimleri ya
pılıyor. Sizin ve grubunuzun sözcülerinin 
iddiasına göre azamî % 15 kâr haddi ta
nınıyor. Peki aşağıda yazdığım miktarlar
daki indirim manidar değil mi? 

— Minoset'te % 62 indirim, 

— Alfoksil'de % 40 indirim, 

— Cefobid'de % 53 indirim. 

5. İthalatta oynanan oyunlarla ilgili 
iddiamıza ne siz ve ne de grubunuzun söz
cüleri hiç yanaşmadınız. Niçin? 

Hammaddesinin kilosu 1 300 dolara 
getirtilen Allopaniol'u, bir firma 405 do
lara; kilosu 1 200 dolara getirtilen Nitro-
zepamı, aynı firma 195 dolara; kilosu 
2 850 dolara getirtilen Nifedipini 210 do
lara ithal edilmesini nasıl karşılıyorsunuz? 

Sizce hammadde fiyatının yüksek şe
kilde mi ithal edilmesi halkımıza yarar 
sağlar; yoksa ucuza mı ithal edilmesi da
ha faydalı olur? 

Bakanlığınız hangisini tercih eder? 
Bu iddialar gerçek ise; Bakanlığınız bu du
rumda ne yapmayı düşünüyor? 

TC. 
Sağlık ve Sosyal Vardım 11.1.1980 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM 9239/26 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 28.12.1988 tarih ve Kan. Kar. 
Md. 7/453-2066/9661 sayılı yazınız. 
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İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderi
len Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar ta
rafından Bakanlığımıza yöneltilen ilaç fi
yatlarına ilişkin yazılı soru önergesi ceva
bı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nihat Kitapçı 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar'in 
Yazılı Soru Önergesi Cevabı: 

Cevabımız — Ülkemizde ilaç fiyat
ları 84/8845 sayılı Bakanlar Kurulu kara
rı doğrultusunda tespit edilmektedir. Anı
lan kararnamenin en önemli özelliği fiilî 
maliyetlere yer verilmesi ve yıllık kârın 
münferit ilaçlarda % 20, firma bazında % 
15 ile sımrlandırılmasıdır. Yine kararna
meye göre firmalar maliyetlerinin arttığı
nı belgeler ile Bakanlığa bildirmekte ve fi
yat talebinde bulunmaktadırlar. Bakanlı
ğımız on iş günü içinde, bu belgeleri in
celeyerek kabul veya red kararını firmaya 
bildirmektedir. 

Bilindiği gibi bir ilacın maliyetinde 
en önemli unsur hammaddedir. Ham
maddelerin de büyük bir kısmını yurt dı
şından ithal etmemiz ve döviz kurlarında
ki değişiklikler, hammadde maliyetlerini 
etkilemekte, buna bir de yurt içinden te
min edilen ambalaj (şişe, aliminyum, fo-
il, PVC karton, kâğıt, plastik materyal v.s. 
gibi) malzemesi ile işçilik ücretlerindeki 
artışlar da eklenince maliyetlerin artması 
kaçınılmaz olmaktadır. 

Bütün bunlara rağmen Bakanlığımız 
ilaç fiyatlarını makul ölçüler içinde tutma
ya çalışmaktadır. 

Gerek Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergenin görüşülmesinde ve gerek
se, Bütçe müzakereleri esnasında belirtti
ğim gibi; yurt dışında, ilaç fiyatları ülke

mizdekinden çok fazladır. Ancak Avrupa 
Topluluğu üyesi ülkeler arasında da bu 
fark mevcuttur. İncelendiğinde, aynı ila
cın Almanya'daki fiyatı ile İspanya'daki fi
yatının çok değişik olduğu görülür. Bu de
ğişiklik hiç şüphesiz ki, ülkelerin kendi 
mevzuatlarına ya da fiyatların kontrollü 
veya serbest olmasına da bağlıdır. Yalnız 
burada önemli olan nokta, bu ülkelerde
ki Sosyal Güvenlik kapsamının çok çok ge
niş olması ve tüketicinin ilaç fiyatları ile 
doğrudan ilgilenmemesidir. 

Tabiî ki, bu ülkelerdeki ücretler ile ül
kemizdeki ücretleri mukayese etmek doğ
ru olmaz zira her ülkenin kendine göre ya
şam standartları mevcuttur. 

Sanırım, ülkemizde de sosyal güven
lik şemsiyesi genişledikçe bu sıkıntılar aza
lacaktır. Ancak, bizim gibi gelişmekte olan 
ülkelerde hiç bir sosyal güvenlik şemsiye
sine dahil olmayanların hastalandığında, 
hekim, röntgen, laboratuar v.s. gibi tetkik
lerden sonra bir de ilaca ücret ödemesi, 
kişinin büyük tepkisine neden olmaktadır. 
Bunda, aile bütçesi içinde diğer doğal ih
tiyaçlara pay ayrılarak, ilaç konusuna yer 
verilmemesinin rolü vardır. Toplumlar bu 
konuda büyük hassasiyet göstermektedir. 
Artık hekimler reçete yerine ilaç yazarken, 
fiyat/fayda oranının göz önüne almakta
dırlar. 

Halen ülkemizde 118 ilaç fabrika ve 
laboratuarı uluslararası standartlarda ilaç 
üretmektedir. Bir an için ülkemizde ilaç 
fabrikalarının olmadığını, bütün ilaçları it
hal zorunda olduğumuzu düşünecek olur
sak, ilaç ithal ettiğimiz ülkelerin şu anda 
ülkemizde üretilen ilaçlardan daha ucu
za ilaç vermelerinin mümkün olmadığı gö
rülecektir. 

Ülkemizde üretilen bazı ilaçların doz 
ve formülleri aynı olmasına rağmen fiyat 
farklılıkları olabilmektedir. Bunların çeşitli 
nedenleri vardır. 
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Tagamet adlı ilaç, dünyada ilk defa 
SKF firması tarafından keşfedilmiş ve ül
ser hastalığının tedavisinde bir çığır açmış
tır. Zaditen adlı ilaç ise, dünyada ilk defa 
Sandoz firması tarafından keşfedilmiş, as
tım hastalarının kriz geçirmesine neden 
olan etkenleri kaldırarak hekime büyük te
davi imkânları sağlamıştır. 

Bilindiği gibi bir ilacın keşfi yıllarca 
sürmekte, milyonlarca dolar araştırma 
masrafları yapılmaktadır. Yaklaşık 10 000 
molekülden sadece birisinin ilaç niteliğin
de bulunması, sayısız bilim adamının yıl
larca süren çalışmaları sonucudur. İlacı 
keşfeden bu firma yıllarca süren araştır
ma masraflarını ilacın hammaddesi üze
rine ilave etmektedir. Bütün dünya ile ay
nı anda, ülkemizde de ruhsat alarak pi
yasaya çıkan bıı ilacın hammaddesini baş
ka bir firma temin edemediğinden, ilaç 
Türkiye'de uzun süre tek başına piyasa
da olabilmektedir. 

Daha sonra, bu hammaddeyi patent 
olmayan başka ülkeler araştırma ve geliş
tirme masrafı olmadan ürettikleri için, 
keşfeden firmanın fiyatının çok düşüğüne 
verebilmektedir. Bu şekilde bir müddet 
sonra ilaç hammaddesini ucuza bulan fir
malar, Türkiye'de ruhsat alarak ilacı çok 
daha ucuza piyasaya vermektedirler. 

Örnek olarak verilen, 

Ulkamet - Tagamet 
Astafen - Zatiden 
Timasol - Timoptic 
Bu nedenle aşırı fiyat farklılıklarına 

sahiptir. 

Araştırma ve geliştirme imkânları az 
olan ülkemizde uzun yıllar bir ilaç keşfi 
beklenmediğinden, konu basit bir fiyat ha
disesi olmayıp yeni ilaçların Türk hekimi
ne kazandırılması ile ilgilidir. 

Endol kapsül ile Endosetin kapsül fi
yat farkı ise üretim yapan ilaç fabrikala

rının farklı maliyet yapılarına sahip olma
sından ileri gelmektedir. 

Nifedipin ihtiva eden kalp ilaçların
dan kardilat tablet ile Nidilat kapsül ara
sında fiyat farkı vardır. Zira biri tablet di
ğeri yumuşak kapsüldür. Yumuşak kapsü
lün maliyeti ve işçiliği tablete göre zor ve 
değişiktir. İmalatları ve farmasötik şekil
leri farklıdır, Görüldüğü gibi, benzer ilaç
larda fiyat farklılıkları vardır. Ancak, bun
ların çok değişik hammaddeden, lisanstan, 
üretimden, kaynaklanan fiyat farklılıkla
rı olabilmektedir. 

Bütün bunlara rağmen, her yıl yayın
lanan bütçe uygulamaları talimatnamesin
de ise, benzer ilaçlardan ucuz olanının res
mî reçetelere verilmesi zorunluluğu vardır. 

İlaç fabrikaları, ilaç ihalelerinde ger
çekten fiyat kırmaktadırlar. Bu konuda 
yaptığımız çalışmalarda, ihalclelcrin bü
yük miktarlarda olması, aynı ilacın rakip
lerinin bulunması ve bu ihalelerden temin 
edilen ilaç bedelinin, birçok banka kredi
sinden ucuza gelmesi nedeni ile firmala
rın bu yola başvurdukları ifade edilmiştir. 

Bilindiği gibi, yurdumuzda üretilen 
bütün ilaçların hammaddelerinin ithalin
de Bakanlığımız İthalat Rejimi Kararı ve 
İthalat Yönetmeliği gereğince sadece ka
liteden sorumludur. Fiyat ve miktar kont
rol yetkimiz bulunmamaktadır. 

Ancak bir hammaddenin fiyatının, 
miktara, üretici ülkeye, sürekli çalışmaya 
bağlı oluğunun bilinmesi gereklidir. Ham
madde fiyatları da dünya ekonomik piya
sasına göre değişkenlik arz etmektedir. 

Bakanlığımızda her ilaç hammadde
sinin yıllardan bu yana ithalat kayıtları tu
tulmaktadır. 1987 yılı kayıtlarımıza göre 
(1988 henüz çıkmamıştır) Ülkemiz, 1066 
çeşit ilaç hammaddesi ithal etmekte, de
ğişik miktarlarda ve farklı zamanlarda yıl
da 10 000 defa gümrüklerden giriş yapıl
maktadır. 
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Bu hammaddelerden, 

234 adedinin 1987 yılında fiyatı 
artmış 

268 adedinin 1987 yılında fiyatı 
düşmüş 

564 adedinin 1987 yılında fiyatı de
ğişmemiştir. 

Örnek olarak verilen, allopaniol ve 
Nitrozepam adlı hammaddelerin, yazılış 
hatası nedeniyle bu şekilde yazıldığı, kas
tedilen hammaddelerin AUopurinal ve 
Nitrazepam olduğu düşünülmüştür. 

29.35.59 GTİP'li AUopurinal adlı Uaç 
hammaddesinin 21.12.1988 tarihli fiyatı 46 
US $/kg.'dır. İddia edüdiği gibi 1 300 US 
$/kg. ithal edilmemektedir. Bugüne kadar 
hiç bir firmada 405 US $/kg.'a getirme
miştir. 

29.35.59 GTİP'li Nitrazepam özel 
izine tabi psikotrop bir maddedir. 

Hiçbir zaman kilogramı 1 200 US 
l'dan veya 195 US l'dan ithal edilme
miştir. 

Kayıtlarımızda en son 19.12.1983 ta
rihinde 345 SF (161 US |)'dan ithal edü
diği görülmektedir. 

29.35.59 GTİP'li Nifedipin adlı üaç 
hammaddesi ise; 1978'li yıllarda ithal edi
lirken daha sonra ülkemizde üretilmeye 
başlanmış, Proses değişikliği nedeni ile za
man zarflan üretilmeyen bu hammadde it
hal edilmiştir. 

Halen iki fabrika tarafından bu ham
madde ülkemizde üretilmekte ve özellik
le başta B. Almanya'ya olmak üzere diğer 
ülkelere ihraç edilmektedir. 

• '' ' 
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ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU TASARISINA 

VERİLEN OYLARIN SONUCU 
(Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
428 
209 

18 

1 
220 

2 

ADANA 
Ahmet Akgûn Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 
İbrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
AFYON 
Metin Baltbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Kâzım Ulu soy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Muzaffer Atılgan 
Onu rai Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Eşref Erdem 
Tevfik Ertürk 

(Kabul Edenler) 

Göksel Kalaycıoğlu 
Tevfik Koçak 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dagyar 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
AYDIN 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzü güler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Oruç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şen gün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Nurettin Dilek 
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EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Nihat Kitapçı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
İSPARTA 
ibrahim Gür dal 
İÇEL 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Cevdet Akçalı 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
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Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Güneş Taner 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşao£ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
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Bülent Atasayan 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranh 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

[uMUĞLA 
Süleyman Şükrü Zeybek 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Töpkaya 
Şükrü Yürür 
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RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
Cemal Alışan 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
SİİRT 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 

ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

' İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 

MANİSA 
Ümit Canuyar 

SAMSUN 
Nafiz Kurt 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mustafa Kemal Duduoğl 
Turfan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 

(Reddedenler) 
İSTANBUL 
Hüsnü Okçuoğlu 
Mustafa Sarıgül 
İZMİR 
Erol Güngör 
KOCAELİ 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Ömer Şeker 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 

(Geçersiz ey) 

İZMİR 
HalU Çulhaoğlu 
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ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M.Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Baki Durmaz 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar 
ibrahim Tez 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
Cengiz Tiınçer 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
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(Oya katümayanlar) 

Mustafa Çorapçıoğlu 
İ. Önder Kırlı 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut Yaşar Gülez 
BURDUR 
İbrahim Özel 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin, 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldınm Avcı (Bşk. 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
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Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKARİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Dönen 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

V.)M. Murat Sökmenoğlu 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akyürek 
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Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ. A.) 

.Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Nuri Gökâlp 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı Önal 
Mustafa Hilmi Özen 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Seyit Halil Özsoy 
KOCAELİ 

Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
KONYA 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener (İ. A.' 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Onol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioglu 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğiu 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Mahmut Öztürk 
ORDU 
Gürbüz Yılmaz 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

— 159 — 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
M. Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 
TOKAT 
Kâzım Özev 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 

TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
ibrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 

VAN 
Reşit Çelik 
Selahattin Mumcuoğlu 
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YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 

Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 

(Açık üyelikler) 

Veysel Atasoy 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Koksal Toptan 

ÇORUM DİYARBAKIR 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

53 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

11 ,1 .1989 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 MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAtR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kocaeli Milletvekili 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) 

2. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın Iscor Limited Firmasından sa
tın alman rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmeik amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 

üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

3. — 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 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

4. — 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) 

5S — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarım 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) 

6. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan Örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
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) 

7. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşımın, tütün tekelinin fcaıl-
dırılmaısundan sonra tütün üretim ve tü
ketimindeki gelişmelerini ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 iinöi, içtüzüğün 102 
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
öinıergesii (10/33) 

8. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara ithali
nin Türk' tütüncülüğünü ve sigara sa-
naıyjîtini çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişildin önergesıi (10/34) 

9. — Hatay Milletvekili Ali 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, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

10. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
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, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

11̂  — İzmir Milletvekili 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

|12â- — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın imar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anaya sanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

13. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

14. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

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

16. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Brtüzün 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) 

17. — Niğde Milletvekili 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) 

18. — İsparta Milletvekili Ertekin 
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) 

19 .— Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 1.00 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

20. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

21. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile ıil-
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 

veren bir kuruluş haline getirilmesin1 sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

22. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

23. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

24. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

26. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 



102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

27 .— Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşımn, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

28. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

29. — tzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlem'nıin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

30. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Attıneır ve 15 arkadaşının, madendik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10ı/52) 

31. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürfc ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenlerimi ve trafik kazalarının 
önlenebimesi için ataması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 

98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

32. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşıoın, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

33. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

34. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

35. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerji
sinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

36. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar ve 30 arkadaşının, Horzurn olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel 
Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56) 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 

Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller-



de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, 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 I. 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 som 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. — İstanbul 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 İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — îzmir 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 İlline 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. — tzrnıir 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 alınan 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 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



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 özai 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 İçişleri 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 öneıge-
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 İçişleri 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 tünde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — tzmir 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. — tçel Milletvekili M. lstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirümesine 
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 alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica-> 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

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

27. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık tstasyo-
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 t M Alaca tlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

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

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



3lg — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlenin© son verilip de bi-
khara 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 Orhan 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 İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilı-
man'ın, Çorum tir Ortaköy ilçesi Yay* 
lacıfc 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 
Ekonomi^ 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 ilişkin İçiş

leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39̂  — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından 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 Şinasıi 
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'm, Afyon iline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına üişkin 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 Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira» 
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

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

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

49. — Afyon Milletvekili Baki Dıır-
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 İl 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 Ticaret 
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 Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

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

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

59. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Balkanından 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 
Kunt'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 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

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

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

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

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakamından 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 ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 
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72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekle'ştirilecek büyük 
projelerin geciktıirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

73. — Bursa Milletvekilli Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Baklanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

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

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'num, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî 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 ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

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

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 
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79. — Ankara Milletvekilli Rıza Yıl-
rnaz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehline 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-
çl'nin, Türk - İş Yapı Kooperatif inça An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları içim 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 İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere 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 som 
önergesi (6/121) (1) 

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

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'im 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 İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

$6t — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayii 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 malların alıını için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — İçel 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 İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

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

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

92. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 



— 11 — 

Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

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

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekın-
oi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar 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 İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ye bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

98. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun 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 ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143% 

d) 
100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 

Gürseleriin, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sö.zlü soru önergesi (6/145) 
U) 

102. — İstanbul Milletvekilli Mustafa 
SarıgüFün, tek dersten kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

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

104. — İstanbul Milletvekili Muştan* 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/202) (1) 

105. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük ilçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

106. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nün, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu* 
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dun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü toru 
önergesi (6/112) 

107. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula ilçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin tu alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

108. — 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) 

109. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatını Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından «özlü soru 
önergesi (6/116) 

110. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

111. — Erzincan M illet vekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum ili 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) 

112. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve 'bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Mıillî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

113. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

114.— Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

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

116. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

117. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

118. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama ilçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
(D 

119. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından söalü soru önergesi 
(6/233) (1) 
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120. — 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) 

121. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

122. — Balıkesir Milletvekilli I. Ön
der Kırll'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

123. — Mardin Müfetvekii Süleyman 
Celebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/245) (1) 

124. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

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

126. — 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.I. Orta Anadolu Linyit İşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

127. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

128. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

129. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının kara'borsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor 'Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

130. — İzmür Milletvekili K. Kemal 
AnadoTun, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

131. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

132. — Adana Milletvekili Cüneyt Can
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

133. — 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) 

134. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
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meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

135. — Denizli Milletvekili. Adnan 
Kesikin'in, tütün ve yabancı «İlgara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

136. — Eskişehir Milletvekilli M. Cev
det Sdlivi'ınıiın, yurtlara giremeyen öğren
cilerin saıyısına ve sıorunlajrına, ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

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

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

139. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket 
anaısözleşmesinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

140. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'm, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge-
Ji (6/258) (1) 

141. — Diyarbakır Milletvekili Fual 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

142. — İsparta Milletvekili Ertekıin 
Dııruitürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin içiişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

143. — Kültalhya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faiz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği soıunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergji 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

145. — 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) 

146. — Afyon Milletvekilli Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 

147. —: Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye Baş
kanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü
rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

(D 
148. — İçel Milletvekili M. İstemihan 

Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

149. — Denizli Milletvekili Adnan 
Kesikin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ye ödemeler tertibıin-
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 
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150. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBİRLlK'ce gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(1) 

151. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, eğitim önlıisans programına 
kaıtılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yendıden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Baş/bakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

152. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

153. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (1) 

154. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korlkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

155. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

156. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

157. — Hatay Milletveküi Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, iskenderun De

mir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

159. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

160. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

161. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

162. —Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

163. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun bakımına ve asfaltlaınma-
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

164. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş-
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kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

165. — Adana Milletvekili Orihan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çatışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

166. — Adana Milllletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana ili Yüreğir ilçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptı olmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

167. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunus -
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılma-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

168. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

169. — Adana Milletvekili Orihan Şen-
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

170. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı-
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

171. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak İl Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

172. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

173. — Samsun Milletvekiil İrfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

174. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Isparta - Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163) 

175. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

176. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çâkıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

177. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çâkıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

178. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çâkıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

179. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çâkıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 



180. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

181. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

182. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, bir kısım Amerikan vatandaşı
nın Van ilinde toprak satınalma taleple
rine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/171) 

183. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili Merkez ilçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

184. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı ilçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

185. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli ilinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

186. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hasta
nesi. açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

187. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesinin telefon sorunu

na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

188. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

189. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

190. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

191. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

192. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü ilçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

193. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü ilçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

194. -— Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretinv 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 



Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

195. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük • Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

196. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

197. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük ilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

198. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

199. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 

201. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı 
kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (1) 

202. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
tun, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl

a 
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

203. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı* 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

204. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

205. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

206. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
tKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

207. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

208. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez ilçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

209. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 
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210. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Uliutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

211. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Uiutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

212. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

213. — tçel Milletvekili M. İstemi-
han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülümediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

214. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli ili Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

215. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

216. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

217. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Uliutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

218. — Adana Milletvekili Orhan §en-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin (Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

219. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko-
çak'm, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi
ne bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

220. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergeler-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

221. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

222. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

223. — İzmir Millevtekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adli ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru. önergesi (6/322) 
(D 

224. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İlli Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusan köyleninıin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyiışleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

225. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gülbirlük'çe 1988 yılmda 



gerçekleştirilen gül allımla ona ve yapılan 
ödemelene ilişiklin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

226. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, İsparta İli Senirkemıt İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerimi olumsuz yönde etkilediği iddi
asına (ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

227. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürık'ün, İsparta ili Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine 'bağlı bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapıilıp 'yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişjleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

228. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Dunutürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen hasitaiığun gide
rilmesi içim ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

229. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'üm, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunum gelirlerine ve harcama
larıma ilişkim Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

230. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 

ve Diyarbakır illerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

231. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

232. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-

sinin medenime ilişkin Bayındırlık ve İskam 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/215) 

233. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük hinası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakamından sözlü soru önergesi (6/216) 

234. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, British Ainvays uçaklarıyla 
Ankara ve istanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

235. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ram'ın Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekımez Akarsuyu üzerimde yapılması 
planlanan Uıluağaç Barajına ilişkim Ba
yındırlık ve Islkân Bakanımdan sözlü so
ru önergesi (6/217) 

236. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ram'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen Irrırahor Göletime ilişi 
kin Bayındırlık ve iskân Bakanımdlan söz
lü soru önergesi (6/218) 

237. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırılma-
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

238. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskam Bakamından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

239. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

240. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka-
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Sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

241. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

242. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
som önergesi (6/224) 

243. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

244. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 

245. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

246. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

247. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

248. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

249. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

250. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

251. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Ha'bur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

252. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

253. — Erzurum Milletvekili İsmail 
KÖse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

254. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köselin, Doğu AnadoluMaki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 
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255. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazüoğlu'mun, bir dernek ve bir 
ışiıfcet tarafından İstanbul özel idare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

256. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tezdin, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece Miskin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

257 .— Hatay Milletvekili Mustafa 
Muraıt Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/261) 

258. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ye Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ye İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

259. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamıoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/269) 

260. — Kahramanmaraş Milletvekili 
AtMa İmamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarımın yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
(Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

261. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

262. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 

İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu tl'de ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

263. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Hinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

264. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ye köylere ve Kahramanmaraş* 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

265. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi1 

(6/275) 

266. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
tünde Sosyali Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

267. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi 
Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir 
işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışına ve 
Sosyal Gülvenl'ik Balkanından sözlü soru 
önergesi (16/277) 

268. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖÖdmenoğle'num, hükümetin Kıbrıs 
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneıigesii (6/278) 

269. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miiralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi haberleşme 
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araçların'dan eşit olarak. faydalandırılma
sına dair Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başbakandan siözlii soru önergesi 
(6/279) 

270. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından söalto soru önergesi (6/280) 

271. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

272. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman M yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

273. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

274. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

275. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

276. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdarın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

277. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdafın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Milî Eğitim Genç

lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

278. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

279. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

280. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

281. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Fire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291) 

282. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

283. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 

284. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

285. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin, büt-
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çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil-
ilet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

7 
KANUN HASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

ÜSLERİ 

1. — 320İ1 sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Hülkknünde Kararname ve İçişleri 
Komisyonu Raporlu (1/507) (S. Sayısı: 
153) (Dağıtma tarihi : 21,12.1988) 

2. — 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanu
nunun 12 nci Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kânun Hütkimlünde Kararname 
Ve Tarım, Orman ve Köiy'işleri ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/473) (S. Sayısı: 
154) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 

3. — Bazı Kanunların Madde Numara
larının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (1/381) (S. 
Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 

4. — 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dlair Kanun Tasarısı Ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı: 118) 
(Pağıtoa tarihi: 7.11.1988) 

5. — Danıştay Kanununun Bazı Mad-
Irfelerinİn Değişltirilmıesiine ve Bu Kanuna 
Bazı Maldidöler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarlısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/499) (S. Sayısı : 119) (Dağılma tarilhi: 
8.111.1988) 

6. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı 
İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
'Maddelerinin DegiştiriTmeisliinfe Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/415) (S. Sayısı: 120) (Dağıtma 
tartihi: 9.11.1988) 

7. — Malatya MM!dt)vekili İbrahim 
Aksioy ve 20 arkadaşının, 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak
kındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) 
ıB elidine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru (2/53) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tari
lhi: 9.11.1988) 

8. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
Ikan ve 8 arkadaşının, Türk Vatandaşlığı 
Kanununa Ek Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/26) (S. Salısı: 
122) (Dağitma tarihi: 9.11.1988) 

9. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, 3392 Sayılı Kanunun 65 inci 
MaJd'deisine Bağlı 65 Sayılı Listeden İlki 
Köy Aidinin Çıkarılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/43) (S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1988) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Raidyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değişitlirilmes'in'e Dair Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın 
2954 iSayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 
10.11.1988) 

11. — 2762 Sayılı Kanuna Bir Mad'de 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/410) (S. 
Sayısı: 127) (Dağıltima tarihi: 23.11.1988) 

X 12. — Avrupa İnsan Hakları ve 
Ana Hürnİtyeltilleri Kortuma Sözleşmesine Ek 
8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) 
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13. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle ilgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimli 
Hakkımda Kanunun 15 inoi Malddesinde 
Öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/51) (S. Sayısı: 129) (Dağılfima tarihi: 
23.11.1988) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve M'il-
lî Savunma ve Adaıliet komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma ta
rihi: 28.11.1988) 

15. —• Millî Gurur Madalyası Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/486) (S. Sayısı: 
135) (DağDtma tarihi: 5.12.1988) 

X 16. — Avrupa İkamet Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/468) (S. 
Sayısı: 126) (Dağıtana tarihi: 6.12.1988) 

17. —1475 sayılı İş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı: 
137) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

x 18. — Radyo ve Televizyon Verici is
tasyonlarının Posta, Telgraf ve Telefon İş
letmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Ku
rulması ve işletilmesi ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları ra
porları (1/443) (S. Sayısı: 145) (Dağıtma 
tarihi : 7.12.1988) 

X 19. — Uydular Aracılığı, ile Deniz 
HalberJeşjmesi Uluslararası Teşkilatı Söz
leşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/356) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma ta
rihi: 6.12.1988) 

20. — İstanbul Milletvekili Ercüment 
Konukman'ın, 11.4.1928 Tarih ve 1219 
Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı terasına Dair Kanunun 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Sağ
lık ve Sosyal işler komisyonları rapor
ları (2/8) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma ta
rihi : 21.12.1988) 

21. — Ölçüler ve Ayar Kanunu Tasa
rısı ve Adalet, Sanayii ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 146) (Dağıtma 
tarihi : 21.12.1988) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Antlaşmanın ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/357) (S. Sayısı : 142) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 23. — Avrupa Mimarî Mirasının 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşma-



sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Daîr Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyoniaıi raporları 
(1/364) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1988) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/358) (S. Sayısı : 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
isviçre Konfederasyonu Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/454) (S. Sayısı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

27. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/510) (S. Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

28. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

29. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 
inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına ilişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve 
içişleri komisyonları raporları (2/20) (S. 
Sayısı: 156) {Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 

x 30. — Gemiadamlarının Eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/355) (S. Sayısı : 158) 
(Dağıtma tarihi : 6.1.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

(53 üncü Birleşim) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T . B . M . M . (S. Sayısı : 146) 

Ölçüler ve Ayar Kanunu Tasarısı ve Adalet, Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret, Plan ve Bütçe Ko

misyonları Raporları (1 /430) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 20.4.1988 
Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-702/02666 

TÜR|K|1YE BÜYÜK MİLLET (MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku
rulunca 18.4.1988 tarihinde kararlaştırılan «ölçüler ve Ayar Kanunu Tasarısı» ile ge
rekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU TASARISI GENEL GEREKÇESİ 

Bilindiği üzere, 1933 yılında, 1782 sayılı ölçüler Kanununun yürürlüğe girmesi ile 
ülkemizde ölçüler ve ayar hizmetleri, bilhassa ticarî münasebetlerde piyasaya olan gü
venin korunması ve tüketicinin aldatılmasının önlenmesi bakımından, büyük yararlar 
sağlamıştır. 

Evvelce, 1285 (Milâdî 1869) tarihli bir Kanunla kısmen resmî otoritelerin kont-
roluna tabi tutulmuş olan ölçüler konusu, 1931 yılında kabul edilerek 1933 yılında 
yürürlüğe konulan 1782 sayılı ölçüler Kanunu ve metre sisteminin kabulü ile bilim
sel bir temele oturtulmuş ve böylece Uluslararası Tartılar ve ölçüler Bürosunun bir 
üyesi olarak bu sisteme iştirak eden ülkeler arasındaki yerini almıştır. 

Atatürk İnkılaplarından biri olan uluslararası ölçü sistemlerinin kabulü ile, o za
mana kadar yurdun her yerinde değişik değerlerle kullanılan ölçü ve ölçü aletlerinin 
meydana getirdiği karışıklık ortadan kaldırılmış ve bir (ölçüler ve Ayar Teşkilatı) ku
rularak, konu tamamen Devletin kontroluna verilmiştir. 

1931 yılının şartlarına göre hazırlanan, 1955 yılında, 6621 sayılı Kanunla bazı 
maddeleri kısmen değiştirilen ve bazı yeni maddeler eklenen 1782 sayılı ölçüler Ka
nunu, konu ile ilgili olarak ortaya çıkan buluş ve yeniliklerin metroloji (ölçüler bilimi) 
alanına da girdiği günümüzde istenilen ve beklenilen sonuçlara ulaşmada yetersiz 
kalmış özellikle kısıtlı genel bütçe imkânları sebebiyle teşkilatın gelişmesi sağlanama
mış, yeterli ve gerekli olan teknik alt yapı oluşturulamamıştır. 
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Bu bakımdan, halen 1782 sayılı Ölçüler Kanunu ile bu Kanuna göre çıkarılan 
Ölçüler Nizamnamesi ve 21 ayrı yönetmelikle yürütülmekte olan Ölçüler ve Ayar 
işlerinin, günümüzün şartlarına uygun ve verimli bir uygulama imkânına kavuşturula
bilmesi zarurî görüldüğünden konu, önce ölçüler Kanunundan başlanmak ve sırasıy
la Tüzük ve Yönetmeliklerde lüzumlu değişiklikler yapılarak ölçüler ve Ayar Teş
kilatına yepyeni bir hüviyet ve çok daha tesirli bir hizmet imkânı kazandırılmak üze
re ele alınmıştır. 

20 Mayıs 1875 tarihinde Paris'te ülkemizin de dahil bulunduğu 17 devletin tem
silcileri tarafından imzalanan Metre Sözleşmesi'nin 1 inci maddesi «Âkit Tarafların, 
merkezi Paris'te olmak ve giderleri müştereken karşılanmak üzere, bilimsel ve sürekli 
bir Uluslararası Ölçüler ve Tartılar Bürosu kurmayı ve devamlılığını sağlamayı yüklen
diklerini» 3 üncü maddesi de «Uluslararası Büronun, münhasıran bir Ölçüler ve Tar
tılar Komitesinin yönetim ve denetimi altında çalışacağını, bu Komitenin ise, bütün 
Âkit hükümetlerin delegelerinden meydana gelen bir Uluslararası Ölçüler ve Tartılar 
Genel Konferansına karşı mesul olacağını» belirtmektedir. 

Diğer taraftan, ölçü ve ölçü aletlerinin Uluslararası program içerisinde kullanıl
masını sağlamak amacıyla merkezi Paris'te olmak üzere kurulmuş bulunan «Nizamî 
Ölçüler Teşkilatı»na ülkemiz 31.12.1955 tarihli ve 4/6440 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile katılmış bulunmaktadır. 

Uluslararası Tartılar ve Ölçüler Bürosunun Genel Konferanslarında alınan ka
rarlara uyulması ve adıgeçen büro ile Uluslararası Nizamî Ölçüler Teşkilatına üye 
devletlerin metroloji alanındaki ilerlemelerine ayak uydurulması ve 1782 sayılı Ölçüler 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi veya bazı maddeler eklenmesi gibi kısmî 
yeniliklerin yeterli olmayacağı göz önünde bulundurularak, kanunun tümünün yeni
den ele alınması ve düzenlenmesi ile ölçüler ve ayar hizmetlerinde reform niteliğinde 
değişiklikler yapılması üzerinde durulmuş ve 1782 sayılı Ölçüler Kanununun yerine 
uygulanmak üzere hazırlanan bu tasarı ile; 

I. — İllmî (değerlerini! kaybetmiş olan ölçü birimleri ve tarifleri yenime üyesi bulun
duğumuz Uluslararası Tartılar ve Ölçüler Genel Konferanslarında kabul edilen ve di
ğer üye devletler tarafından da kabul edilerek uygulamaya konulan Uluslararası Bi
rimler Sistemi (Le Systeme International d'Unites- Kısaca SI) ve bu sisteme dahil bi
rimlerle bunların tariflerinin ülkemizce de kabulü ve uygulama alanına konulması, 

II. — Diğer ülkelerde olduğu ıgibi ülkemizde de elektrik, su, havagazı, akaryakıt 
sayaçları ile taksimetre ve yüksek çekerli basküller ve benzerleri ölçü ve ölçü aletle
rinin Bakanlık ölçüler ve Ayar Kuruluşunca bunların imalatı, montajı ve tamiri saf
halarında ilk muayeneleri ile belirli bir süre sonra periyodik ve stok muayenelerinde 
damgalama ücretinin alınması ve alınacak bu ücretlerin kurulacak fonda toplanması, 
beşte birinin Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonuna aktarılması, 
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III. — Fonda toplamam para ile bu Kanunla Bakanlığa verilen görevlerin yürü
tülebilmesi için gerekli laboratuvarların kurulması veya kurdurulması, araç ve gereç 
temini, uluslararası kuruluşlara ve ulusal metroloji ve kalibrasyon merkezi ve labo-
ratuvarlarına yapılacak ödemelerin karşılanması, meslekî kurs ve seminerlerin düzen
lenmesi, eğitim çalışmalarının yapılması, 

IV. —.Tüketicinin hak ve menfaatlerinin korunması ve ticarî münasebetlerde dü
rüstlüğün sağlanması, 

V. — Haksız kazancın önlenmesi, 
amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 1782 sayılı ölçüler Kanunu ile kabul edilen metre sis
temi yerine, Uluslararası Tartılar ve Ölçüler Bürosunun 10 uncu ve sonraki Genel 
Konferanslarında alınan kararlara uyulmuş, kısaca (SI) olarak belirlenen Uluslararası 
Birimler Sisteminin uygulanması kabul edilmiştir. Böylelikle, ölçü, tartı ve tartı alet
leri bilimsel bir temele oturtulmuştur. 

Madde 2. — Bu madde ile Kanun kapsamına giren ve gereği halinde Bakanlıkça 
kanun kapsamına alınacak ölçü ve ölçü aletleri için muayene, ayarlama ve damgala
ma mecburiyeti getirilmekte ve ayrıca 1782 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alan 
ölçüleri ve ölçü transformatörleri de tasarı kapsamına dahil edilmektedir. 

Madde 3. — Bu maddede, kullanılma yer ve amaçları yönünden kanun kapsamı 
dışında bırakılan işlemlerle ölçü ve ölçü aletleri belirtilmiş ve hergeçen gün biraz da
ha artan miktarlarda kullanılan mutfak ve banyo terazileri bu maddeye dahil olu
narak, bu konudaki eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. 

Madde 4. — 1782 sayılı Kanunda yer almayan «Tarifler» başlığı altındaki bu 
maddede, uygulamada tereddütlere meydan bırakmamak için Bakanlık, Uluslararası 
birimler Sistemi, ölçü, ölçü aleti, umumî ayar işareti, damga, etalon ve dinamometrik 
tartı aletinin tarifleri yapılmaktadır. 

Madde 5. — 1782 sayılı Kanunda tanımları da yapılmak suretiyle yer alan bi
rimler, bu madde ile Uluslararası Tartılar ve ölçüler Bürosunun 10 uncu ve sonraki 
Genel Konferanslarında alman kararlara uyularak yeni şekilleri ile tasarıya alınmış, 
bu birimlerin tanımlarının zamanla değişebileceği dikkate alınarak bu hususun çıka
rılacak Yönetmeliğe bırakılması uygun bulunmuştur. 

Madde 6. — 1782 sayılı Kanunun değişik 1 inci maddesinde yer alan metre sis
teminin kullanılma mecburiyeti, düzenlenen bu maddede Uluslararası Birimlerin Kul
lanılması şeklinde yer almıştır. 

Madde 7. — 1782 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesinde yer alan, Türkiye'de 
imal edilen veya yurt dışından getirtilen ölçü ve ölçü aletleri için marka kaydı ile tip 
ve sistemin onaylanması hükmü bu maddede aynen yer almaktadır. 

Madde 8. — 1782 sayılı Kanunun değişik 5 inci maddesinde yer alan ölçü ör
nekleri ile bunların temin, muhafaza ve muayeneleri konusunda daha açık bir ifade 
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getirilmiş ve eski kanunda nizamname ile düzenlenmesi öngörülen etalonların mua
yene işlerinin Bakanlıkça tespit edilmesi esası benimsenmiş, keza mevcut veya ku
rulacak Metroloji ve Kalibrasyon merkezlerinden Bakanlığın faydalanılabileceği hük
mü getirilmiştir. 

Madde 9. — 1782 sayıllı Kanunun değişik 17 ve 18 inci maddelerinde yer alan ölçü 
ve ölçü aletlerinin ilk, yıllık ve ansızın muayenelierine ilave olarak şikâyet ve stok mua
yeneleri de madde kapsamına alınmıştır. Ayrııoa, yıilılıfc muayene deyimi «Peryodik» 
muayene, ansızım muayene deyimi ise «ani» muayene olarak değiştirilmek suretiyle bu 
muayenelere açıklık kazandırılmıştır. 

Madde 10. — 1782 sayılı Kamunda yer almayan tamir ve ayar yetki belgesi
nin, ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar işlerinin, konusunda uzmanlık kazanmış ki
şiler tarafından yapıüimasını sağlamaık üzere, sayaç ayar istasyonları ile tamir ve ayar 
atölyelerinde çalışanlara, yalnız yönetmelikte belirtilecek usul ve esaslar dahilinde Ba
kanlıkça verilmesi, madde ile öngörül'müştür. 

Madde 11. — Maddede, 1782 sayılı Kanunun değişik 18 inci maddesinde de Ba
kanlıkça tespit o'lunacağı belirtilen elektrik, su ve havagazı sayaçüarı tamir ve ayar üc
retlerinin her yıl ocak ayında tespit edilerek ilan olunacağı' hükmüne yer verilmiştir. 

Madde 12. — Gerek yurt dışından ithal edilen gerekse yurt dışıma ihraç edilecek 
ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ait usul ve esasların bir yönetmelikle düzenlen
mesi uygun bulunmuştur. 

Madde 13. — 1782 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yer alan damgalama ve 
damga yerine belge verme hükmü bu maddede yer almakta, ancak bunun usul ve esas
ları yönetmeliğe bırakıl'maktadır. 

Madde 14. — a) 1782 sayılı Ölçüler Kanununun uygulanmasında görülen ak
saklıkların ve şikâyetlerin giderilmesi maksadıyla madde, yeni bir anlayışla tertiplen
miştir. 1782 sayılı Kanuna göre, metre sistemine göre tertip edilmemiş veya metre sis
temi ile birlikte diğer bir sisteme göre tertip edilmiş ölçü ve ölçü aletlerinin yurda 
sokulması veya yurtta yapii'ması yasaklanmış iken (a) fıkrası ile getirilen hükümle, 
Uluslararası birimler sistemine göre yapılmamış veya bu sisteme göre yapılmış ol
makla beraber bu Kanun hükümlerr.ne uymayan ölçü aletlerinin münhasıran ticaret 
maksadıyla yurda sokulması veya yurtta yapılması yasakllanımış, ayrıca, hem metre 
sistemine hem de diğer bir sisteme göre birarada tertiplenmiş ölçü ve ölçü aletlerinin 
yurda sokulması ve yurtta imaline ilişkin yasak kaidurılmıştır. 

Madde (b) fıkrasında, h;ç damgalanmamış ölçü ve ö'çü a'etleriıniın, alım ve satım
da kullanılma yasağına ilaveten, satışa arzedilmesi veya satışına aracılık edilmesi de ya
sak kapsamına dlahil edilmiştir. 

(c) Fıkrasında, ölçü ve ölçü aletlerinin bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik
le belirlenecek şekil ve esaslar dışında kullanılması yasaklanmıştır. 

(d) 'Fikrasında, doğru olmadığı herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek ölçü 
ve ölçü aletlerini bulundurma, kullanma ve kullanmaya teşebbüs yasağı yanında, doğ
rulukları bilerek bozulmuş ölçü ve ölçü aletleri için de kullllıanma yasağı getirilmiştir. 
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(e) (Fıkrasında, damgalandığı halde sonradan damgası herhangi bir sebeple kop
muş- veya bozulmuş, yahut damga süresi geçirilmiş veya damgaları yetkililerce iptal 
edilmiş ölçü ve ölçü a'letisri ile damga iptalinden sonra tamir edildiği halde damga-
lattırılmaksızın sahiplerine verilen ölçü ve ölçü aletlerine ilişkin yasaklar açıklanmıştır. 

(f) Fıkrasında, ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarlarının, Bakanlığın yetki bel
gesini haiz olmayan kişilerce yapılması yasaklanmıştır. 

(g) Fıkrasında, ambalajlanarak satışa araedilen mallarda, etiketlıerimde belirtilen 
miktarla, malın gerçek miktarının uymaması halinde mesul olanların cezalandırılacağı 
belirtilmiştir. 

(h) Fıkrasında, Bakanlıkça tespit olunan elektrik, su ve havagazı sayaçlarının ta
mir ve ayar ücret1.erinin dışında ücret alınması yasaklanmıştır. 

Ancak, 13 üncü madde ile damgaları iptal! edilen sabit ölçü ve ölçü aletleri ille •sö
külüp taşınması güç olanlar, alım satım yerlerinde bulundurma yasağı dışında bıra-
kıijmııştır. Ayrıca, Yurt dışına gönderilmek amacıyla yapılan ölçü ve ölçü aletleri de 
imalat ve alım satım yasağı dışında bırakılmıştır. 

Madde 15. — Ceza hükümJlerini kapsayan bu maddenin hazırtanmasında, bilhas
sa suç işlenmesini önleyici tedbirlere ağırlık verilmiş ve böylece suçların yanışına ceza 
kovuştunmasiının azaltılması amaçlanmıştır, Bu suretle, alıcı ve satıcı hukukunun ve 
piyasaya güvenin korunmasını sağlayıcı daha etkili ve dengeli cezalar ihdas olunması 
gözetilerek, 1782 sayıılı Kanunda en az 25 en çoık 500 lira olan para cezaları, 30 000 -
dilıa 2 000 000 lira seviyesine çıkarılmış, yedi gün ile 30 gün olan hapis cezaları da 6 ay 
ila 2 yıl şeklinde belirlenmiştir, Bu madde uyarınca müsadere edilecek ölçü ve ölçü 
aletlerinden elde edilecek gelirlerin de 18 inci madde file kurulması öngörülen fona ak
tarılması esasına yer verilmiştir. 

Madde 16. — 1782 sayılı Kanunda olduğu gibi bu madde ile ceza uygulamasın
daki usul düzenlenmiştir. 

Madde 17. — 1782 sayılı Kanunda yer almayan muayene ve damgalama ücreti, 
bu madde ile ölçü ve ölçü aletlerinin muayeneleri sonunda yapılacak damgalama ve 
belgeleme işlemleri karşılığında 3 üncü maddede belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinden yö-
netmeliikte belirtilecek miktar ve esaslara göne ücret alınması öngörülmüş ve bu şe
kilde dlıde edilen gelinin beşte birinin Toplu Konut veya Kamu Ortaklığı Fonuna tah
sis olunması esası getirilmiştir. 

Madde 18. — Bu maddede, Ölçüler ve Ayar Merkez ve Taşra Teşkilatına ait la-
bonatuvarlarun günün şartlıarına cevap verebilecek bir halle getirilmesi ve görevin daha 
süratli ve etkili bir şekilde ifasını teminen lüzumlu araç ve gereçlerle donatılması, teş
kilatın her yıl muayenelerde kullandığı damgaların imali, üyesi bulunduğumuz Ulus
lararası Ölçüler ve Tartılar Bürosu ile Uluslararası Nizamî Ölçüler Teşkilatına ödene-
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cek aidatların Ikarşılanması amacıyla bir fon meydana getirilmesi faydatkı ve gereklli 
görüldüğünden, 1782 sayılı ölçüler Kanununda yer almayan ölçüler ve Ayar Fonu 
tesis edilmiştir. 

Madde 19. — Ölçü ve ölçü aletlerimin! bulundukları yerlerde yapılacak muayeneler 
ile ilgili olarak tahakkuk ettirilecek yoliiuik, taşııma ücret.eri ve benzerî giderlerin 1782 
sayılı Kanunda olduğu gibi müracaat sahiplerince ödenmesi öngörülmüş, ayrıca, ihbar 
üzerine yapman muayenelerde sözü edilen harcamaların Bakarikk bütçesinden karşıla
nacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde 20. — Bu madde ile Bakanlık ölçü'er ve Ayar Teşkilatı Memurlarına, Be
lediye Ölçüler ve Ayar Memurlarının ölçü ve ölçü aletlerine ait bilumum işlerini 1782 
saydı Kanunun ek 2 ne i maddesinde olduğu gibi kontrol yetkisi verilmiştir. 

Madde 21. — 1782 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesindeki Belediye ayar me
murlarının tayin ve terfi teninin Bakanlıkça yapıliacağına dair hüküm metinden çıkarı
larak madde yeniden düzenllenımıiştir. 

Madde 22. — Bu madde üe 1782 sayıılı Kanunda yer almayan Belediye ayar me
murlarının kadro temini ve bu kadrolara yapılacak atamalar düzenlenmiştir. 

Madde 23. — Maddede, yürürlükten kaldırılan kanunlar belirtilmiştir. 
Madde 24. — Bu madde, Kanunda çıkarılması öngörülen yönetmeliklerle ilgili 

olup, yeni yönetmedikler yürürilüğe girinceye kadar geçeceık dönemde mevcut Tüzük ve 
Yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanımasraıı öngörmüş
tür. 

Madde 25. — Bu madde Kanununun yürürlüğe konulması ile ilgilidir. 
Madde 25. — Yürütme görevi ile ilgili maddiedir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 21 . 10 . 1988 
Esas No. : 1/430 
Karar Nori : 25 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ölçüler ve Ayar Kanunu Tasaınisı Sanayii ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü Yürür' 
ün, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Maliye ve Gümrük 'Bakanağı itıemsilciferinıin de ka
tılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip glörüşülmüş ve Tasarı üzeninde yapılan de
ğişiklik ve lilavetor aşağıda açıiklanmısıtır. 

1. Tajsarmşn 3 üncü maddesinin (a) bendinin somunda bulunan «'belgeleri» (keli
mesi «ıbeilgeler» olarak düzeltilmiş, X)d) 'bendimin başına açıklık getinmeik üzere «Kul
lanılmayan» kelimesi ©klenımıiştâr. 
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2. Tasarının 15 inci maddesi Talsarı ile yaısakiamam fiillere adlî nitelikte ceza
ların uygulanmasıınıı öngörmektedir. 

,Söz konusu fiililer incelendiğimde bunlarım çeşlti valhamet arzettikleiri görülmek
tedir. Esasen süreleri itibariyle para; cezasına çevrilmesi zorunlu olan hürriyeti bağ
layıcı cezalarla, ımahiyeit Mbarrâyle vahim mıitelikıliı olimayam ve para cezası öngörülen 
fiillerin mahkemelerin önüne getirilmesi, mahkemelerlin gereksiz yere iş yükü «altıma 
sokulmasına sdbep olacaktır. Bu 'görüşten hareketle Tasarıda yer alan yasak fiiller 
bir tasnife tabi tutularak az valhnm olan fiililerin 'idare tarafımdan uygulanacak müey
yidelere bağlammasımıin daha uygun olacağı düşünülmüş ve Tasarının 1!5 inci mad
desinde idarî ınii'telıikli para cezalan İle 'bu para cezalarının tahsil usullerine yer ve-
nilımiştir. 

3. Tasarımın Kavuşturana ve yargılama usulü başlıklı 16 nci rnıaddeaı adlî ce
zalara tahsis edilmiş ve daha vaihim olan fiiller, ilcim verilecek cezalarıırii adlî yangı mer
ciince verilmesi bükme (bağlanmış ve bu konuda uygulanacak usul! hükümler i de 
aynı madde içinde 'belirtilerek madde »başlığı «Adlî Cezalar» şeklinde değiştirilmiştir. 

4. Tasarının '17 inci (maddesinde yer alam «ile» kelimesi '«ilâ» olarak düzeltil
miştir. 

5. Sermaye ŞiıPketleni ve Kooperatiflerim genel kurul toplantılarına katılacak 
Bakanlık itemsilcileri için ibu kuruluşlar tarafımdan ödenmesi 'öngörülen ücretle ilgili 
olarak yapılacak hukukî düzenlemelerin konu ile iıllgili (kanunlarda, yer alması gerekli 
bulunmaktadır. 'Nitekim, Kooıperatilfer Kamunu, komu ile ilgili özel bükümler getir
miş ve Tasan Türkiye Büyük MıM'let 'Meclisi Genel Kurulundan geçmiştir. 

Anonim Şirket genel kuruilaruna katılacak 'Bakanlık temsilcilerine ödenecek üc
retlerle jilg'iii düzenlemenin de tııpkı Kooperatifler Kanununda olduğu ıgiıbi Türlk Tica
ret Kanununda yapılması yerinde olacağımdan uygulamada paralellik sağlamak ama
cıyla Tasarının 18 inci maddesinıim (d) bendi madde meitniinıden çıkarılmıştır. 

6. İBu Kanunun yayımı ile (binlikte yürürlüğe girmeyen hükümler yürürlüğe gi
rinceye kadar uygulamada doğabilecek boşluklan doldurmak amacıyla Tasarıya Ge
çici 1 İnci Madde eklemmiştiır. 

7. Tasarımım \15 inci maddesinıim eski uygulatmalara yansıitıılmaısımı temin etmıek 
maksadıyla Tasarıya Geçici 2 nci Madde eklenmiştir. 

8. Tasarınım Yürürlük başlıklı 25 inci maddesinde sayılan madde numaralarına 
15 ve 16 inen maddelerle ilgisi nedem'iyüe Geçıioi 2 nci Madde de dahil ediilımiştir. 

9. Tasarının diğer maddeleri Komisyonumuzca aynen 'benimsenmiştir. 
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Raporumuz Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna ısunullmak üzere saygı 
ile arz.oluınuır. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Sözcü 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
11, 17, 18, 19 oncu maddelere 

muhalifim. 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

istanbul 
9, 11, 17 ve 18 inci maddelere 

muhalifim. 

Üye 
Ahmet Ersin 

izmir 
9, 11, 17 ve 18 inci maddelere 

muhalifim. 

Üye 
Yılmaz Al tuğ 

Sivas 

Başkanveki'H 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
9, 11, 17 ve 18 inci maddelere 

muhalifim. 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 

Üye 
Aytekin Kotil 

istanbul 
9, 11, 17 ve 18 inci maddelere 

muhalifim. 

üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
9, 11, 17 ve 18 inci maddelere 

muhalifim. 

Üye 
Muhittin Karaman 

Gümüşhane 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 26.10.1988 

Komisyonu 
Esas No. : 1/430 
Karar No. : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ölçüler ve Ayar Kanunu Tasarısı (1/430) Sanayi ve Ticaret Bakam Sayın Şükrü Yü
rür, Adalet Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Balkanlığı temsilcilerinin katıldığı Komisyo
numuzun 26.10.1988 tarihli 4 üncü birleşiminde yaptığı toplantıda incelenip görüşül
müştür. 

Komisyonumuzca verilen karar gereği müzakerelerde Adalet Komisyonunca ka
bul edilen metin esas alınmış ve bu metin üzerinde yapılan değişiklik ve ilaveler aşa
ğıda açıklanmıştır. 

i. Adalet Komisyonu metninin 1, 3, 4, 6, 8, 16, 19, 22, 23, Geçici Madde 1 
ve 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

2 Adalet Komisyonu metninin ikinci maddesi olan Tasarının ikinci maddesinin 
birinci paragrafına, kullanılmaya başlanmış bulunan «doğal gaz sayaçları» ile «nakli-
metreler» ilave edilmiş ve metin buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

."». Adalet Komisyonu metninin 5 inci maddesi olan Tasarının 5 inci maddesinin 
son fıkrasında zikredilen yönetmeliğin hangi mercice çıkarılacağına açıklık getirilme
sini teminen; bu yönetmeliğin «Bakanlıkça» çıkarılacağı hükmü ilave edilerek metin 
yeniden düzenlenmiştir. 

4. Adalet Komisyonu metninin 7 nci maddesi olan Tasarının 7 noi maddesinin 
(b) bendine, ikinci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak, «doğal gaz sayaçları» 
ile «naklimetreler» ilave edilmiş ve çıkarılacak yönetmeliğin «Bakanlıkça» çıkarılması 
öngörüldüğünden bunu teminen metne «Bakanlıkça» talbiri ilave edilerek metin yeni
den tanzim edilmiştir. 

5. Adalet Komisyonu metninin 9 uncu maddesi olan, Tasarının 9 uncu madde
sinin son fıkrasında zikredilen yönetmeliğin «Bakanlıkça» çıkarılması esas olduğundan 
bu hüküm metne ilave edilmiş ve metin buna göre yeniden tanzim edilmiştir. 

6. Adalet Komisyonu metninin 10 uncu maddesi olan Tasarının 10 uncu mad
desindeki yönetmeliğin «Bakanlıkça» çıkarılacağı hükmü metne ilave edilmiş ve me
tin buna göre yeniden tanzim edilmiştir. 

7. Adalet Komisyonu metninin 11 inci maddesi olan Tasarının 11 inci madde
sine, ikinci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak, «doğal gaz sayaçları» ilave 
edilmiş ve metin buna göre yeniden tanzim edilmiştir. 

8. Adalet Komisyonu metninin 12 nci maddesi olan Tasarının 12 nci madde
sindeki yönetmeliğin «Bakanlıkça» çıkarılacağı hükmü metne ilave edilmiş ve metin 
buna göre yeniden tanzim edilmiştir. 
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9 Adalet Komisyonu metninin 13 üncü maddesi olan Tasarının 13 üncü mad
desindeki yönetmeliğin «Bakanlıkça» çıkarılacağı hükmü metne ilave edilmiş ve metin 
buna göre yeniden tanzim edilmiştir. 

10. Adalet Kamıiısyoııu metninin 14 üncü maddesi olan Tasarının 14 üncü mad
desinin (c) bendinde ölçü ve ölçü aletlerinin şekil, tertibat veya ayarlarını bozacak şe
kilde kötü veya maksatları dışında kullanılmaları gibi objektif olmayan bir ölçü vaz
ettiğinden ve esasen kötü veya maksat dışında kullanmanın ölçü ve ölçü aletlerinin 
ayarlarını bozmasını intacı halinde, bu ölçü ve ölçü laletlerinin kullanılmasına mani 
olan yasaklar diğer bendlerde zikredilmiş olduğundan, tatbikatta sıkıntı doğurması 
muhtemel olart bu hükmün madde metninden çıkarılması Komisyonumuzca kabul 
edilmiş ve madde bendleri 'buna uygun olarak değiştirilerek metin yeniden tanzim 
edilmiştir. 

İL Tasarının 3 üncü bölümü olan ceza hükümleri ile ilgili 15 ve 16 ncı madde
lerde Adalet Komisyonunca yapılan ve rriezkûr Komisyon raporunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde gerekçeleri izah edilen değişiklikler, Komisyonumuzca aynen benimsen
miş ancak; Adalet Komisyonu metninin 15 inci maddesinin (a) bendindeki «14 üncü 
maddesinin (c) bendi» ifadesi; 14 üncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak, 
madde metninden çikarılmış ve bu maddenin (>b) 'bendindeki 14 üncü maddenin 1 inci 
fıkrasının (e), (f) ve (h) bendleri ile gene bu maddenin (c) 'bendindeki; 14 üncü mad
desinin (d) veya (g) ıbendleri tabirleri, 14 üncü madde bendlerinde yapılan değişikliğe 
paralel olarak, (b) bendi için; (d), (e) ve (g) olarak (e) 'bendi için ise; (c) ve ı(f) olarak 
değiştirilmiş ve madde metni buna göre yeniden tanzim edilmiştir. 

12. Adalet Komisyonu metninin 17 nci maddesi olan Tasarının 17 nci madde
sinin 1 nci fıkrasına göre alınacak muayene ve damga ücretleri 100 lira ila 1 000 000 
lira arasında olmak üzere yönetmeliğe bırakılmaktadır. Ancak alınacak muayene ve 
damga ücretleri hizmet karşılığı alınan ücretler olduğu cihetle; maddede herhangi bir 
alt ve üst limit sınırlamasına zaruret olmadığından ve para değerinde zaman içinde 
olacak değişiklikler sebebiyle kanunun değiştirilerek yeniden sınır belirlemelerine ge
rek dııyııimamasını teminen madde metnindeki parasal sınırların kaldırılarak, bu Ta
sarının 11 inci maddesindeki gibi; alınacak ücretlerin bakanlıkça çıkarılacak bir yö
netmelikle belirlenmesi esası Komisyonumuzca kabul edilmiş ve maddenin birinci 
fıkrası buna göre yeniden tanzim edilmiştir. Yine bu maddenin ikinci fıkrasında bu 
maddeye göre toplanan gelirlerin beşte birinin her yıl sonunda Başbakanlık Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı Fonuna verileceği hükmü; 18 inci madde ile getirilen ölçü
ler ve Ayar Fonunun gayesine ulaşabilme süresinin kısaltılmasını teminen, Komisyo
numuzca uygun görülmemiş ve bu hüküm madde metninden çıkarılmıştır. 

13. Adalet Komisyonu metninin 18 inci maddesinin (b) fıkrasına sehven ko
nulmadığı anlaşılan Tasarının 16 ncı maddesi de ilave edilmiş ve madde metni buna 
göre yeniden düzenlenmiştir. 

14. Adalet Komisyonu metninin 20 nci maddesi olan Tasarının 20 nci madde
sindeki «Grup Merkezi» tabirine ihtiyaç bulunmadığından bu tabir kaldırılarak mad
de metni yeniden düzenlenmiştir. 
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ıs. Adalet Komisyonu metninin 21 inci maddesi olan Tasarının 21 inci mad

desinin 2 nci fıkrasında, 20 nci maddede «Grup Merkezi» ifadesiyle ilgili olarak ya
pılan değişikliğe paralel olarak, bu fıkra metnine açıklık getirilmesi bakımından metin 
yeniden tanzim edilmiştir. 

16. Adalet Komisyonu metninin 24 üncü maddesi olan tasarının 24 üncü mad
de metnindeki «Resmî Gazetede yayımlanır» hükmü, esasen 25.4.19®! Tarih ve 3011 
sayüı Kanun yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağını bükme bağladığından 
madde metninden çıkarılmış ve yine madde metnindeki «en geç 'bir yıl» tabirinde «en 
geç» ifadesine lüzum görülmediğinden bu talbir de madde metinden çıkarılarak madde 
metni yeniden düzenlenmiştir. 

17. Adalet Komisyonu metninin geçici 2 nci maddesinin (a) bendinin 3 üncü 
cümlesinin başmidaki «*bu mercii tabiri» «bu merci» olarak tadil edilmiş ve madde 
yeniden tanzim edilmiştir. 

18. Adalet Komisyonu metninin 25 inci maddesindeki Kanununun yayımı tari
hinden itibaren 1 yıl sonra yürürlüğe girmesi öngörülen, kanunun 3 ve 8 numaralı 
maddeleri, muhteviyatları itibariyle kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi, uy
gun görüldüğünden, madde metninden çıkarılmış ve madde buna göre yeniden tanzim 
edilmiştir. 

İşbu raporumuz havalesi gereği Bütçe-Plan Komisyonuna gönderilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Fahir Sabuniş 

Bursa 

Sözcü 
Mustafa Şahin 

Kayseri 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Muhyettin Mutlu 

Bitlis 

Üye 
İlker Genlik 
Çanakkale 

Üye 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

'Başkanvekili 
Ahmet Edip Uğur 

Balıkesir 

Kâtip 
Cengiz Altınkaya 

Aydım 

Üye 
Mehmet Gedik 

Bursa 

Üye 
Nevzat Aksu 

Çorum 

Üye 
Rıza Şimşek 

Erzurum 
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Üye 
Neccar Türkcan 

izmir 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Alaattiti Kurt 

Kocaeli 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Erkan Yüksel 

Tokat 

Üye 
Kâzım Çağlayan . 

Kırşehir 

• Üye 
Ertuğrul Özdemir 

Ordu 

Üye 
Şinasi Altıner 

Zonguldak 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Gürbüz Şakranlı 

Manisa 

MUHALEFET ŞERHİ 

Ölçüler ve Ayar Kanun Tasarısının! 

«Malî ve Cezaî Bükümler Bahsinde» 

Madde 15'de, Madde 16*da, Madlde 17 ve Madde 18'de .bahisti geçen cezaların tah
silinin Fon'da toplanmasına, 

1. Fonların deneltüm dışı kaldığı ve sarfının klim ve hanigi eller kanalıyla yapıldı
ğının belli olmaması dolayıısiyle, 

2. Fonlarda, kullanım e'snasındia kaynakların bir yerdien dıiğer tarafa denetimsiz 
bir biçimde aktarma yapıldığı içlin muhalefet şerhimiz vardır. 

Saygılarımızla. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Neccar Türkcan 
îzmîr 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Zeki Ünal 
Eskişehir 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 2 . 12 . 1988 

' Esas No. : 1/430 

TÜRKJtYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BASKINLIĞINA 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hasırlanıp, »Bakanlar Kurulunca 20.4.1988 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havaleleri uyarınca önce Ada
let Kondisyonu, daha sonra Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda görüşüldük
ten sonra Koroisıyonumuza ha/vale edilen «Öilçtiler ve Ayar Kanunu Tasarısı» Komisyo
numuzun 1.12,1988 tarihli 66 ncı birleşiminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,. Mailıiye ve 
Gümrük Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Devlet 'Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsil
cilerinin de kaitıtaıaisıyla incelenip görüşülmüştür. 

Ülkelmizde ölçüler ve ayar ıhizanettleri ile ticarî münasebetlerde piyasaya olan gü
venin ve tüketicinin korunrna'sı amacıyla 1933 yılında 1782 sayılı Ölçüler Kanunu yü
rürlüğe girmiş ve günün değişen şartlarına uygun olarak 1955 yılınlda yürürlüğe konulan 
6621 sayüı Kanunla, 1782 sayılı Kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş ve bu kanuna yeni 
maddeler eklenmişUiir. 

Diğer taraftan, ölçü ve ölçü aletlerinin uluslararası program içerisinde kullanılma
sını sağlamak amacıyla merkezi Parüslte ıbüiunan «Nizamî Ölçüler Teiş,kii'la!tı»na ülkemiz 
31.12.1955 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla üye olmuştur. 

Uluslararası Tartılar ve Ölçüler Bürosunun Genel Konferanslarında alınan karar
lara uyulması ve uluslararası Nizamî Ölçüler Teşkilatına üye devletlerin metroloji ala-
nında'ki ilerlemelerine ayalk uydurulmasını sağlamak amacıyla reform niteliğinde hazır
lanan yeni tasarı ile; 

Güncelliğini kaybetmiş olan ölçü birimleri ve tarifleri yerine üyesi bulunduğumuz 
Uluslararası Tartılar ve Ölçüler Genel Konferansılarında tespit edilen ve diğer üye dev
letler tarafından da kabul edilerek uygulamaya konulan Uluslararası Birimler Sistemi ve 
bu sisteme dahil birimlerle bunların tarifelerinin ülkemizce de kabulü ve uygulama ala
nına konulması, 

Diğer ülkelerde olduğu giibi ülkemizde de elektrik, su, havagazı, akaryakıt sayaçları 
ile taksimetre ve yüksek çekerli basküller ve benzerleri ölçü ve ölçü aletlerinin Bakanlılk 
Ölçüler ve Ayar Kuruluşunca bunların imalatı, montajı ve tamiri saıfhalarırida ilk mua
yeneleri ie heliirîi bir süre sonra psriyiodUk ve silidk muayenelerinde damgalama ücrdtiinin 
alınması ve âlinacak bu ücretlerin kurulacak fonda toplanması, beşte birinin Toplu Ko
nut veya Kamu Ortaklığı Fonuna aktarılması, ••••,•'..•••••• 

Fonda toplanan para ile bu Kanunla Balkanlığa verilen görüvlerin yürıütülefculmes'i 
için gerekli leboratuvairların kurulması veya kurdurulması, araç ve gereç temini, uluslar
arası kuruluşlara ve ulusal mleltroloji ve kalibraısyon merkezi ve laıboratuıvarJanna yapıla
cak ödemelerin karşılanması, meslekî kurs ve seminerlerin düzenlenmesi,.eğitim çalışma
larının yapılması, 
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Tüketicinin halk ve men£«Atlewnlirı korunması ve ticarî münasebetlerde dürüstlüğün 
sağlanması, 

Haksız kazancın önlenmesi amaçlanmıştır. 
Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; tasarının tümü Komteyionumuzca da be

nimsenmiş, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metni esas alınarak maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13,14,15,16 ve 17 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

VS inci maddesine, verilen Mir önerge ile fon harcamalarının ne şekilde ve nasıl ya-
piacağı hususunda tereddütleri giderici mahiyette açıklayıcı düzenlemeler getirilmiş ve 
madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

19, 20, 211, 22, 23 ve 24 üncü maddeler ile Geçici 1 ve Geçidi 2 nci maddeler ve yü
rürlük ve yürüıtmetyi düzenleyen 25 ve 26 nci maddeler aynen kalbuî edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 

Başkanvekili 
İlhan Aşkın 

Bursa 

Sözcü 
İsmail Şengün 

Denizli 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

. /. Önder Kırlı 
Balıkesir 

18 inci maddenin Yasada 
yer almasına karşıyım. 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Mehmet Moğultay 
Istanlbul 

Muhalefet metni ektedir. 

N. Kemal Zeybek 
istanbul1 

Kâtip Uye 
Kadir Demir 

(Konya 

Mehmet D elice oğlu 
Adıyaman 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Muhalefet şerhi ektedir. 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

İmzada 'bulunamadı. 
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Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Muhalefet şerhim ektedir. 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Sümer Oral 
Manisa 

Fonla ilgili 16 ncı maddeye muhalifi 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

İmzada bulunamadı. 

MUHALEFET ŞERHÎ 

1/430 esas nolu Yasa tasarısında oluşturulmak istenen «ölçüler ve Ayarlar Fo
nu» nedeniyle yasa tasarısının 18 inci maddesine muhalif olduğumuzu 'bilgilerinize arz 
ederiz. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Mehmet Moğultay 
istanbul 

/. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Hüsnü Okçuoğlu 
istanbul 

Cemal Seymen 
Nevşehir 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 
METİN 

Ölçüler ve Ayar Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 
millî ekonominin ve ticaretin gereklerine 
ve kamu yararına uygun olarak Türkiye 
hudutları üçinde her türlü ölçü ve ölçü 
aletlerinin doğru ayarlı ve uluslararası bi
rimler sistemine uygun olarak imalini ve 
kullanılmasını sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Uzunluk, alan, hacim, 
ağırlık ölçüleri, areometreler, hububat 
muayene aletleri, elektrik, su, havagazı, 
akaryakıt sayaçları, taksimetreler, akım 
ve gerilim ölçü transformatörleri ile de
miryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının 
muayenesi, ayarlanması ve damgalanma
sı bu Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Bakanlar Kurulu, Sanayi ve' Ticaret 
Bakanlığının teklifi üzerine bu maddede 
yer almayan herhangi bir ölçü ve ölçü 
aletini bu Kanun kapsamına alabilir. 

İstisnalar 

MADDE 3. — Aşağıdaki konular bu 
Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır. 

a) Uluslararası birimler sisteminin 
uygulanmadığı ülkelerle ilgili ve taraflar
dan biri Türk vatandaşı olmayan ve 
yurdumuzda oturmayan şahıslarla yapıl
mış anlaşma, sözleşme ve düzenlenmiş 
belgeleri, 

b) (a) bendinde belirlenen ülkelere 
ticaret eşyası ihracı ile uğraşan müesse-

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

ÖJçiiter ve Ayar Kamunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Tasarının 1 imci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Kapsam 

iMAlDDE 2. — Tajsannm 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen 'kabul edıîl-
ımişıtıir. 

İstisnalar 

MADDE 3. — Aşağıdaki konular ibu 
IKaınucı kapsamı dışında bıraikılmışitır. 

a) Uluslararası Biıriımter Sistemimin 
uygulanmadığı ülkelerle ilgili ve 'taraf
lardan biri Türk vatandaşı olmayan ve 
yurdumuzda oturmayan şahıslarla ya
pılmış anlaşma, sözleşme ve düzenıkm-
miş 'belgeler, 

ıb) (a) ibendimde .'belıirlemen ülkelere 
ticaret eşyası ihracı ide uğraşan müessese 
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SANAMt VE TEKNOLOJİ VE 
TİCARET KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

ölçüler ve Ayar Kanunu Tasarısı 

BtRINOt BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Adalet Komisyonu 
metninin 1 inci maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ölçüler ve Ayar Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ 1BÖLÜM 

Genel Hükümiler 

Amaç 

MADDE 1. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Uzunluk, alan, hacim, 
ağırlık ölçüleri, areometreler, hububat 
muayene aletleri, elektrik, su, havagazı, 
doğalgaz, akaryakaıt ısayaçları, taksimet
reler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü 
transformatörleri ile demiryolu yük ve 
sarnıçlı vagonlarının muayenesi, ayarlan
ması ve damgalanması bu kanun hüküm
lerine göre yapılır. 

(Bakanlar Kurulu, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının teklifi üzerine bu maddede 
yer almayan herhangi (bir ölçü ve ölçü 
aletini bu kanun kapsamına alabilir. 

İstisnalar 

MADDE 3. — Adalet Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İstisnalar 

MADDE 3. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

se ve fabrikalarda özellikle bu işler için 
kullanılan ölçü ve ölçü aletleri, 

c) 1782 sayılı Ölçüler Kanununun 
yürürlüğe girdiği 1.1.1933 tarihinden ön
ce düzenlenmiş bulunan tapu, kontrat 
ve senet gibi kayıt ve belgeler, 

d) Antika ölçü ve ölçü aletleri, 
e) Öğretim işlerinde, para ve mücev

herat yapımında veya taşıdığı özellikler 
bakımından Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğınca uygun görülecek özel, kişisel veya 
teknik işlerde kullanılan veya sanayi ku
ruluşlarında özelikle imalata yarayıp ma
mullerin miktarını tespitle ilgisi bulun
mayan ölçü ve ölçü aletleri, 

f) Münhasıran banyo ve mutfaklar
da kullanılmak maksadıyla imal edilmiş 
bulunan dinamometrilk tartı aletleri, 

g) Silahlı Kuvvetlerin donatım ve 
donanımına ait olup, alım satımla ilgisi 
bulunmayan teknik ölçü ve ölçü aletleri. 

Ancak, (b), (e) ve (g) bentlerinde ya
zılı ölçü ve ölçü aletlerinden teknik işler 
dışında ve ticarette kullanılabilecek nite
likte olanların üzerlerine «Alım ve satım 
işlerinde kullanılamaz» deyiminin yazıl
ması ve (b) bendinde belirtilen ölçü ve 
ölçü aletlerinin özelliklerine göre mua
yeneleri yapılarak damgalanmış olmala
rı şarttır. 

Tarifler 

MADDE 4. — Bu Kanunun uygu
lanmasında, 

Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakan
lığını, 

Uluslararası birimler sistemi : Ulus
lararası Tartılar ve Ölçüler Konferansın-
ca kabul edilen uluslararası birimleri. 

Türkiye Büyük Millet 

(Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

ve fabrikalarda, öizelilkile ıbu dişiler ilcim 
kulamtılam ölçü ve ölçü lajletleriı, 

c) il 782 Sayılı Ölçüler Kanununun 
yürürlüğe girdiği 1.il. 1933 tarihinden; ön
ce düzenlenmiş buluımam tapu, kontrat 
ve senet gibi Ikayıt ve belgeler, 

d) Kullanılmayan amtıilka ölçü alet
leri, 

e) Öğretim işlerinde, papa ve mü
cevherat yapımında veya taşıdığı özel
likler bakımından İSanıayi ve Ticaret Ba-
ikanhğınca uygun görülecek özel, 'kişisel 
Veya tekniilk işlerde kul'i'andiam veya sa
nayi Ikuruluışliarında özellikle imalata 
yarayıp mamullerin miktarımı tespitle il
gisi bulunmayan ölçü ve ölçü afetleri, 

f) Münıhasıran banyo ve mutfaklar
da; kulanılmalk maksadıyla imal edilmiş 
bulunan ıdinıamıometıriik tarttı alıetferti, 

ıg) Sİalhlı Kuvvetlerim doruaıtıım ve 
(donanımına ait »olup alım satımla ilgisi 
bulunmayan teknik ölçü ve ölçü aletleri, 

Ancak, (b), (e) ve <(g) bentlerinde ya
zılı ölçü ve Ölçü afetlerinden, teknik işler 
dışımda ve ticarette ikuMiaınıİaJbileceik ni-
teliikite olanıların üzerlerine «alım ve sa
tım işlerinde kulllanıılmaz» deyimimin ya
zılması ve (b) bendimde belintilıem ölçü ve 
ölçü aletlerimin özeliklerimle göre muaye
neleri yapılarak: damgalanmış; olmaları 
şarttır. 

Tarifler 

IMAIDDE 4. — Tasanınım 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen 'kalbui edil-
oıiştiır. 

Meclisi (Ş. Sayısı : 146) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Tarifleri 

MAıDDE 4. — Adalet Komisyonu 
metninin 4 üncü maddesi Komisyonumuz
ca aynen kalbul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Tarifler 

MADDE 4. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 4 üncü 
maddesi aynen -kabul edilmiştir. 

(S, Sayısı : 146) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Ölçü : Ağırlık, uzunluk ve hacim gi
bi büyüklüklerin ölçülmesinde kullanı
lan ve üzerinde yazılı birim ve miktar
ların doğruluğu tasdik edilmiş ağırlık, 
uzunluk taksimatlı ölçüler ve ölçü kap
larını, 

Ölçü aleti : Ölçü işleminde kullanı
lan araç, sayaç ve gereçleri, 

Umumî ayar işareti : Damgada kulla
nılan (Tc) şekli olan işareti, 

Damga : Muayene sonunda uygun 
olduğu anlaşılan ölçü ve ölçü aletlerinin 
üzerice konulan umumî ayar işaretini, 

Etalon : Çeşitli ölçü ve ölçü aletleri
nin doğruluğunu tahkik etmek için sahip 
olunan imkânlara göre en yüksek hassa-
siyetli ölçü ve ölçü aletlerini, 

Dıinamometrik tartı aleti : Yaylı tar
tı aletini, 

îfade eder. 

Uluslararası Temel Birimler 
MADDE 5. — Bu Kanun kapsamın

daki uluslararası temel birimler şunlar
dır. 

'Metre : Uzunluk temel birimi, 
Kilogram : Kütle (ağırlık) temel bi

rimi, 
Zaman temel birimi, 
Elektrik akım şiddeti temel 

(Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Termodinamik sıcaklık te-

Saniye 
Amper 

birimi, 
Kelvin 

mel birimi, 
Kandela : Işık şiddeti temel birimi, 
M ol : Madde miktar birimi. 
Yukarıda yazılı temel birimler ile baş

ka değişik büyüklüklerin ölçüldüğü ve 
bu büyüklüklerin fiziksel oluşumlarına 
göre temel birimlerin çeşMi cebrik tertip
leri ifade edilen' türetilmiş birimlerin ta
rifleri ile özel adlandırmaları bir yönet
melikte gösterilir. 

Uluslararası Temel Birimler 
MADDE 5. — Tasarımn 5 linıcıiı mad

desi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Uluslararası Temel Birimler 
MADDE 5. — Bu Kanun kapsamın

daki uluslararası temel birimler şunlardır. 
Metre : Uzunluk temel birimi, 
Kilogram : Kütle {Ağırlık) temel bi

rimi, 
Zaman temel birimi, 
Elektrik akım şiddeti temel 

Termodinamik sıcaklık temel 

Saniye 
Amper 

Ibirimi, 
Kelvin 

Ibirimi, 
Kandela : Işık şiddeti temel birimi, 
Mol : Madde miktar birimi, 
Yukarıda yazılı temel birimler ile baş

ka değişik büyüklüklerin ölçüldüğü ve 
Ibu büyüklüklerin fiziksel oluşumlarına 
temel terimlerin çeşitli ceforik tertipleri 
ile ifade edilen türetilmiş birimlerin ta
rifleri ile özel adlandırmaları Bakanlıkça 
çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Uluslararası Temel Birimler 
MADDE 5. — Sanayi ve Teknoloji 

ve Ticaret Komisyonu metninin 5 inci 
maddesi aynen, kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Uluslararası Birimlerin Kullanılması' 

MADDE 6. — Resmî ve özel sözleş
meler, her türlü evrak, belge ve ilanlar 
ile miktar belirtilen etiketlerde ve kanun
lara göre tutulan defterlerde, uluslarara
sı birimlerin kullanılması zorunludur. 

Sayı ile alınıp satılması gelenek hali
ne getirilmiş bulunan alım satımlarda bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

Marka Kaydı ile Tip ve Sistemin 
Onaylanması 

MADDE 7. — Türkiye'de yapılan 
veya dışarıdan getirilen ölçü ve ölçü 
aletlerinin üzerine, bunları yapan şahıs 
veya firmaya ait özel bir markanın; ko
laylıkla okunabilecek, silinmeyecek ve 
ölçü ve ölçü aletinden ayrılmayacak şe
kilde konulması ve Bakanlığa kaydetti
rilmiş olması şarttır. 

Ayrıca; 
a) Yurt içinde ölçü ve ölçü aleti ya

pan fabrika ve imalathanelerle tamir atöl
yeleri, yaptıkları veya tamir ettikleri öl
çü ve ölçü aletleri için Bakanlıkça tespit 
edilecek esaslar dahilinde ve örneğine 
uygun, tasdikli bir imalat defteri tutmak 
zorundadırlar. 

b) Elektrik, su, havagazı, akaryakıt 
sayaçları, ölçü transformatörleri, taksi
metreler ve 2 nci madde ile Kanun kap
samına alınacak diğer sayaçların muaye
ne ve damgalanmaya kabul edilmeleri, 
bunların kullanışlı tip ve sistemde ol
duklarının Bakanlıkça önceden onaylan
mış bulunmasına bağlıdır. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili 
esaslar çıkarılacak yönetmelikle düzenle
nir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Uluslararası Birimlerin Kullanılması 

IMAJDDE 6. — Taısarıoıin1 6 ncı mad-
desiî Komisyonumuzca aynen; kabul 
tödimiiştir. 

Marka Kaydı tle Tip Sistemin Onay
lanması 

ıMAiDDE 7. — Taisajmnın 7 nci mad-
'desi Komisyonumuzca aynen flcajbul edil-
ımişitir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Uluslararası Birimlerin Kullanılması 

MADDE 6. — Adalet Komisyonu 
metninin 6 ncı maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Uluslararası Birimlerin Kullanılması 

MADDE 6. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Marka Kaydı ile 
Onaylanması 

Tip ve Sistemin 

MADDE 7. — Türkiye'de yapılan ve
ya dışarıdan getirilen ölçü ve ölçü alet
lerinin üzerine, bunları yapan şahıs veya 
firmaya ait özel bir markanın; kolaylıkla 
okunabilecek, silinmeyecek ve ölçü ve 
ölçü aletinden ayrılmayacak şekilde ko
nulması ve Bakanlığa kaydettirilimiş ol
ması şarttır, 

Ayrıca; 
a) Yurt içinde ölçü ve ölçü aleti ya

pan fabrika ve imalathanelerle tamir 
atölyeleri, yaptıkları yeya tamir ettikleri 
ölçü ve ölçü aletleri için Bakanlıkça tes
pit edilecek esaslar dahilinde ve örneği
ne uygun, tasdikli bir imalat defteri tut
mak zorundadırlar. 

Ib) Elektrik, su, havagazı, doğalgaz, 
akaryakıt sayaçları, ölçü transformatör
leri .taksimetreler, naklimetreler ve 2 nci 
madde ile kanun kapsamına alınacak di
ğer sayaçların muayene ve damgalanma
ya kabul edilmeleri, bunların kullanışlı 
tip ve sistemde olduklarının Bakanlıkça 
önceden onaylanmış bulunmasına bağlı
dır, 

Bu maddenin uygulanması ile İlgili 
esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik
le düzenlenir. 

Marka Kaydı ile Tip ve Sistemin 
Onaylanması 

MADDE 7. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 
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(Hükümetin TeikHf Ettiği Metin) 

Uluslararası Ölçü Örneklerinin Kabulü 

MADDE 8. — 1889 yılında Paris'te 
toplanan Uluslararası Tartılar ve Ölçüler 
Genel Konferansında kabul edilerek 
Fransa'da Sevr'de Breteuil Pavyonunda 
saklanmakta olan metre ve kilogram 
prototiplerinden alınan ölçü örnekleri, 
Türkiye için de uzunluk ve kütle (ağır
lık) temel etalonlarıdır. 

Bu temel etalonlar, Bakanlık tarafın
dan uygun bir yerde saklanır. Bu etalon
lara göre hazırlanacak yoklama ve kul
lanma etalonlarının ne şekilde sağlana
cakları, muayene edilecekleri ve koruna
cakları Bakanlıkça tespit edilir. 

Bakanlık bu amaçla mevcut veya ku
rulacak metroloji ve kalibrasyon merkez
lerinden faydalanabilir. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Muayene, Damgalama ve Ya-jaklar 

Muayeneler 

MADDE 9. — Ölçü ve ölçü aletleri 
aşağıdaki muayenelere tabi tutulurlar. 

tik muayene, 
Periyodik muayene, 
Ani muayene, 
Şikâyet muayenesi, 
Stok muayenesi. 

a) ilk muayene : Yeni yapılan veya 
parçaların birleştirilmesi suretiyle mey
dana getirilen ölçü ve ölçü aletlerinin 
satışa veya kulanılmaya başlanmaların
dan önce veya ithal edilen ölçü ve ölçü 
aletlerinin yurda sokulmaları sıra'sında 

(Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Uluslararası Ölçü Örneklerinin Kabulü 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci mad
desi Komisıyonuımuızca aynen kaıbul edil-
ımiştıir. 

İKtNOÎ BÖLÜM 

Muayene, Damıgajlama ve Yaısalklar 

Muayeneler 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu ımaJd-
desıi Kıomıisyoınumuizoa iaynenı ikalM edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Uluslararası Ölçü Örneklerinin Kabulü 

MADDE 8. — Adalet Komisyonu 
metninin 8 inci maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Uluslararası Ölçü Örneklerinin Kabulü 

MADDE 8. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 8 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜKÎNCt BÖLÜM 

Muayene, Damgalama ve Yasaklar 

Muayeneler, 

MADDE 9. — Ölçü ve ölçü aletleri 
aşağıdaki muayenelere tabi tutulurlar. 

tik muayene, 
Periyodik muayene, 
Ani muayene, 
Şikâyet muayenesi, 
Stok muayenesi, 

a) İlk muayene : Yeni yapılan veya 
parçaların birleştirilmesi suretiyle meyda
na getirilen ölçü ve ölçü aletlerinin satışa 
veya kullanılmaya başlanmalarından ön
ce veya ithal edilen ölçü ve ölçü alet
lerinin yurda sokulmaları sırasında ve
ya periyodik, ani şikâyet ve stok 
muayeneleri sonunda damgaları iptal 
olunan ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve 

İKİNCİ BÖLÜM 

Muayene, Damgalama ve Yasaklar 

Muayeneler 

MADDE 9. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 9 uncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ş. Sayısı : 146) 



- 26 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

veya periyodik, ani, şikâyet ve stok mua
yeneleri sonunda damgaları iptal olunan 
ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar
lanmalarından sonra veya ayarları bağlı 
bulundukları yere göre ayarlanmış olan 
ölçü ve ölçü aletlerinin ise her yer de
ğiştirmeleri halinde uygulanır. 

b) Periyodik muayene : Belli süre
lerde olmak üzere, bu Kanun kapsamına 
giren ölçü ve ölçü aletleri için yapılan 
genel muayenedir. 

c) Ani muayene : Bakanlık merkez 
ve taşra ölçüler ve ayar kuruluşları me
murlarının görecekleri lüzum veya ihbar 
üzerine, ölçü ve ölçü aletlerinin bulun
dukları yerlerde habersizce yapılan mua
yenedir. 

d) Şikâyet muayenesi : Bir ölçü ve 
ölçü aletinin doğru çalışıp çalışmadığını 
tespit etmek üzere, ölçü ve ölçü aleti 
sahibi veya diğer bir kimsenin yazılı mü
racaatı üzerine yapılan muayenedir. 

e) Stok muayenesi : ilk muayene 
damgasını taşıdıkları halde satılmayıp 
depo, atölye, imal veya satış yerlerinden, 
yahut henüz kullanılmasına ihtiyaç du-
yulmayarak stok halinde bulundurulan 
ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik mua
yene süreleri içinde tekrar tabi tutulduk
ları bir muayene şeklidir. 

Bu muayenelerin usul ve esasları, 
kimler tarafından, ne şekilde ve surette 
yapılacakları ve muayeneye tabi ölçü 
ve ölçü aletleri sahiplerinin veya bunla
rı kullananların görev ve sorumlulukları 
ile tabi olacakları yasaklar, yönetmelikte 
gösterilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Ettiği Metin) 

ayarlanmalarından sonra veya ayarları 
bağlı bulundukları yere göre ayarlanmış 
olan ölçü ve ölçü aletlerinin ise her yer 
değiştirmeleri halinde uygulanır. 

Ib) Periyodik muayene : Belli süreler
de olmak üzere, bu Kanuni kapsamına gi
ren ölçü ye ölçü aletleri için yapılan genel 
muayenedir. 

c) Ani muayene : Bakanlık merkez 
ve taşra ölçüler ve ayar kuruluşları me
murlarının görecekleri lüzum veya ilhlbar 
üzerine, ölçü ye ölçü aletlerinin bulun
dukları yerlerde habersizce yapılan mua
yenedir. 

d) Şikâyet muayenesi: Bir ölçü ve 
ölçü aletinin doğru çalışıp çalışmadığını 
tespit etmek üzere, ölçü ve ölçü aleti sa
hibi veya diğer <bir kimsenin yazılı mü
racaatı üzerine yapılan muayenedir. 

e) Stok muayenesi : İlk muayene 
damgasını taşıdıkları halde satılmayıp 
depo, atölye, imal veya satış yerlerinden, 
yahut henüz kullanılmasına ihtiyaç duyul-
mayarak stok halinde bulundurulan ölçü 
ve ölçü aletlerinin periyodik muayene sü
releri içimde tekrar tabi tutuldukları bir 
muayene sekilidir. 

Bu muayenelerin usul ve esasları, kim
ler tarafından ne şekilde ve surette yapı
lacakları ve muayeneye talbi ölçü ve ölçü 
aletleri sahiplerinin veya ıburaliarı kul'la-
nanlarıın görev,ve sorumlulukları ile taıfai 
olacakları yasaklar Bakanlıkça çıkarıla
cak yönetmelikte gösterilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 
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Tamir ve Ayar Yetki Belgesi 

MADDE 10. — Sayaç ayar istasyon
ları ile ölçü ve ölçü aletleri tamir ve ayar 
atölyelerinde çalışanlara vönetmelikte be
lirlenecek usul ve esaslara göre Bakan
lıkça yetki belgesi verilir. 

Bakanlık ölçü ve ölçü aletlerinin 
muayene ve ayar işleri için resmî ve özed 
kuruluşlara ait laboratuvar, ayar istas
yonları ve atölyelerden faydalanır. 

Tamir ve Ayar Ücretleri 

MADDE 11. — Elektrik, su ve ha
vagazı sayaçlarının tamir ve ayar ücret
leri Bakanlıkça her yıl Ocak ayında tes
pit edilerek ilan edilir. 

Gümrük İşleri 

MADDE 12. — Yurt dışından ithal 
veya yurt dışına ihraç edilen öıİçü ve öl
çü aletlerinin muayenelerine İlişkin usul 
ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Damgalama veya Damga Yerine Bel
ge Verme 

MADDE 13. —ilk, periyodik ve stok 
muayenelerinde doğru oldukları anlaşı
lan ölçü ve ölçü alötleri damgalamaya 
elverişli bulundukları takdirde damgala
nıl'. Damgalanmaya elverişli bulunmayan 
ölçü ve ölçü aletleri için damga yerine 
geçmek üzere bîr belge verilir. 

Damgalama veya damga yerine bel
ge verme, yer değiştirme halinde damga
nın geçerliliği ve damgaların iptaline ait 
usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

{Tamir ve Ayar Yetki Belgesi 

MADDE. TQ. — Taşanının 10 uncu 
maddesi Komıiisyonuoıuzca aynen kabul 
ediılmıi§ıtiır. 

Tamir ve Ayar Ücretleri 

MAJDDE 11. — Tasanınım )11 inci 
maddesli Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiışifliır. 

Gümrük İşleri 

MADDE 12. -^ Takarının 12 ncü mad-
tfösli KomisıyionunTiuzca atynen kaJbul edil-
mişjtir. 

Damgalama veya Damga Yerine Bel
ge Verme 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
öd'iknıiştir. 
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Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tamir ve Ayar Yetki ^Belgesi 

MADDE 10. — Sayaç ayar istasyon
ları iile öılçü ve ölçü aletleri ıtamir ve ayar 
atölyelerinde çalışanlara Bakanlıkça çı
karılacak yönetmelikte beliflıeneceık usul 
ve esaslara göre yetki 'belgesıi verilir. 

Bakanlık ölçü ve ölçü aletlerinin mua
yene ve ayar işleri için resmî ve özel ku
ruluşlara laıiıt laboratuvar, ayar istasyon
ları ve atölyelerden faydalanır. 

Tamir ve Ayar Ücretleri 

MADDE 11. — Elektrik, su, doğal-
gaz ve havagazı ısayaçlannun tamir ve 
ayar ücretleri Bakanlıkça her yıl Ocaık 
ayında tespit edilerek ilan edilir. 

Gümrük İşleri 

MADDE 12. — Yurt dışından ithal 
veya yurt dışına ihraç ©dilen ölçü ve ölçü 
aletlerinin muayenelerine ilişkin usul ve 
esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik
le düzenlenir. 

Damgalama veya Damga Yerine Bel
ge Verme 

MADDE ,13. — tik, periyodik ve stok 
muayenelerinde doğru oldukları anlaşı
lan ölçü ve ölçü aletleri damgalamaya el
verişli bulundukları takdirde damgalanır. 
Damgalanmaya elverişli bulunmayan ölçü 
ve ölçü aletleri için damga yerine geçmek 
üzere bir helge verilir. 

Damgalama veya damga yerine 'bel
iğe verme, yer değiştlkme halinde dam
ganın geçerliliği ve damgaların iptaline 
ait usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarıla
cak yönetmelikte gösterilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Tamir ve Ayar Yetki Belgesi 

MADDE 10. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 10 uncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tamir ve Ayar Ücretleri 

MADDE 11. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 11 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gümrük îşleri 

MADDE 12. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Damgalama veya Damga Yerine Bel
ge Verme 

MADDE 13. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 13 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yasaklar 

MADDE 14. — a) Uluslararası Bi
rimler Sistemine göre yapılmamış olan 
veya bu sisteme göre imal edilmiş olmak
la beraber, nitelikleri bakımından bu Ka
nun hükümlerine uygun bulunmayan öl
çü ve ölçü aldtlerinin ticaret maksaidıyla 
yurda sokulması veya yapılması, 

b) Damgalanmamış ölçü ve ölçü 
aletlerinin satışa arzı veya satılması, sa
tışına aracılık edilmesi, alım satımda kul
lanılması veya alım satım yerlerinde bu
lundurulması, 

c) Ölçü ve ölçü aletlerinin şekil, ter
tibat veya ayarlarını bozacak şekilde kö
tü veya maksatları dışında kullanılma
ları, 

d) Doğru olmadığı açıkça belli olan 
ölçü ve ölçü aletleri ile veya, bu alet
lerin ayarı bozulmak suretiyle ölçme 
yapılması veya bunların alım satım yer
lerinde bulundurulması, 

e) Damgası kopmuş, bozulmuş, peri
yodik muayene zamanında müracaat 
edilmemiş veya damga süresi geçirilmiş 
veya damgaları iptal edilmiş ölçü ve 
ölçü aletlerinin kullanılması, satışa arzı 
veya satılması, alım satım yerlerinde bu
lundurulması, damgaları iptal edilmiş öl
çü ve ölçü aletlerinin, tamirlerinden son
ra tekrar muayene ve damga yaptırılma
dan sahiplerine teslimi, 

f) Bu Kanun kapsamına giren ölçü 
ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarlarının 
Bakanlığın yetki belgesini taşımayan kişi
lerce yapılması, 

g) Ambalajında belirtilen veya yetki
li makamlarca tespit edilen miktarlara 
uymayan bir malın satışa arzı, 

(Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Yasaklar 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü 
maddesi Kotaiîsytonutauzca aynen kalbul 
edliilmiş'tir. 
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Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yasaklar 

MADDE 14. — a) Uluslararası Bi
rimler Sistemime göre yapılmamış oılan 
veya 'bu sisteme göre imal edilmiş ol
makla beralber, nitelikleri bakımından bu 
Kanun hükümlerine uygun bulunmayan 
ölçü ve ölçü afetlerinin ticaret maksadıy
la yurda sokulması veya yapılması, 

b) Damgalanmamış ölçü ve ölçü 
aletlerinin satışa arzı veya satılması, sa
tışına aracılık edilmesi, alım satımda kul-
lanıiiması veya alim satım yerlerinde bu-
lüındürulması, 

c) Doğru olmadığı açıkça belli olan 
ölçü ve ölçü aletleri ile veya Ibu aletle
rin ayarı bozulmak suretiyle ölçme ya
pılması veya bunlarım alım satım yerle
rinde 'bulundurulması, 

d) Damgası kopmuş, bozulmuş, peri
yodik muayene zamanında müracaat edil
memiş veya damga süresi geçirilmiş veya 
damgaları iptal edilmiş ölçü ve ölçü alet
lerinin kullanılması, satışa arzı veya satıl
ması, alım satım yerlerinde (bulundurul
ması, damgaları iptal edilmiş ölçü ve ölçü 
aletlerinin, tamirlerinden sonra tekrar 
muayene ve damga yaptırılmadan sahip
lerine teslimi, 

e) Bu Kanun kapsamına giren ölçü 
ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarlarının 
Bakanlığın yetki ıbelıgesiini taşımayan ki
şilerde yapılması, 

f) Ambalajında belirtilen veya yet
kili makamlarca tespit edilen miktarlara 
uymayan bir malın satışa arzı, 

g) 'Bakanlıkça tespit edilen tarifeler 
üstünde ücret talep etmek veya 'almak, 

yasaktır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Yasaklar 

MADDE 14. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 14 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümettin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

fa) Bakanlıkça tespit edilen tarifeler 
üstünde ücret talep etmek veya almak, 

Yasaktır. 
Bu Kanunun 13 üncü maddesine gö

re damgaları iptal edilmiş sabit ve sö
külüp taşınması güç olan ölçü ve ölçü 
aletleri, alım satım yerlerinde bulundu
rulma yasağına tabi değildir. 

Yurt dışından alınan siparişleri kar
şılamak veya yurt dışına gönderilmek 
amacıyla miktarı, nitelikleri ve yapım 
maddeleri belirtilerek yapılacak ölçü ve 
ölçü aletleri hakkında (a) ve (b) bent
lerindeki yapım ve alım satım yasağı uy
gulanmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

Cezalar 

MADDE 15. — Bu Kanunun; 
a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası 

ile, 14 üncü maddesinin (b), (c), (e), (f) 
ve (h) bentlerine aykırı hareket edenler 
hakkında 30 000 liradan 300 000 liraya 
kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

b) Fiil başka bir suç oluştursa dahi 
14 üncü maddenin (a), (d) ve (g) bentle
rine aykırı hareket edenler hakkında 
50 000 liradan 300 000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

c) Yukarıdaki! fiiller seri imalat ya
panlar veya toptan satıcılar tarafından 
işlenirse; (a) bendindeki fiiller için 6 ay
dan 1 yıla kadar hapis cezasına, (b) ben
dindeki fiiller için 1 yıldan 2 yıla kadar 
hapis ve 500 000 liradan 2 000 000 li
raya kadar ağır para cezasına hükmolu
nur. 

Suç konusu ölçü ve ölçü aletleri mü
sadere edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza Hükülm'leri 

İdarî Cezalar 

ıMAIDDE 15. — Bu Kanunun; 
a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına, 

7 ncü maddesinin ikindi fukraısımn (a), 
14 üncü maddeslinin (c) bentlerine aiyikırı 
Iharekelt ©denlilere 1C0 000 Lira, 

fa) 14 üncü maddenin birinci fıkrası
nın (e), (f) ve (fa) bentlerine aykırı hare-
keit edenlere 200 000 Lira, 

c) Fil, başka bir suç oiuşiturisa dalhli 
14 üncü maddesinin (a), (b), (d) ve (g) 
Iberttlerine aykırı hareket edenlere 300 000 
Lira, 

Para cezası verilir. Ölçü ve ölçü alet
lerine idarece el konularak müsadereyle 
ilgili gereiküli işlemlerin yapıinasi içtin 
'Cuımihuriyet Salvcılığına tevdi olunur. 

Bu fiillerin tekrarı halinde yukarıdaki 
cezalar M katı artırılarak uygulanır. 

Bu cezalar Sanayii ve Ticaret Bakan
lığı M Müldürü tarafından verilir. Bu ce
zalarla igiili kararlar, ilgililere usulüne gö-
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bu Kanunun 13 üncü maddesine göre 
damgaları iptal edilmiş sabit ve sökülüp 
taşınması güç olan ölçü ve ölçü aletleri, 
alım satım yerlerinde bulundurulma ya
sağına tabi değildir. 

Yurt dışından alınan siparişleri kar
şılamak veya yurt dışına gönderilmek 
amacıyla miktarı, nitelikleri ve yapım 
maddeleri belirtilerek yapılacak ölçü ve 
ölçü alletleri hakkında (a) ve (b) bend-
lerindeki yapım ve alım satım yasağı uy
gulanmaz. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

İdarî Cezalar 

MADDE 15. — Bu Kanunun; 
a) 6 nen maddesinin birinci fıkrası

na ve 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
(a) bendine aykırı hareket edenlere 
100 000 lira, 

b) 14 üncü maddenin birinci fıkra
sının (d), (e) ve (g) bentlerine aykırı ha
reket edenlere 200 000 lira, 

c) Fiil, başka bir suç oluştursa dahi 
14 üncü maddesinin {a), (b), (c) ve (f) 
bentlerine aykırı hareket edenlere 300 000 
lira, 

Para cezası verilir. Ölçü ve ölçü alet
lerine idarece el konularak müsadereyle 
ilgili gerekli işlemlerin yapılması için 
Cumhuriyet Savcılığına tevdi olunur. 

Bu fiillerin tekrarı halinde yukarıdaki 
cezalar iki katı artırılarak uygulanır. 

Bu cezalar Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı İl Müdürü tarafından verilir. Bu ce
zalarla ilgili kararlar, ilgililere usulüne 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

İdarî Cezalar 

MADDE 15. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 15 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yukarıdaki fıkralarda yazrlı suçla
rın tekerrürü halinde, bu maddede belir
tilen para cezaları iki katı olarak hükmo-
lunur ve ayrıca meslek ve sanattan men 
cezası da verilir. 

Bu maddeye göre müsadere edilen 
ölçü ve ölçü aletlerinden elde edilen ge
lirler 18 inci maddedeki fona ilave edilir. 

Kovuşturma ve Yargılama Usulü 

MADDE 16. — Bu Kanuna göre ya
pılacak soruşturma ve kovuşturmalara 
esas teşkil edecek tutanaklar yetkili me
murlar tarafından düzenlenerek Cumhu
riyet Savcılığına intikal ettirilir. 

Bu Kanuna göre işlenen suçlardan 
dolayı, yer ve zaman kaydına bakılmak
sızın 3005 sayılı Kanuna göre yargılama 
yapılır, 

(Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

re tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tdbiğ 
tarihinden JtJilbaren en geç yedli gün içün-
Idf© yetkili sulh ceza maJhlkemösıinıe Mraz 
ödildbiilir. itiraz üzerine verilen kararlar 
kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hal
lerde övrak üzerinde inceleme yapılarak 
en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanu
na göre verilen idarî para cezaları 6183 Sa
yılı Aimme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı II Müdürlüğü 
'tarafından taJrMl olunur. 

Adlî Cezalar 

'MADDE 16. — Bu Kanunun 14 üncü 
madldeslintİn birindi fılkralsının (a) ve (o) 
bentlerindeki fiillerin seri imalat yapanlar 
veya toptan satıcılar tarafından işilenmfesî 
'halinde; 

a) (a) bendindeki fiiller için üç aydan 
atı 'aya kadar hapıiıs cezası ve ifcilyüzelilbin 
liradan bir mlilyon liraya kadar ağır para 
efeza'sı, 

!b) (b) bendindeki fiiller için bir yıl
dan iki yıla kadar hapis ve beşyüzlbin lira
dan iki mlilyon liraya kadar ağır para ce
zası, 

Ibülkmolunur ve suç konusu ölçü ve öl
çü afetleri müsadere edilir. 

'Bu maddede yazılı suçların tekerrürün
de Ibu cezalar iki katı arttırılarak bJülkm'o-
lunur ve ayrıca meslek ve sanattan men 
cezası verilir. 

İBu Kanuna göre yapılacak soruşturma 
ve kovuşturmalara esas teşkil edecek tu
tanaklar, yetkili memurlar tarafından dü
zenlenerek Cumhuriyet Savcılığına intikal 
etltirilir. Soruşturma ve kovuşturmalar yer 
ive zaman kaydına bakılmaksızın 3005 Sa
yılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü 
Kanunu hükümlerine göre yapılır. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Ettiği Metin) 

göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ 
tarihinden itibaren en geç yedi gün için
de yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz 
edıilebiMr. itiraz üzerine verilen kararlar 
kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hal
lerde evrak üzerinde inceleme yapılarak 
en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanu
na göre verilen idarî para cezaları 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre Sana
yi ve Ticaret Bakanlığı ti Müdürlüğü ta
rafından tahsil olunur. 

Adlî Cezalar 

MADDE 16. — Adalet Komisyonu 
metninin 16 ncı maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Adlî Cezalar 

MADDE 16. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Hükümler 

Muayene ve Damgalama Ücreti 

MADDE 17. — Bakanlık ölçüler ve 
ayar kuruluşlarınca yapılan ilk, periyo
dik ve stok muayeneleri sonunda dam
galanan veya yerine belge verilen öl
çü ve ölçü aletleri için 100 lira ile 
1 000 000 000 lira arasında olmak üzere 
yönetmelikte belirtilecek miktar ve esas
lara göre muayene ve damga ücreti alı
nır. 

Bu şekilde toplanan gelirin beşte biri 
her yıl sonunda Başbakanlık Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı Fonuna tahsis 
olunur. 

Ölçüler ve Ayar Fonu 

MADDE 18. — Bakanlığın bu Ka
nunla verilen görevleri yürütebilmesi için 
gerekli laboratuvarların kurulması veya 
kurdurulması, araç ve gereç temini, ulus
lararası kuruluşlara ve ulusal metroloji 
ve kalibrasyon merkezi ve laboratuvar-
larma yapılacak ödemelerin karşılanma
sı, yayınlar yapılması ve meslekî kursla
rın düzenlenmesi amaçlarıyla Bakanlık 
tarafından bir Ölçüler ve Ayar Fonu 
oluşturulur. 

Fonun gelirleri şunlardır : 
a) Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene 

ve damgalanmasından 17 ne i madde ge
reğince alınacak ücretler, 

b) 15 inci madde gereğince elde edi
lecek gelirler, 

Türkiye Büyük Millet '. 

(Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Bu Kanuna göre müsadere edilen Ölçü 
ve ölçü afetlerinden elde eidlen gelirler 
18 inci maddedeki fona ilave edilir. 

DÖRDÜNCÜ IBÖLÜM 

Malî Hükümler 

Muayene ve Damgalama Ücreti 

MAİDDE 17. — BaikanİDk ölçüler ve 
aıyar kuruluşlarınca yapılan ilk, periyodik 
ve sitdk muayeneleri sonunda damgalanan 
veya yerine belge verilen ölçü ve ölçü 
aletleri için 100 lira ila 1 000 00O 000 lira 
arasında olmak üzere yiömeitJmeliikte belir
tilecek mfilktar ve esaslara göre muayene 
ve damga ücreti alınır. 

Bu şelkilde toplanan gelirin bbşifce biri 
her yıl sonunda Başbakanlık Toplu Ko
nut veya Kamu Ortaklığı Fonuna tahsis 
olunur. 

Ölçüler ve Ayar Fonu 

MADDE 18. — Bakanlığın Bu Kanun
la verilen görevleri yürütebilmesi içtin ge
rekli laJboraltuvarların kurulması veya kur-
dtarUîması, afaç ve gereç temini, uluslar
arası kuruluşlara ve ululsal mötoloji ve 
Ikal'ibrasıyon merkezi ve laiboratuıvariarına 
yapılacak ödemelerin karşılanması, ya
yınlar yapılması ve meslekî kursların dü
zenlenmesi amaçlarıyla Bakanlık taraifın-
dan bir Ölçüler ve Ayar Fonu oluştu
rulur. 

Fonun gelirleri şunlardır: 
a) Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene 

ve da!rrig!aHanmasından 17 nci madlde ge
reğince alınacak ücretler, 

ıb) 15 inci madde gereğince elde edi
lecek gelirler, 

[isi (S. Sayısı : 146) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Hükümler 

Muayene ve Damgalama Ücreti 

MADDE 17. •— Bakanlık ölçüler ve 
ayar kuruluşlarınca yapılan ilik, periyodik 
ve stok muayeneleri sonunda damgala
nan veya yerime belge verilen ölçü ve 
ölçü aletleri için Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmelikte belirtilecek miktar ve esas
lara göre muayene ve damga ücreti alı
nır, 

Ölçüler ve Ayar Fonu 

MADDE 18. — Bakanlığın bu Ka
nunla verilen görevleri yürütebilmesi için 
gerekli labaratuvarların kurulması veya 
kurdurulması, araç ve gereç temimi, ulus
lararası kuruluşlara ve ulusalı metroloji 
ve kalibrasyom merkezi ve labara tu varla
rına yapılacak ödemelerin karşılanması, 
yayımlar yapılması ve meslekî kursların 
düzenlenmesi amaçlarıyla Bakanlık tara
fından bir Ölçüler ve Ayar Fonu oluştu
rulur. 

Fonun gelirleri şunlardır : 
a) Ölçü ve öılçü aletlerinin muayene 

ve damgalanmasundan 17 nci madde ge
reğince alınacak ücretler, 

b) 15 ve 16 ncı maddeler gereğince 
elde edilecek gelirler, 

c) Bütçeden ayrılacak ödenek, 

Türkiye Büyük Millet M< 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Hükümler 

Muayene ve Damgalama Ücreti 

MADDE 17. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ölçüler ve Ayar Fonu 

MADDE 18. — Bakanlığın bu kanun
la verilen görevleri süratli ve etkin bir 
şekilde yürütebilmesi için gerekli labora-
tuvarların kurulması veya kurdurulması, 
ölçü etalonları, demirbaş, motorlu taşıt, 
bilgisayar sistemleri satın alınması, Ulus
lararası kuruluşlara, Ulusal metroloji ve 
Kalibrasyon Merkez ve Laboratuvarları-
na yapılacak ödemelerin karşılanması, ya
yınlar yapılması ve meslekî kurslar düzen
lenmesi, yurt içi ve yurt dışında eleman 
yetiştirilmesi, arsa, eğitim tesisi, hizmet 
binası satın alınması, yaptırılması veya ki
ralanması gibi amaçlarla Bakanlık tara
fından bir Ölçüler ve Ayar Hizmetleri 
Fonu oluşturulur. 

(S. Sayısı : 146) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

c) Bütçeden ayrılacak ödenek, 
d) Sermaye şirketleri ile kooperatif

lerin genel kurul topalntılanna gönderi
lecek Bakanlık temsilcileri için 10 000 
lira ile 200 000 lira arasında olmak üze
re 17 nci maddede çıkarılması öngörü
len yönetmelikte belirlenecek miktarlar 
üzerinden alınacak ücretler, 

e) Bağış ve yardımlar. 
Bu Fonun işleyişine ve Fondan yapı

lacak ödemelere ait esaslar Bakanlık ile 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müş
tereken hazırlanacak yönetmelikte göste
rilir. 

Yerinde Muayene Giderleri 

MADDE 19. — Ölçü ve ölçü aletle
rinin bulundukları yerlerde yapılacak 
muayeneleri için görevlendirilecek me
murların 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
hükümlerine göre tahakkuk ettirilecek 
yollukları ile muayene için gerekli araç 
ve gereçlerin taşıma ücretleri, muayene 
isteğinde bulunanlar tarafından ödenir. 
İhbar üzerine yapılan muayenelerde yol
luk ve giderler Bakanlık bütçesinden kar
şılanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kontrol Yetkisi 

MADDE 20. — Bakanlık Ölçüler ve 
Ayar Teşkilatı memurları grup merkezi 
!belediye ölçüler ve ayar memurlarının 
ölçü ve ölçü aletlerine ait bilumum işle
rini bu Kanunun uygulanması bakımın
dan kontrol etmeye yetkilidir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

c) Bü'tçödjen ayrılacak ödenek, 
d) Bağış ve yarıdtarıilkr, 
Bu Fonun işleyişiinje ve Fondan yapıla

cak öldemelere ait esaslar 'Bakanlık ile Ma
liye ve GülrnrÜlk Bakanlığınca müştereken 
hazırlanacdk yönötoellikte gösterilir. 

Yerinde Muayene Giderleri 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu 
malddesii Kömiiisyonumuzca aynen kalbul 
ed'ilmiişitir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
ÇeşMi Hükümler 

Kontrol Yetkisi 
MADDE 20. — Tasarının 20 nci mad

desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

d) Bağış ve Yardımlar, 
Bu fonun işleyişine ve fondan yapıla

cak ödemelere ait esaslar Bakanlık ile 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müşte
reken hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

;Fonun gelirleri şunlardır. 
a) Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene 

ve damgalanmasından 17 nci madde ge
reğince alınacak ücretler, 

b) 15 ve 16 ncı maddeler gereğince 
elde edilecek gelirler, 

c) Bütçeden ayrılacak ödenek, 
d) Bağış ve yardımlar. 
Fonun çalışma usul ve esasları ile di

ğer hususlar, Bakanlıkça çıkarılacak bir 
yönetmelikte gösterilir. 

Yerinde Muayene Giderleri 

MADDE 19. — Adalet Komisyonu 
metninin 19 uncu maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Yerinde Muayene Giderleri 

MADDE 19. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 19 uncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kontrol Yetkisi 

MADDE 20. — Bakanlık ölçüler ve 
Ayar Teşkilatı memurları, Belediye Ölçü
ler ve Ayar Memurlarının ölçü ve ölçü 
aletlerine ait bilumum işlerini bu Kanu
nun uygulanması bakımından kontrol et
meye yetkilidir. 

BB$İNCt BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kontrol Yetkisi 

MADDE 20. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğu 

MADDE 21. — Her belediye özel
likle muayene ve damgalama işlerinde 
çalıştırılmak üzere, iş hacmine göre as
garî bir ölçüler ve ayar memuru görev
lendirmek mecburiyetindedir. 

Bakanlık bütçe, idarî ve yerleşim du
rumlarını dikkate alarak belediyeleri 
gruplaştırmak suretiyle ölçüler ve ayar 
işlerinin müşterek ayar memurları tara
fından yürütülmesini sağlayabilir. Grup 
Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Me
murlarının sicillerinin tutulması ve ayar 
memurluğu ile ilgili bilumum yazışma
ların yapılması merkez belediyelerine ait 
olup, müşterek masraflardan gruba da
hil belediyelere düşecek miktar bütçele
rine göre Bakanlıkça tespit olunur ve il
gili belediyelerce merkez belediyesine 
ödenir. 

Kadro Temini, Atama ve Görevlen
dirme 

MADDE 22. — Bakanlık, belediyele
rin Ölçüler ve Ayar Memurluğu kadro-
larındaki noksanlığı, içişleri Bakanlığının 
aracılığı ile mahallî belediyelerce yeni 
kadro temin edilmesini ve kadrolara ata
malar yapılmasını sağlar. 

Bakanlık, belediye ölçüler ve ayar 
memurluğu kadrolarının her ne suretle 
olursa olsun boşalması halinde görevin 
a'ksamamasını teminen ayar memurluğu 
vazifelerini bölge teşkilatlarında görevli 
ölçüler ve ayar kontrolör veya fen me
murlarına veya diğer bir belediyenin öl
çüler ve ayar memuruna memuriyet un
van ve irtibatları baki kalmak şartıyla 
geçici olarak gördürebilir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğu 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Kadro Temini, Atama ve Görevlendir
me 

MADDE 22. — Tasarınım 22 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğu 

MADDE 21. — Her-belediye özel
likle muayene ve damgalama işlerinde ça
lıştırılmak üzere, iş hacmine göre asgarî 
bir ölçüler ve ayar memuru görevlendir
mek mecburiyetindedir. 

Bakanlık bütçe, idarî ve yerleşim du
rumlarını dikkate alarak belediyeleri grup-
laştırmak suretiyle ölçüler ve ayar işleri

nin müşterek ayar memurları tarafından 
yürütülmesini sağlayabilir. Belediye öl
çüler ve Ayar memurlarının sicillerinin 
tutulması ve ayar memurluğu ile ilgili 
bilumum yazışmaların yapılması grup 
merkezi olan belediyelere ait olup, müş
terek masraflardan gruba dahil belediye
lere düşecek miktar, bütçelerine göre Ba
kanlıkça tespit olunur ve (ilgili belediye
lerce grup merkezi belediyesine ödenir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Belediye ölçüler ve Ayar Memurluğu 

MADDE 21. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 21 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kadro Temini, Atama ve Görevlen
dirme 

MADDE 22. — Adalet Komisyonu 
metninin 22 nci maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Kadro Temini, Atama ve Görevlen
dirme 

MADDE 22. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar 

MADDE 23, — 26.3.1931 Tarihli ve 
1782 sayılı Ölçüler Kanunu ile bu Ka
nunun ek ve tadilleri yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

Yönetmelik 

MADDE 24. — Bu Kanunda çıka
rılması öngörülen yönetmelikler Kanu
nun yayımı tarihinden itibaren en geç 
bir yıl içinde Resmî Gazetede yayımla
nır. Yönetmelikler çıkarılıncaya kadar 
mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Ka
nuna aykırı olmayan hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
odikı'iştlir. 

GEÇİCIİ MADDE 1. — Bu Kanunun 
yayımı tarihlinde yürürlüğe girmeyecek 
Ihükümıleri yürürlüğe girinceye kadar, 1782 
Sayılı ÖDçüılier Kanununun ceza hüküm
leri ile Bu Kanuna aykırı olmayan hü-
kümlerinlin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 
15 ve 16 ncı maddelerinin yürürlüğe gir
diği tarihten önce 1782 Sayılı Ölçüler Ka
nunu hükümlerine muhalefet sebebiyle 
açılan Ve Bu Kanunla mablkemiefertin gö
rev alanı dışına çıkarılmıış olup da; 

a) Devaim eden dalvalar hakkında 
görevsizlik kararı verilir, varsa tutuklular 
derhal tahliye edilir. Kararın bir örneği 
ve tutanak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
İl Müdürlüğüne «gönderilir. Bu mercii, ev
rakın ilgilileri hakkında tuftanaklarındla 
yazılı suçlarının 1782 Sayılı Kanuna göre 
verillimeısi gereken cezalarından sadece pa
ra cezaisinin asgarî haddini uygulatmak su
reciyle karar Verir. Verilecek para cezasın
dan aynı suçtan dolayı tutuklu kalınan 
süreler 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 4 üncü maddesinin birindi 
fıkrasının (1) numaralı bendinde kaıba-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 



(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 23. — Adalet Komisyonu 
metninin 23 üncü maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 24. — Bu Kanunda çıka
rılması öngörülen yönetmelikler Kanu
nun yayımı tarihinden itibaren bir yıl 
(içimde çıkarılır. Yönetmelikler çıkarılın
caya kadar mevcut tüzük ve yönetmelik
lerin bu Kanuna aykırı olmayan hüküm
lerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Adalet Ko
misyonu metninin Geçici 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 
15 ve 16 ncı maddelerinin yürürlüğe gir
diği tarihten Önce 1782 Sayılı Ölçüler 
Kanunu hükümlerine muhalefet sebebiy
le açılan ve Bu Kanunla mahkemelerin 
görev alanı dışına çıkarılmış olup da; 

a) Devam eden davalar hakkında gö
revsizlik kararı verilir, varsa tutuklular 
derhal" tahliye edilir. Kararın bir örneği 
ve tutanak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl 
Müdürlüğüne gönderilir. ıBu merci, evra
kın ilgilileri hakkında tutanaklarında ya
zılı suçlarının 1782 Sayılı Kanuna göre 
verilmesi gereken cezalarından sadece pa
ra cezasının asgarî haddini uygulamak 
suretiyle karar verir. Verilecek para ceza
sından aynı suçtan dolayı tutuklu kalı
nan süreler 647 Sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 23. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 23 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

'MADDE 24. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 24 üncü 
maddesi aynen kabul, edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metni
nin Geçici 1 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metni
nin Geçici 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 



— 44 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

tiatlei! için gösterilen asgarî haddle göre 
hesap edilerek mıalhsup edilir. Para ce
zaları 6183 Sayılı Aminle Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümle
rine göre tahsil olunur. 

b) Kösinleşnıliş ve henlüz yerine geti> 
rilmemıiş mahkûmiyet kararlarının saide-
ce para cezalarına ilişkin kısmı infaz olu
nur ve hülküknli olanlar derhal tahliye edi
lir. întfaz edilecek para cezasından, aynı 
suçitan dolayı tutuklu ve hülküimli kalınan 
süreler 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 4 üncü madldeslinln bi
rindi Merasının (1) numaralı bendinde ka
bahatler için gösterilen asgarî haddle göre 
hesap edilerek mahsup edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 
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(Sanayi ve Teknoloji ye Ticaret (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Ettiği Metin) 

birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde 
kabahatler için gösterilen asgarî hadde 
göre hesap edilerek mahsup edilir. Para 
cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil! Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre tahsil olunur. 

b) Kesinleşmiş ve henüz yerine geti
rilmemiş mahkum'iyet kararlarının sadece 
para cezalarına ilişkin kısmı infaz olunur 
ve hükümlü olanlar derhal tahliye edilir. 
infaz edilecek para cezasından, aynı suç
tan dolayı tutuklu ve hükümlü kalınan 
süreler 647 sayılı Cezaların infazı Hak
kında Kanunun 4 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasının (1) numaralı bendinde 
kabahatler için gösterilen asgarî hadde 
göre hesap edilerek mahsup edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 
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(Hükümetlin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 

ıMAfDDE 25. — Bu Kamunun 3,5,6,8, 
12,1445 ve '16 nıcı maddeılerd Kanunum 
yayımı tarihlinden 'bir yıl; sonm, diğer 
maddeleri yayımı tarihlinde yürürlüğe 
girer. 

Yürütme 

MAfDDE 26. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başlbıakan 
,T.j Özal 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
F. Kurt 

(Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 25. — Bu Kanunun 3, 5, 6, 
8, 12, 14, 15, 16 ve Geçici 2 nci madde
leri Kanunun yayımı tarihinden bir yıl 
sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 26. — Tasarının 26 n o mad
desi Komisyonumuzca aynen kalbul edil
miştir. 

1« 4 . 1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
V. Atasoy 

Devlet Bakanı V. 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

M'iPJlî Eğt. Genç. ve Spor Balkanı 
H. C. Güzel 

Sağ. ve Sos. Yard. Bakanı 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 25. — Bu Kanunun 5, 6, 
12, 14, 15, 16 ve Geçici 2 nci maddeleri 
Kanunun yayımı tarihinden bir yıl son
ra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 26. - - Adalet Komisyonu 
metninin 26 ncı maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 25. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 25 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 26. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 26 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 145) 
Radyo ve Televizyon Verici İstasyonlarının Posta 
Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Tarafından Kurulması ve İşletilmesi ile Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 

ve Turizm Komisyonları Raporları (1 /443) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 5.5. 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 
07/101 - 2133/01352 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECUSt BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 19.4.1988 tarihinde kararlaştırılan «Radyo 
ve Televizyon Verici İstasyonlarının PTT Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması ye 
İşletilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GİEREKÇE 

Bugün ülkemizde radyo ve tefevizyon verici istasyonlarının kurulması ve işleitlilmeisi 
2954 Sayılı Kanıma göre Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunca, haberleşme sistemle
rinin kurulup işletilmesi de 406 Sayılı Telgraf Telefon Kanunu gereğince PTT Genel 
Müdürlüğü tarafından yerine getirlilimekıtedlir. 

Her iki Kuruluş, sistemlerin planlanmasını, projelendirilmesfM, harita ve arazi üze
rinde yer tespitlerini (sürvey) ayrı ayrı yapmakta, sistemler için ayrı ayrı altyapı (Yol, 
su, elektrik, bina gibi) harcamalarında ıbu'kınmaktadırlar. Bu durum, transmisyon sis
temlerinde düplikasyona dolayısıyla da kıt olan ülke kaynaklarının gereksiz bir biçimde 
israfına yol açmaik'tadır. 

Batı Almanya ve daha ıbir çök Avrupa ülkelerinde radiyio ve (televizyon verlicü istas
yonları, düplilkasyonun önlenmesi, kaynakların ekonomik btir biçimde kullanılması ba
kımından gerekli altyapıya ve teknik imkânlara sahip 'PTT İdarelerince haberleşme sis-
ternlerJyJIe birlikte kurulup işletiilımiekteldlir, 
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Ülkemizde de bugün PTT Genel Müdürlüğü en son tekniklerle donatılmış ve ülke 
sathına yaylgınlaşürfmış haberleşme sistemleriyle gerek! her türlü altyapıya ve yetişmiş 
teknik kadrolara sahip bulunmaktadır. 

Esasen bugün TRT tarafından hazırlanan televizyon programları büyük ölçüde 
PTT sistemleriyle TRT vericilerine taşınıp bu Kurumun sorumluluğunda yayınlanmakta, 
TRT vericilerinin bir kısmı da PTT radyo-'linkleriyle bir arada bulunmaktadır. 

Bu keyfiyet, radyo televizyon vericilerinim PTT tarafından kurulup işletilmesini 
daha kolay bir şekilde mümkün kılacak olumlu bir faktördür. 

Ülkemizde de Radyo - Televizyon hizmetlerinin stüdyo dışındaki tesislerinin PTT 
tarafından haberleşme sistemleriyle birlikte planlanıp, kurulup işletilmesi sağlandığı tak
dirde hem iki kuruluş arasında zaman zaman zuhur eden ve vericilere nakil esnasında, 
yayın kalitesinin karşı tarafça bozulduğu yolundaki iddialara ilişkin anlaşmazlıklar ön
lenecek hem de hizmetin tek elden yürütülmesinin sağlayacağı avantajlarla yayın kali
tesi yükseltilerek ülkenin ihtiyaç duyduğu kanal kapasitesine erişilebilecektir. 

Böylece, TRT tarafından hazırlanan programların yayını için gerekli olan verici
ler ve her türlü teçhizat PTT tarafından temin edilerek balkım ve işletilmesi de yapıl
mak suretiyle TRT'nin kullanım ve idaresine hazır hale getirilmiş olacaktır. 

MADÖB GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile kurulup işletilmesi 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kanunu gereğince TRT Kurumuna bırakılan radyo ve televizyon verici istasyon
larının kurulup işletilmesi görevi PTT'ye verilmekte ve PTT'nln bu yatırım ve hizmet
lerin ifası için TRT'dfen herhangi bir ad alltmda bedd, ücret veya karşılık talep etmemesi 
Öngörülmektedir. 

Madde 2. — Bu madlde, PTT'nin TRT'nin program adedi kadar radyo ve televiz
yon yayın şebekesini bu kuruma tahsis etmesini ayrıca bu şebekelerin gerçek veya özel 
tüzelkişilere, kamu kurum veya kuruluşlarına kiralanmasını, kullandırılmasını ve yayın 
amacıyla kendisinin de kullanmasını önlemek üzere düzenlenmiştir. 

Madde ile bu Kanunun Anayasanın 133 üncü maddesine uygunluğu sağlanarak 
yayınların idaresinin tamamen TRT'ye ait olduğu vurgulanmakta ve PTT'nin sadece 
radyo ve televizyon verici istasyonlarının mülkiyetine ve teknik işletmesine sahip bulun
duğu belirtilerek yayınların idaresine müdahale edilmesi önlenmektedlir. 

Madde 3. — Madlde, TRT ile PTT'nin stüdyo çıkışı ve yayın kalitesi ile ilgili olarak 
CCIR kriter ve tavsiyelerine uymaları ve bundan böyle TRT ve PTT'nln sorumluluğun
da yürütülen hizmetlerde arıza ve takip prensiplerini bir araya gelerek protokole bağla
mak suretiyle daha kaliteli bir yayın sağlamaları amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde 4. — Madde, bu Kanunla PTT'ye tekel olarak bırakılan radyo ve televizyon 
verici istasyonlarının kurulup, işletilmesi hükmüne aykırı olarak bu tesisleri kurup, işle
tenlere verilecek cezaları düzenlemektedir. 

Madde 5. — Maldde, radyo ,ve televizyon verici istasyonlarının kurulup, İşietilmesti 
görevinin PTT'ye verilmesi nedeni ile bu yatırım ve hizmetler için duyulan finans ih
tiyacının karşılanması için düzenlenmiş, daha önce PTT tarafından belediyelere yüzde 
altı oranında ödenen haberleşme vergisinin nispeti yüzde bire indirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 145) 
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•Madde 6. — Madde, bu kanunla radyo ve televizyon verici istasyonlarının kurul
ması ve işletilmesi görev ve yetkisi PTT'ye verildiğinden, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun buna aykırı 9 uncu maddesi (a) bendinin değiştlirilımesi zorun
luluğu karşısında ihdas edilmiştir. 

Madde 7. — Bu madde ile radyo ve televizyon verici istasyonlarının kurulup işle
tilmesi ve geliştirilmesi bu Kanunla PTT Genel Müdürlüğüne verildiğinden yeni dü
zenlemeye paralel olarak 2954 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu ve diğer ka
nunların Ibu kanuna aykırı olan hükümlerinin yürürlükten kaldırılması öngörülmüşltür. 

Geçidi Madde 1. — Maddenin birinci fıkrası ile Ümraniye verici istasyonu, Van 
il radyosu, Antalya turizm amaçlı sahil radyosuma ait taşınmazlar ile Ankara Çakırlar 
kısa dalga verici istasyonu alanındaki sosyal tesisler, kapalı spor salonu, baraka am
barlar ve bunların üzerinde bulunduğu arazi hariç olmak üzere bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itilbaren TRT'nin kurup işlettiği bütün radyo ve televizyon verici ve aktarıcı 
istasyonları ile program linklerinin, uydu ve yer istasyonlarının (TVRO) turistlik amaçlı 
sahi raıdyo verici istasyonları ile bunlara ait her türlü taşınır taşınmaz mallar, teçhi
zat, yedekler, enerji nakil hatları, antenler, mefruşatlar, araç ve gereçler ile yeni kurula
cak teslisler için edinilmiş bulunan diğer bütün taşınır ve taşınmaz malların (bu Kanunun 
yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içerisinde bedelsiz olaırak devri öngörülmekte bu istas
yonlar için Tölsiz Genel Müdürlüğünce TRT'ye verilmiş frekans tahsis ve tescillerin 
otomıatiiklman PTT'ye geçeceği belirtilmektedir. 

Ayrıca Ankara Etimesgut radyo verici istasyonuna ait olan ve tapunun 3247 ada, 
59 parsel sayısında kayıtlı bulunan taşınmaz ile aynı adamn 32 parsel sayısında kayıtlı ta
şınmazın üzerindeki TRT'ye ait 48 adet kamu konutunun PTT'ye devredileceği belir
tilmektedir. 

Maddenin 3 üncü fıkrası ile TRT'nin PTT'ye bu Kanuna göre devredeceği sistem
lerin mevcut her türlü durumunuın PTT'ce tespit edileceği öngörülmektedir. 

Dördüncü f ıfcra ile devirden istisna tıitulan radyo verici istasyonlarına ait taşınmazlar 
ile bunların PTT tarafından kullanma süire ve şartlarının, TRT ile PTT'nin birlikte ya
pacakları protokol ile belirlenmesi esası getirilmiştir. 

Bu fıkra 1 inci fıkrada öngörülen devirler nedeni ile meydana gelecek boşluğu gider
mek amacı ile düzenlenmiştir. 

Beşinci fıkrada ise, TRT'nin PTT ile yapmış olduğu radyolink kira protokolü ile 
uydu alıcı istasyonlarının işletime giderleri protokolünün bu Kanunla fiilen yürürlükten 
kalkması sıonucu yürürlük tarihinden önce bu iki protokolden doğan bütün alacak ve 
borçların silinmek suretiyle tasviyesi öngörülmektedir. 

Geçici Madde 2. — Madde, bu Kanun gereğince PTT'ye -intikal edecek TRT perso
nelinin geçişini sağlamak amacı ite düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 3. — Maddede bu Kanunda öngörülen bütün geçiş, devir, temlik 
ve intikal işlemleri ile düzenlenecek protokollerin her türlü vergi, resim, harç, ücret ve 
fonlardan muaf olduğu belirtilerek TRT ile PTT'ye maddî bir yük getirilmesi önlen
mektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 145) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 24 . 11 . 1988 

Esas No. : 1/443 
Karar No. : 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MIİILLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 9.5.1988 tarihinde Komıilsiyonumuza gönderilen, Raldyo ve Televiz
yon Verici İstasyonlarının Fosta Telgraf ve Telefon istemesi Genel Müdürlüğü Tara
fından Kurulması ve işletilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nım Tasarısı, Komilsyonumıulzıun 23.Tl. 1988 tarihli (toplantısında Ulaştırma Balkanı Ek
rem PafedemiMi de bulunduğu halde incelenm'işltir. 

Tasan, Radyo ve telövizyon verici! istasyonlarının Pasta Telgraf ve Teleif on İstemcisi 
Genel Müdürlüğüne devredilmesini öngörmektedir. 

Anayasanın 133 üncü rnaddesfi radyo ve televizyon istasyonlarının ancak devlet eli 
ile kurulacağını ve idarelerinin tarafsız kamu tüzelkişiliği halinde düzenleneceğini amir
dir. Verici istasyonlarının sladece kurulmasının, mülkiyetinin ve teknik işleitmesiniin PTT' 
ye ait olacağını, yayınların idaresinin kesinlikle tarafsız TRT tarafından yapılacağını, 
hiçbir şökilde müdahalenin sözkonusu olmayacağını öngören tasarının, Anayasanın 
133 üncü maddeslinie aykırı bulunmadığı Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Komisyonumuz, TRT tarafınldan hazırlanan televizyon programlarının büyük öl
çüde PTT sistemiyle TRT veridlerine taşınıp bu kurumun sorumluluğunda yayınlandı
ğını TRT vericilerinin bir kısmının da PTT radyo-linkleriyle biir arada bullundüğunu 
göz önüne alarak, her iki kuruluşun da ayrı ayrı harcamalarda bulunmaması, ülke kay
naklarının gereksiz biçimde israfını önlemesi bakımından tasarıyı olumlu bulmuş ve tü
mü üzerindeki 'görüşmeler tamamlandıktan sonra tasarının maddelerimin görüşülmesine 
geçmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci maddeleri, Geçfci 1, Geçici 2, Geçici 3 üncü mad
deleri ile 8 ve 9 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kalbul edilmişltir. 

Raporumuz, havalesi gereği Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
na gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Baş'kanvekili 
Kâmil T. Coskunoğlu M. Zeki Uzun 

Ankara Tokat 

Sözcü Kâtip 
Ünal Yasar Ali Pınarbaşı 
Gaziantep Konya 

Üye Üye 
Cüneyt Canver M. Sezai Pekuslu 

Adana Ankara 
(Tümüne muhalifim) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 145) 
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Üye 
Mehmet Pürdeloğlu 

Hatay 

Üye 
Reşit Ülker 

İstanbul 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
(Tümüne muhalifim) 

Üye 
Orhan Veli Yıldırım 

Tunceli 
(Tümüne karşıyım) 

Üye 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 

Üye 
Talat İçöz 
İstanbul 

Üye 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisia 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 
(Tümüne karşıyım) 

Üye 
Ahmet \Avcı 

Uşak 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

AYKIRILIK GEREKÇEMİZ 

Tasarı, radyo ve televizyon verici istasyonlarının, kurulması ve işletilmesinin PTT 
Genel Müdürlüğüne devri Anayasanın 133 üncü maddesindeki «Radyo ve televizyon 
istasyonları, ancak Devlet eli ile kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu kişiliği halin
de düzenlenir» hükmüne aykırı olduğundan tasarının tümüne karşıyız. 23.11.1988 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Cüneyt Canver 
Adana 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

MUHALEFET ŞERHİ 

Anayasanın 133 üncü maddesine aykırı bir teklif olduğundan muhalifim. Ayrıca 
TRT'nin tartışılmakta olan özerkliği daha da zedelenmektedir. TRT'nin yayın istas
yonlarının Ulaştırma Bakanlığına bağlanması, seçimlerde tarafsız olması gereken bu 
Bakanlığın; doğrudan TRT yayınlarına müdahalesi imkânı yaratacak, bu durum bü
yük mahzurlar doğuracaktır. Bu genel görüşlerle tasarının tümüne muhalifim 

23.11.1988 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 145) 



• — 6 -

KARŞI OY 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

23.11.1988 günlü ve 14 sayılı toplantıda görüşülüp kabul edilen radyo ve televiz
yon verici istasyonlarının Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü tara
fından kurulması ve işletilmesi ile başka kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun Tasarısının tümüne karşıyım. 

Anayasanın 133 üncü maddesi açıkça radyo ve televizyon verici istasyonlarının 
Devlet eliyle kurulmasını ve tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde yönetilmesini emret
miştir. 

Getirilen tasarı açıkça Anayasanın lafzına aykırıdır. PTT kurumu tarafsız bir 
tüzelkişisi değildir. Ulaştırma Bakanlığına bağlıdır. 

O halde Anayasanın aradığı niteliği taşımayan bir kuruma radyo ve televizyon 
istasyonları kurma ve işletme yetkisi verilemez. 

Saygılarımla, 
Yasar Topçu 

Sinop 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 145) 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 1 . 12 . 1988 
Esas No. : 1/443 
Karar No. : 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz, Radyo ve Televizyon Verici İstasyonlarının Posta Telgraf ve 
Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve İşletilmesi ile Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısını; Devlet Bakanı Sayın 
Adnan Kahveci ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcilerinin hazır bulunduğu 3U.11.1988 
tarihli 7 nci Birleşiminde görüşüp incelemiştir. 

Yüksek Başkanlıkça ilk havalesi gereği daha önce Anayasa Komisyonunda gö
rüşülen ve Anayasanın 133 üncü maddesine aykırılık yönünden incelenerek Komis
yonumuza gönderilen kanun tasarısı, «transmisyon sistemlerinde dupıikasyona son ve
rilmesini» (aynı hizmetlerin hem PTT hem de TRT tarafından yapılmasını önlemeyi) 
amaçlamaktadır. 

TRT'nin link haltlarında meydana gelen kesintilerinin giderilmesinde geçen uzun 
süreye karşılık, PTT'nin bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu olduğu kendi link-
lerindeki kesinti oranlan CCITT tarafından belirlenmiş hedeflerin de altında kalmak
tadır. Halen TRT tarafından işletilen linkler ile vericilerin bu işlerle görevli personelle 
birlikte PTT'ye devredilmesi halinde, radyo ve televizyon yayınlarının nakil hizmetle
rinin en iyi şekilde yapılabileceği öngörülmektedir* 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve maddelerine geçilmesi 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci maddeleri ve geçici 1, 2, 3 üncü maddeleri ile 
8 ve 9 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan Başkanvekili 
Isılay Saygın Hayrettin Elmas 

izmir İstanbul 

Kâtip Üye 
Avni Akkan Cezmi Erat 

Trabzon Ağrı 

Üye Üye 
Eşref Erdem Mehmet Yüzügüler 

Ahkara Aydın 
Tümüne muhalifim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 145) 



Üye 
Haydar Baylaz 

Bingöl 

Üye 
Mustafa Hikmet Çelebi 

Gaziantep 

•Üye 
Abdülbaki Albayrak 

istanbul 

Üye 
Fuat Kılcı 

İzmir 
Yasaya muhalifim. 

• Üye 
İbrahim Aksoy 

Malatya 
Tümüne muhalifim. 

Üye 
Yalçın Koçak 

Sakarya 

Üye 
Hüsamettin Örüç 

Bursa 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Gaziantep 
Tümüne muhalifim. 

Üye 
Mustafa Hilmi Özen 

İstanbul 

Üye 
Ahmet Uncu 

Kahramanmaraş 
Tümüne muhalifim. 

Üye 
Süleyman Şükrü Zeybek 

Muğla 

Üye 
Kaya Opan 

Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 145) 



MUHALEFET ŞERHİ 
30 . 11 . 1988 

GEREKÇE : 
1. Anayasanın 133 üncü maddesine aykırılığı nedeniyle, 
2. PTT ile TRT arasında işbirliği kurulacağı iddia edilirken koordinasyonla ku

rulması işbirliğini, işletme birliğini karıştırmaktadır. 
3. PTT kendi yatırım öncelikleri ile TRT'nin yatırım önceliklerini birbiri ile ça

tışacak ve sorunlar ilki kuruluş arasında büyüyecektir. 
4. PTT'nin özelleştirilmesi durumunda TRT tarafından öngörülen verici istas

yonlarının program linklerinin planlanması, projelenmesi, kurulması, yenilenmesi ve 
işletilmesini öngören protokolü kim imzalayacak. 

5. Özel yayın istasyonu kurulmasına izin verilmesi durumunda mülkiyeti PTT'de 
bulunan altyapıların durumu ne olacak? 

Bugünkü işletme ve yayın bütünlüğünü bozacak olan yasaya tümüyle muhalifiz. 
Arz ederiz. 

Fuat Kılcı Ahmet Uncu 
İzmir Kahramanmaraş 

MUHALEFET ŞERHİ 

30 Kasım 1988 günü saat 10.30'da toplanan komisyonumuzda görüşülen «Radyo 
ve Televizyon Verici İstasyonlarının, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Mü
dürlüğü Tarafından Kurulması ve İşletilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
ması» Hakkında Kanun Tasarısının gerek tümü gerekse maddeleri üzerindeki görüş
melerde tasarının tümüne muhalif olduğumuzu ifade etmiştik : 

1. Bu tasarı Anayasanın 133 üncü maddesine aykırıdır. 
2. Bu tasarı hizmetlerin bütünlüğü ve birliği ilkesine karşıdır. 
3. Bu tasarı yayıncılıkta ve 'haberleşmede farklı kriterler kullanılmasına yol aça

caktır. \ ' 1 
4. Bu tasarı PTFyi ve dolayısıyla TRT'yi özelleştirmeye çalışmanın bir parça

sıdır. 
5. Asıl görevi ülkede haberleşme altyapısını yapmak olan PTT'ye ek olarak 

böyle bir görevin verilmesıi, aslî görevini yeterince yerine getirmesini engelleyecektir. 
6. Bu tasarı iki kurum arasında zamanla ciddî ihtilaflara yol açacaktır. 
Yukarıda sayılan nedenlerle tasarının tümüne muhalif olduğumuzu arz ederiz. 

30. 11 .1988 

Eşref Erdem İbrahim Aksoy 
Ankara Malatya 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Radyo ve Televizyon Verici İstasyonlarının Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve İşletilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Radyo ve televizyon verici istasyonlarının, program linklerinin 
planlanması, projelendirilmesi, kurulması, yenilenmesi ve işletilmesi görev ve yetkisi 
Türidye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü (PTT)'ne 
aittir, 

PTT, program nakli ile birinci fıkrada sayılan diğer yatırım ve hizmetler için 
TürKiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)'nden herhangi bir ad 
altında ücret veya karşılık isteyemez. 

MADDE 2. - - PTT, TRT'nin program adedi kadar radyo ve televizyon yayın 
şebekesini TRT'ye tahsis eder. 

PTT, bu şebekeleri yayın amacıyla kendisi kullanamayacağı gibi, hakikî veya 
hükmî şahıslara veya kamu kurum ve kuruluşlarına kiralayamaz, kııllandıramaz ve 
yayına verilecek radyo ve televizyon programları ile yayın saatleri üzerinde herhangi 
bir tasarrufta bulunamaz. 

MADDE 3. — TRT ve PTT stüdyo çıkışı ve yayın kalitesiyle ilgili olarak, CCIR 
kriter ve tavsiyelerine uyarlar. 

İşletme ve arıza takip prensipleri bir protokol ile düzenlenir. 

MADDE 4. — Bu Kanuna aykırı olarak radyo ve televizyon istasyonları ve te
sisleri kuranlar ve işletenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına, bu fiilleri, dış ve 
iç güvenliğin söz konusu olduğu olağanüstü 'hallerde, sıkıyönetim süresince veya sa
vaşta işledikleri takdirde, beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezasına mahkûm edi
lirler. Her halde tesislerin müsaderesine karar verilir. 

MADDE 5. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 32 nci maddesinin ilk 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Haberleşme Vergisinin nispeti yüzdb l'dir.» 

MADDE 6. — 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 9 uncu 
maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Radyo ve televizyon stüdyo tesislerini kurmak ve geliştirmek; radyo ve tele
vizyon programlarını stüdyo çıkışında PTT linklerine ulaştırmak,» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 145) 



— 11 — 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Radyo ve Televizyon Verici İstasyonları
nın Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi 
Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması 
ve İşletilmesi ile Bazı Kanunlarda Deği

şiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Tasarının 5 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA 
VE TURİZM KOMİSYONUNUN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

Radyo ve Televizyon Verici İstasyonları
nın Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi 
Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması 
ve İşletilmesi üe Bazı Kanunlarda Deği

şiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 145) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 7. — 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 1 inci mad
desinde geçen «istasyonların kurulmasına, işletilmesine», 4 üncü maddesinin (a) ben
dinde geçen «verici istasyonlarının kurulması, işletülmesi», 9 uncu maddesinin (d) ben
dinde geçen «İstasyon ve», 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen «verici ve» 
ibareleri ile 4 üncü maddesinin (e) bendi, 12 nci maddesinin (h) bendi, 63 üncü mad
desinin (a) bendi ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı olan hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ümraniye verici istasyonu, Van İl radyosu, Antalya tu
rizm amaçlı sahil radyosuna ait taşınmazlar ile Ankara Çakırlar kısa dalga verici is
tasyonu alanındaki sosyal tesisler, kapalı spor salonu, baraka ambarlar ve bunların 
üzerinde bulunduğu arazi hariç olmak üzere TRT tarafından yönetilmekte ve işletil
mekte olan bütün radyo ve televizyon verici ve aktarıcı istasyonları, program İlmikleri, 
uydu ve yer istasyonları (TVRO'lar); bunlara ait taşınır ve taşınmaz mallar, her türlü 
teçhizat, yedekler, enerji nakil hatları, antenler, mefruşatlar, araç ve gereçler ile yeni 
kurulacak tesisler için edinilmiş bulunan diğer taşınır ve taşınmaz mallar; bu Kanu
nun yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde bedelsiz olarak PTT'ye devredilir ve 
bu istasyonlar İçin Telsiz Genel Müdürlüğünce TRT'ye verilmiş olan frekans tahsis 
ve tescilleri PTT'ye intikal eder. 

Ankara Etimesgut radyo verici istasyonuna alt olan ve tapunun 3247 ada, 59 par
sel sayısında'kayıtlı bulunan taşınmaz ille aynı adanın 32 parsel sayısında kayıtlı ta
şınmaz üzerindeki TRT'ye ait 48 adet kamu konutu ayrıca PTT'ye devredilir. 

Devredilen sistemlerin durumu PTT tarafından tespit edilir. 
Devirden istisna tutulan radyo verici istasyonlarına ait taşınmazlar ile bunların 

PTT tarafından kullanma süre ve şartları, TRT ve PTT'nin birlikte yapacakları bir 
protokolla belirlenir. 

Birinci fıkrada devredilecekleri belirtilen istasyon ve tesislerle ilgili.olarak TRT 
tarafından yapılmış bulunan sözleşmeTer, kredi anlaşmaları, devam eden yatırım pro
jeleri ile TRT leh ve aleyhine açılmış ve açılacak olan davalar ile icra takipleri; bütün 
hak, yetki, borç ve alacaıkllarıyla birlikte PTT'ye geçer. 

TRT ve PTT arasında yapılmış olan radyolink ikira protokolü ile uydu alıcı is
tasyonlarının (TVRO'lar) işletme giderleri, protokolundan doğmuş bulunan alacak ve 
borçlar silinmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kamunun Geçici birinci maddesinde sözü geçen te
sislerde görevli veya bu hizmetle ilgili personel, PTT'ye kadrolarıyla birlikte intikal 
eder. Bu personel, PTT'de durumlarına uygun görev unvanlarına intibak ettirilir. 
Sözleşmeli statüye geçmek isteyenler intibak ettirildikleri unvanların yer aldığı sözleş
meli personel, ücret sıkalasımdıa belirtilen ücretleri alır. 

Ancak, intikal eden kadrolu veya sözleşmeli personelden, TRT'den almakta ol
duğu aylık veya ücretleri, intibak ettirildikleri görevlere ait aylık veya ücretten yük-
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(Anayasa Komisyonunun Kaibul 
Ötltiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turiizm Komisyonunun Kaibul 

Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının ge
çici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının ge
çici 1 inci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının ge
çici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının ge
çici 2 nci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

sek planlar, farklı aylık veya ücretler eşitleninceye kadar almakta oldukları aylık veya 
ücretleri almaya devam ederlier. 

'Kadrolu çalışmakta iken istekleri üzerine sözleşmeli statüye geçen personelden, 
T.C. Emekli Sandığı ile iılgiılerinin devamını: tallep edenlerin Sandıkla irtibatları devam 
eder. 

GEÇİCİ MADDE. 3. — Bu Kanunda öngörülen bütün geçiş, devir, temlik, ve 
intikal işlemleri ile düzenlenecek protokoller her türlü vergi, resim, harç, ücret ve 
fonlardan muaftır. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. Bu Kanun hükümlerini ©akanlar Kurulu yürütür. 
19 1988 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
İ. 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 

/. S. Giray 
Ulaştırma Bakanı 

E. Pakdemirli 
Çalışma ve Sos. Güvenlik Balkanı 

/. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
V. Atasoy 

Devlet Bakanı V. 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet 'Bakanı 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğt. Genç. ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağ. ve Sos. Yard. Balkanı 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köy i şileni Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 
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(Anayasa Komisyonunun Kalbul (Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve 
Eitjtiği Metlin) Turizm Kiomlisyonunun Kabul 

» i ğ i Metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının ge
çici 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının ge
çici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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