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İ Ç İ N D E K İ L E R 

f. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

Sayfa 

451 

453 

454 

454 

454 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-

rin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölr 
gelerinde meydana gelen olaylar hakkında 
gündem dışı konuşması 454:456 

2. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni 
Sağesen'in, Ordu İli Aybastı İlçesinin yapıl
mayan belediye başkanlığı seçimi ile ilçe sav
cısının ve asliye hukuk hâkiminin vatandaş
lara karşı tumumu ve vatandaşların acilen 
çözümlenmesini istedikleri sorunları hakkın
da gündem dışı konuşması 456:457 

3. — İzmir Milletvekili Vural Ankan'ın, 
Bakanlar Kurulu kararı ile Ekonomik İşler 
Yüksek Koordinasyon Kurulu kararı arasın
daki çelişki halkkında gündem ıdışı konuşması 457:459 

4. — Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in, 
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 

Sayfa 
Ordu İli Aybastı İlçesi Savcısı ve Asliye Hu
kuk Hâkimi hakkında yapmış olduğu gündem 
dışı konuşmasına cevabı 

B) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması Önerge
leri 

1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 
1-9 Arkadaşının, Çukurova Bölgesindeki ener--' 
ji dağıtımı nedeniyle Türkiye Elektrik Kuru
munun zarara uğratıldığı ve bir şirketin haksız 
menfaat sağladığı iddialarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

459 

459 

459: 
460 
460 C) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — TBMM Genel Kurulunun çalışma 
gün ve saatlerine ilişkin Danışma Kurulu öne
risi 460:461 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 461 

A) Öngörüşmeler 461 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 

27 Arkadaşının, Erzurum ve Kars illerinde 
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Sajyfa 1 
yaptırılan deprem evlerinde bazı noksanlık- I 
ların bulunduğu ve müteahhit firmalara fazla I 
ödeme yapıldığı iddialarını tespit etmek ama- I 
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve I 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis I 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 461: I 

477 I 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 477 
A) Sözlü Somlar ve Cevapları 477 I 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut I 

Arıkan'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili I 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984 - 1985 I 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba- I 
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so- * I 
rusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin I 
cevabı (6/697) 477:478 I 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ- I 
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı I 
işkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından I 
sözlü soru önergesi (6/671) 478 I 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut I 
Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu' I 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine I 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı- I 
sından sözlü soru önergesi (6/672) 478 I 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut I 
Arıkan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - I 
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet I 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü I 
soru önergesi (6/673) 478 I 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut I 
Arıkan'ın, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - I 
1985 yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet I 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü I 
soru önergesi (6/674) 478 I 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut I 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl- I 
lan gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık I 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/675) 478 I 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut I 
Arıkan'ın, DPT Kalkınmada Öncelikli Yöre- I 
ler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi- I 
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan I 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 478 I 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut I 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştir- I 
me Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine | 
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Sa;yfa 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/677) 478 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/678) 479 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşların
ca özel firmalara hazırlattırılan projelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/679) 479 

11. —- Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında çalış
tırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın dış 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/680) ^ 479 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/681) 479 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 479 

14. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/596) 479 

15. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İçiş* 
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 479 

16. — İzmi* Milletvekili Ali Aşkın Tok-
taş'ın, Aliağa Petro Kimya Kompleksine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 479 

17. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, KİT ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/686) 479 

18. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
m, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem 
yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/688) 479 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/689) 479 
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Sayfa 
20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/690) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fo
nu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı. ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/691) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 

•ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/692) 

23. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, DPT Uzman Yardımcığı sınavına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/693) 

. 24. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Pabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinin Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/698) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır Hinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/610) 

27. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde yol
suzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 

28. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 

479 

480 

480 

480 

480 

480 

480 

480 

480 

Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/700) 

31. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen canlı hayvan ihracatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/703) 

33. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 

34. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kre
diye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen mercimek ve nohut ih
racatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 

36. — Tokat Milletvekili Enver özcan' 
in, Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/631) 

37. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

38. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

39. — İçel Milletvekili. Mehmet Kocabaş' 
in, Bingöl İlinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 

40. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 

Sa;yfa 

480 

480 

480 

481 

481 

481 

481 

481! 

481 

481! 

481 
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çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/666) 481 

41. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu tli Aybastı İlçesi Bele
diye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/667) 481 

42. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 482 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, uluslararası taşımacılıkta kulla
nılan araçlardan alınan vergilere ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusu ve 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin cevabı 
(6/756) 482:483 

44. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, 
Kars - İğdır - Karakale'deki Bez ve İplik Fab
rikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/757) 483 

45. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum depremzedelerînin 
kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/758) 483 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Ankara İli Kayaş ve Gülveren 
semtindeki bir araziye ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/760) 483 

47. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Gökova Kemerköy Termik Santralı top
rak hafriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 483 

48. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir 
filme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/696) 483 

49. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/701) 483 

50. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri İli Develi İlçesi Kızık Köyünde
ki afet konutları inşaatına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/705) 483 

51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin 

Sayfa 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/709) 483 

52. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Erdek Belediyesi mücavir alanı içine 
alınan bazı köylerde vatandaşlara yapı ruhsatı 
verilmediği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 483 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
ğil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca is-
kontoya tabi tutulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/711) 484 

54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir yöresindeki tohum üreticile
rinin alacaklarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/712) 484 

55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Erdek Belediye Başkanına İlişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 484 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
giil'in, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bu
cağı Madra Orman Bölgesindeki kestane 
ağaçlarının kesim nedenine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 484 

57. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
ııİ, Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerin
deki fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/716) 484 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh-
nhet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş -
Merkez - Kozlu Köyündeki elektrik satış fi
yatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/719) - 484 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Andırın - Kahraman
maraş karayolunun etüt, proje ve fizibilite 
hazırlıklarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/720) 484 

60. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'fn, Hatay İlinde ortaya çıkarılan 
uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı ola-
yjnın sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/721) 484 

61. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine 
son verilen öğretmen ve öğretim üyelerine iliş-

— 450 — 
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kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) 484 

62. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Kerkük'te yaşayan Türk 
soydaşlarına baskı ve zulüm yapıldığı iddia
sına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/741) 484 

63. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bo
lu kampında cereyan eden olaylara ve Gü
reş Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/742) 485 

64. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, demiryollarının modernizasyonuna 
ilişkin sözlü sorusu ve Ulaştırma Bakanı Vey
sel Atasoy'un cevabı (6/745) 485:488 

65. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltil
me istekleri reddedilen öğretim görevlilerinin 
durumuna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 488 

66. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 
1 Mayısın resmî bayram günü olarak ilan edil
mesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/748) 488 

67. -T- Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, ülkemizdeki elektrik üretimi ve tü
ketimi ile tarım arazilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/749) 488 

68. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/750) 488 

69. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir İlinde yapılması düşünülen 

Sayfa 
Merkez Kültür Sitesine Üişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 488 

70. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, milletvekillerine verilen araba 
giriş kartlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/755) 488 

71. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
hakkındaki hapis cezası kesinleşen bir mahkû
mun yakalanması için yapılan çalışmalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/752) 488 

72. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/753) 489 

73. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
un, Uşak - Merkez - Bozkuş Köyü okul mü
dürünün Uşak Valisince açığa alındığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/754) 

VII. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 

489 

489 

1. — 2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/740) (S. Sayısı : 446) 489:502,554:557 

2. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Teşvik Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/772) (S. Sayısı : 454) 503:553 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TEMİM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı. 
Birinci Oturum 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, 19 Ma
yıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı do
layısıyla yapılan Bayrak Koşusu. 

Adana MiUe'üvekili Coşkun Bayram, TBMM Say
manlığının Ocak, Şubat ve Mart 1986 Ayları Hesabı
na Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 

İnceleme „ Komisyonu Raporuna eklediği muhalefet 
şerhi, 

Afyon Millet/vekili Şükrü Yüzbaşıoğlu da, son 
günlerde 1982 Anayasası üzerinde yapılan olumsuz 
ıtartıştmalıar; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Cenevre'de düzenlenecek 7 nci Uluslararası Ta

rım Forumuna katılmak üzere İsviçre'ye gidecek 
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olan Tarım Orman ve Köyişleri, Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın dönüşüne kadar Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın, 

Görüşmelerde bulunmak 'lazere Amerika Birle
dik Devletleri, Kanada ve Belçika'ya gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Vahit Halıefoğl'u'nıın dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın;i 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 
Ocak, Şubat ve Mart 1986 Ayları Hesabına Ait Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu (5/104) (S. Sayısı : 448) (Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde : 
Türk - Tayland, 
Türkiye - Belçika; 

Dostluk grupları kurulmasına ilişkin Başkanlık 
tezkereleri ile eki kurucular kurulu listeleri kabul 
edildi. 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 27 arkadaşı
nın, Erzurum ve Kars illerinde yaptırılan deprem ev
lerinde bazı noksanlıkların bulunduğu ve müteahhiıt 
firmalara fazla ödeme yapıldığı iddialarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçftüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) Genel Kurulun bil
gisine sunuldu; Meclis araştırması önergesinin gün
demde yerini alacağı ve öngörüşmelerin sırasında ya
pılacağı açıklandı. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere Hür De
mokrat Parti ve Doğru Ylol Partisi gruplarınca göste
rilen adaylar seçildiler. 

Sinop Milletvekili Barış Can ve 9 arkadaşının,* 
Türk tütününün geleceğini ve tütün üreticileri ile tü
tün işçilerinin sorunlarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 1013 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
(10/19) ve, 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 11 arkada
şının, ülkemizdeki demir - çelik üretimi ve tüketimiy-
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le ilgili sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/20); 

Önergelerinin öngörülmeleri yapıldı ve Meclis 
araştırması açılması istemleri reddedildi. 

Saat 21.30'da toplanılmak üzere birleşime saat 
1'8.55'te ara verildi. 

Başkam 
Başkanvekilii 
Arif Bilgin 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Tokat Adıyaman 

Mehmet Zeki Uzun Arif Ağaoğlu 

İkinci ve Üçüncü Oturum 
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Kanunu, 3182 sayılı Bankalar Kanunu, 2983 sayılı 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hız
landırılması Hakkında Kanunun, 2985 sayılı Toplu 
Konut Kanunu, 7.11.1985 Tarihli ve 323'8 sayılı Ka
nun, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Deği
şiklik Yapılması ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Te
keli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Özelleş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/766) (S. Sa
yısı : 445) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, tü
mü açi'k oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda ta
sarının ikabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması 
Hakkında Kanun Tasarısının (1/758) (S. Sayısı : 443) 
maddeleri ve tümü kabul edildi ve kanunlaştığı açık
landı. 

2813 sayılı Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/740) (S. Sayısı : 446) üzerin
de bir süre görüşüldü. 

28 Mayıs 1986 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 02.27'de son verildi. 

IBaşkan 
iBaşkanvekili 

Sabahattin Eryurt 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Giresun Tokat 

Yavuz Köymen Mehmet Zeki Uzun 
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II. — GELEI 

28.5.1986 

Teklifler 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlıu' 

nun; 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Numaralı Turizmi Teş
vik Kanununun 18.4.1983 Tarihli ve 2817 Numaralı 
Kanunun 54 ünıoü Maddesiyle Kaldırılan Hükümle
rinin 2634 Sayılı Kanuna Yeniden Eklenmesi ve 2817 
Sayılı Kanunun 54 üncü Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/347) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.5.1986) 

2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç-in; Aracılık 
Kanunu Teklifi (2/348) (Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.5.1986) 

3. — Istanlbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz' 
in; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci 
Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Paragrafının Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/349) (Millî Eğir 
tim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.5.1986) 

4. — İsparta Milletvekili İbrahim Fevzi Yaman 
ve 5 Arkadaşının; 4.1*1.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değişti-
ritaesi Hakkında Kanun Teklifi (2/350) (Millî Eği
tim Komliısyonuna) (aBşkanlığa geliş tar'ihi : 27.5.1986) 

Tezkereler 
1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1977 

Bütçe Yık Kesinhesaibına Ait Genel Uygunluk Bildi-
riımlnin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi (3/1043) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa 
ıgeliş tarihi : 27.5.1986) 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1978 
IBütçe Yılı Kesinlhesalbına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi (3/1044) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.5.1986) 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1979 
(Bütçe Yılı Kesinlhesalbına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi (3/1045) (Sayıştay Kom.) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 27.5.1986) 

4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1980 
'Bütçe Yılı Kesinhesahına Ait Genel 'Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi (3/1046) (Sayıştay Kom.) '(Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.5.1986) 

5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1981 
Bütçe Yılı Kesinlhesalbına Ait Genel Uygunluk Bildi-

KÂĞITLAR 

Çarşamba 

riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi (3/1047) (Sayıştay Kom.) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.5.1986) 

6. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1976 Büt
çe Yılı Kesinlhesalbına Ait Genel Uygunluk Bildirimi-
riin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
(3/1048). »(Sayıştay Kom.) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.5.1986) 

7. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1977 Büt
çe Yılı KesinheSahına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi (3/1049) (Sayıştay Kom.) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.5.1986) 

8. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1978 Büt
çe Yılı Kesinhesafcına Ait Genel Uygunluk Bilidiri-
m'inin Sunulduğuna -İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi (3/1050) (Sayıştay Kom.) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.5.1986) 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1979 Büt
çe Yılı Kesinhesahına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkere
si (3/1051) (Sayıştay Kom.) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.5.1986) 

10. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1980 Büt
çe Yılı Kesinhesaibına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez-

î keresi (3/1052) (Sayıştay Kom.) (Başkanlığa geliş ta-
I rihi : 27.5.1986) 

11. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1981 Büt
çe Yılı Kesinhesaibına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi (3/1053) (Sayıştay Kom.) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.5/1986) 

Raporlar 
1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 

Arkadaşının: 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendika
lar Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Ka
nunla Değişik 60 imci Maddesinin 1 inci Fıkrasının 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 
(Dağıtma tarihi : 28.5.1986) (GÜNDEME) 

2. — 2977 Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeni
den Düzenlenmesiyle İlgili Yetki Kanununun Süresi-

J nin Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
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Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 28.5.1986) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 19 Ar
kadaşının, Çukurova Bölgesindeki enerji dağıtımı ne-

IBAŞIKİAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda 'bulunduk
larını yüksek sesle 'belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — \Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin in, Do

ğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meydana ge
len [olaylar hakkında 'gündem \dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır. 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Kadir Narin, Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu 'bölgelerinde meydana gelen 
olaylar hakkında söz istemişlerdir. 

(Buyurun Sayın Narin. (SHP sıralarından alkışlar) 

(Sayın Narin, süreniz 5 dakikadır. 

KADÎR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; ıdün burada talihsiz bir gündem 
dışı konuşma yapıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
IBölgesinde yıllardan beri çalışan, o bölgeye hizmet 
veren bir insan olarak, bölge hakkında bil'diklerimi 
size aktarmak istiyorum. 

Son bir ay içerisinde; Hakkâri, Van, Bitlis, Muş, 
Siirt, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ illerini teker be

deniyle Türkiye Elektrik Kurumunun zarara uğratıl
dığı ve bir şirketin haksız menfaat sağladığı iddiala
rını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 «inci, fçtü-
zıüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 
('Başkanlığa geliş tarihi : 27.5.1986) 

l(Çorum Milile'ttvekili M. Besim Göçer'e kadar 
yoklama yapıldı) 

IBAŞIKİAN — Toplantı yetersayımız vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI SEL KURULA SUNUŞLARI 

! iker gezdim. Son olarak da geçen pazar günü Diyar
bakır ile köylerini dolaştım. Bölgedeki genel durum, 

j gazetelerin yazdığı gibi değildir. Dün burada konuş-
I ma yapan arkadaşını, sözü edilen bölgeye gidip ora

daki insanlarla temas kurmuş olsaydı, tahmin edi
yorum ki, böylesi şanssız, böylesi talihsiz bir konuş
mayı burada yapmayabilirdi. 

Sayın milletvekilleri, bölgenin genel durumu şu : 
O bölgede yaşayan insanlar, üç kıskaç üzerinde sı
kışmış bir durumda. Tahmin ediyorum ki, kısa bir 
süre önce, İçişleri Bakanımız da o bölgeye gitmiş, 
bölgeye helikopterle inmiş ve «emniyet mensupları kor
donu arasında istediği noktaya gitmiş ve tekrar heli
kopterle geri dönmüştür. Bu olaylara bölgede yaşa
yan insanlar gerçekten üzülmek'teler, gerçekten üzü
lüyorlar. 

Üç kıskaç dedim; bu bölgede yaşayan insanlar, 
devletten sevgi bekliyorlar. Yakınlık bekliyorlar, des-

I tek bekliyorlar, himmet bekliyorlar. Bakın olay ne-

»>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşikamefciIİ Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

(BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111 inci Birleşimini açıyorum. 

IIL — YOKLAMA 
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dir? 19,84'te Hakkâri'de 8 erimizin vuru İma sın dan 
sonra Hakkâri Çu'kurovaya bizzat giden benim, gö
mülü çıkan bir arkadaşınız olarak ben gitmiştim. 
Orada yaşayan, 60 yaşındaki bir insanla görüştüm. 
Hakkâri'nin Çukuroa'sında yaşayan, 60 yaşındaki 
insan 'bana şunları söylüyordu : «IBen 60 yıldır bura
da doğdum, burada büyüdüm; ama 'bugüne kadar 
devletin desteğini, devletin yardımım göremedim. Be
nim 6 tane erkek çocuğum vardır; akşam saat yedi
den sonra bu çocuklarımı bir odaya tıkıyor, onlarla 
ıberalber aynı odada yaş^orum. Bu yetmiyormuş gi-
Ib'i, buraya devleti temsilen gelen askeri olsun, polisi 
olsun, ilk olarak beni ifadeye çağırıyorlar, «Burada 
(bir olay oldu, bu olayın müsebbiplerini yakalayın, 
getirin bize tesDim edin» diyorlardı.» 60 yaşındaki o 
insan bir taraftan ağlıyor, bir taraftan bunları anla-
tiyordu. 

Sayın miletvekillerii, dün burada bir milletvekili ar
kadaşım, Türkiye Cumhuriyeti Devletlini bir tarafı çize 
çize, bölge bölge saymak suretiyle geçiştirdi ve dedi ki: 
«Bu bölgelerde terör olayı yoktur da;, Doğu ve Güney
doğu Anadolu Bölgesinde neden vardır? Ben şim
di o arkadaşımdan soruyorum : Sayın milletvekili, 
siz 6 Kasım 1983 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geldikten sonra 50 milyon insanın millet
vekili olarak hangi 'bölgeye gittiniz, hiangi ili ziyaret 
ettiniz ve hangi vatandaşı dinlediniz? Dinlemediğini
ze güre, çikıp burada bir bölgeyi karalamak herhal
de senin hakkın olmamalıydı. (SHP sıralarından al
kışlar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Hiçbir yere gitti 
mi?* 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin. 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Sen kendi ilinden 
başka ibir yere gittin mi? 

KADİR NARİN (Devamla) — Sayın milletvekili, 
Sözlerime başlarken demiştim ki, o bölgede gezdim, 
dolaştım ve en son geçen pazar günü de Mardin ve 
(Diyarbakır'dan geliyorum dedim. Onun için oturdu
ğunuz yerden lütfen şu laf atmayı usul (haline getir
meyin. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sizden öğrendik. 
IKAOİR NARİN (Devamla) — Evet, sayın mil

letvekili ben bir senedir Türkiye'nin 67 ilini gezdim; 
tekrarlıyorum, bir senedir bir Diyarbakır Milletvekili 
ölariak değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin millet
vekili olarak 67 ili gezdim; ama o milletvekilinden 
soruyorum, Afyon'dan milletvekili oldunuz, kaç sefer 

I Afyon'a güttiiniz?.. GMememişsinizdiir. (SHP sıralann-
I lan alkışlar) 
I DURCAN EMİRİBAYER (İzmir) — Anadolu 
I Kulübüne her akşam gidiyor. 
I KADİR NARİN (Devamla) — Sayın milletvekil-
I leri, lütfen bazı gerçekleri görelim. -Ben Çukurca il-
I çesinden döndükten sonra şu mikrofonda, zamanın 
I da partinin genel başkanı olan Necdet Calp şunları 
I söylemişti; «Eğer bizden bölge hakkında malumat 
I almak İstiyorsanız, eğer hükümete yardımcı ülmamı-
I zı istiyorsanız lütfen bu Mecliste gizli bir oturum 
I yapalım ve biz o bölgede olanları sıize anlatalım.» 
I IBen bulgun bu öneriyi tekrarlıyorum, o bölgenin 
I insanı olarak ve 25 sene o bölgede dağ taş deme-
I den köylülerle berialber adım adım gezen bir insan 
I olarak, şu Mecliste gizli bir oturumu tertiplerseniz, 
I o bölgede olan olayları size anlatırım. 
I IBalkın, geçen pazar günü, Diyarbakır'ın Merkez 
I İlçesi Harmanlı Köyüne gittim. Milliyet Gazetesinde 
I gördünüz. Oradaki olayları bizzat vatandaştan din-
I İddim, vatandaşın sesinden dinledim ve çektirdiğim 
I resim, Allah kısmet ederse, bugün mutlaka Türkiye 
I Büyük Millet Meclisimize yetiş'tiriilmek üzere yolda-
I dır, gelecek, onu teker teker size göstereceğim. Onu 
I gördükten sonra karar slizin olsun. Yoksa, gütmeden, 
I görmeden, tahkikatını yapmadan çıkıp burada bir 
I 'bölgenin aleyhinde laf söylemek kimsenin haddi de-
I ğildir. (ANAP sıralarından gürültüler) 
I Oturduğu yerden söylenen arkadaşıma sesleniyo-
I rum, kişi olarak, direkt sesleniyorum, eğer sizin de 
I cesaretiniz varsa çıkıp burada dilediğinizi söylersi-

I n'z-
I IBAŞKAN — Sayın Narin, lütfen bağlayın efen-
I diım, süreniz doldu. 

KADİR NARİN '(Devamla) — Sayın milletvekil-
I leri, dünkü arkadaşım yine burada bir noktaya daha 
I değindiler ve «Anayasayı biz müdafaa edeceğiz, bu-
I rada yemin içtik» dediler. 

I Beyler, Anayasayı büzler hazırladık veyahut da 
I 'bizden evvel burada bulunan arkadaşlarımız hazır-
I ladı. O günün şartlarına göre hazırlanan Anayasa, 
I eğer bugünkü insanlarımıza dar geliyorsa, bu Mec-
I İrs mutlaka o Anayasayı değiştirir, değiştirebilir ve 
I yetkisi dalhiliÜindedir. 

I Hepinizi saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından 
I alkışlar) 
I (BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narin. 
I İM. ŞÜKRÜ YÜZİBAŞIOĞLU (Afyon) — Sayın 
1 Başkan, sataşma var ve yanlış bir değerlendirme var; 
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söz istiyorum. (SOP sıralarından «Otur yerine..» ses
leri) 

İBAŞKAN — Bir dakika efendim, zabıtları tet
kik ettireceğim... 

!NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sataş
ma var Sayın Başkan, söz hakkı doğdu. 

İM. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon) — Sayın 
IBaişIkan, sataşma var. ı(SHP sıralarından «Afyon'a 
ıgit Afyon'a» sesleri) 

İBAŞKAN — Zabıttan tetkik ettireceğim efendim, 
baktıracağımı. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Neyi 
tetkik ettireceksiniz Sayın Başkan bariz sataşma var. 

IDBVUET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Adam istediğini söylüyor, 'biz konuşamı
yoruz. 

İBAŞKAN — Sayın Bakan, hükümet adına cevap 
verebilirsiniz efendim. 

DEVLET BAKAM AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — 'Hayır efendim. Adamlar istediğini söylü
yorlar. 

KADİR NARİN ((Diyarbakır) — Diyarbakır 
aleyhinde laf Söyletmem. 

iM. ŞÜKRÜ YIÜZBAŞIOĞLU (Afyon) — Otur 
lan, otur, otur. (SHP sıralarından «Lan diye konuş
ma» sesleri) 

İBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Sayın idare 
amirleri, lütfen müdahale edin. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Ben senin sü
laleni biliyorum, ahlaksız, sen Afyon'a bile gitmiyor
sun. 

İBAŞKAN — Sayın Narin, Sayın Narin... 
İM. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon) — Sen 

beni bilmiyorsun, yakarım seni. (SHP sıralarından 
«Afyon'la git, ANAP'a git» sesleri) 

2. I— t>rdu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Ordu ili Aybastı ilçesinin yapılmayan belediye baş
kanlığı seçimi ile ilçe savcısının ve asliye hukuk hâki
minin vatandaşlara ıkarşı tutumu iye vatandaşların aci
len çözümlenmesini istedikleri sorunları hakkında 
gündem dışı Konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Avni Sağesen, Ordu 
Aybastı 1da vatandaşın acilen çözümlenmesini istedi
ği adalet mekanizmasıyla ilgili gündem dışı söz iste
mişlerdir. 

Buyurun Sayın Sağesen. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞEİSEN (Ordu) — Sayın 

Başkan, sayın millbüvekiieri; Ordu'nun gerice yöre
lerinden Aybastı ilçemizde halkın karşı karşıya bıra-

I kıldığı ve hiç vakit kaybetmeden halledilmesi gere-
I ken öncelikli birkaç sorunun üzerinde durmak üzere 
I söz almış bulunuyorum. 
I Esasa geçmeden önce, her şeyiyle devleti savu-
I nan, yasalara saygılı olan, partili partisiz tüm Ay-
I bastılılann ortak ve acilen çözümü istenen dertlerini, 
I. Meclisin bu yoğun çalışma temposu arasında dile 
I 'getirmek yerine genişçe bir zaman içinde bu kür-
I süyü işgal etmeyi yeğlerdim. 
I Kısaca söylemek gerekirse, devletten yana yasa-
I lara saylgılı A'ybastılılar, 12 Eylül1 öncesinde anarşi ve 
I anarşistten çok şey çekmişlerdir. Bu kimsesiz yöre 
I halkı, dün anarşi ve anarşistten çektiklerine yakını-
I nı, bulgun, devletin kamu ve nizam adamı olarak gö-
I revlendirilen üç beş kendini kaybetmiş kişisinden 
I çekmektedir. Daha başka bir deyişle, Aybastı'da Hu-
I meyni rejiminin kendine özgü bir uygulamasıyla dev. 
I let terörü hüküm sürmektedir. Gerçekte, benzer gö-
I rüntülerin Yeşitfce'de, Mesudiye'de, Gülyalı'da, A'k-
I kuş'ta, Fatsa'da, Gölköy'de yok olduğunu söyleme 
I imkânı bulamamak tayım. Kısacası, siyasal iktidar, 
I Orduda devleti temsil etmekle görevlendirdiklerine, 
I vatandaşa bir nevi pusu kurma emri vermiş ıgörünü-
I mündedir. 
I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Aybastı'ya yo-
I lunuz düşerse, parti ayrımı yapmaksızın, önünüze ge-
I ilen, karşılaştığınız hangi vatandaşa rastlarsanız rast-
I layınız, size anlatacaklarımı aynen tekrar edecekler-
I dir. Altını çizerek söylüyorum : Sayın İçişleri Bakanı, 
I Sayın Adalet Bakanı dikkatlerinizi olaya vermenizi 
I ve konuyu özellikle tahkik ettirmenizi, bu eziiegelen 
I gerice yöre halkı adına sizlerden istiyorum. 

I Aybastı bir yılı aşkın bir zamandan bu yana be-
I lediye başkanından yoksundur. Mevcut belediye baş-
I kanı Erzincan sıkıyönetim mahkemelerince 20 yıl 
I ağır hapse mahkûm edildikten sonra belediyeyi ve 
I yöreyi terk ederek kaçmış, yakalanmamış veya yaka-
I lanamamışhr. Yörede yaygın olan söylentilere göre, 
I bu kişi siyasal iktidarca korunmaktadır. Yakalanması 
I veya yakalanmamsı bizim açımızdan sorun değildir; 
I o, iktidarın sorunudur. Bizim için asıl önemli olan, 

bu güzel, çilekeş beldenin belediye başkanından yok-
I sun bırakılarak, yasalara göre yapılması gereken baş

kanlık seçimlerinin siyasal iktidarca yaptırılmaması 
I hususundaki tutumudur. 

I Sayın Başkan, sayın miUetVekilleri; adalet meka-
I nitzması içinde savcı ve savcılığın özel ve çok önemli 
I bir yeri vardır. Savcı, vatandaş nazarında devlet gü-
j vencesi, devlet şefkati, yasaların koruyucusu olarak 
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simgelenir ve genelde vatandaş «Jandarma» ve «Po
lis» sözcüğünden ürker, korkar, ürperir. Bu korku 
ve ürpertiye karşılık savcıyı güvence olarak tanır ve 
itanımHar. Aylbastı'da ise savcılık, mevcut ürperti, kor
ku ve kanunsuzluk simgesi olarak yerini almıştır. 
Hükümet konağına girlip de, savcıyla karşılaşan Ay-
Ibastılılardan sinkaflı küfür işitmeyen, tokat yemeyen, 
kovalanmayan vatandaş yok gibidir. Her ne sebeple 
olursa olsun, savcılığa gelip de en azından itilip ka-
kıtaıayan, küfür yemeden çıkan insan yok denil
mektedir. Bu zümrenin bir tek ayrıcalıklı 'bölümü 
vardır. O da Huımeyni rejimi taraftarları ve sempa
tizanları bu işlemlerden muaf tutulmaktadır bu Cum
huriyet Türkiyesinde. 

Ayhastı dağlık ve gerice bir yöredir. Köylerimden 
(birçoğunun yolu yoktur, olanlarında da otobüs, mi
nibüs, kamyon işlemez. Bu yörelerin tek taşıtı trak
tör ve onların römorklarıdır. 

flBA'ŞKAN — Sayın Sağesen, toparlayın lütfen. 
HÜSEYİN AVNIİ SAĞESEN (Devamla) — Bi

tiyor Sayın Başkanım. 
Bu amme hizmetini gören traktör sürücüleri biz

zat savcı tarafından dövülerek, götürülüp içeri atılır, 
günlerce nezaretlerde tutulur. Savcı trafik kontrollü
ne çıkar, sürücülere küfürler eder, döver. Savcının 
bu ve benzer davranışları yirmibeş otuz civarında 
Ayibastılı tarafından şikâyet edilir. Bu defa savcı 
efendi, bu kişileri tek tek makamına çağırır tehditler, 
küfürler eder, tokatlar atar; «Şikâyetinizi 'geri alacak
sınız» diye bu davranışlarını tekrarlar durur. Bu savcı 
hâlâ 'bu görevde kalır. Bu muhterem savcının bir de 
mütemmimi vardır; asliye hukuk hâkimi. Söylenti
lere göre sicil dosyası oldukça yüklüdür. Son çıka
rılan Sicil Affı Kanunundan yararlanarak meslekten 
men'i önlenmiştir. Bu kimse hakkında ilçede ciddî ve 
(vahim söylentiler vardır. Bunlardan ıbir kısmını sizle
re naklets'em hicap duyarsınız, hicap duyarım. Ada
lete ve adalet mensuplarına saygım (ANAP sıraların
dan gürültüler) Efendiler, bunları burada tekrarlar
sam siz de utanırsınız, ben de utanırım; ben söyle
meye utanıyorum. Bir şeyi açıklamak durumunda
yım. 

IBAŞKAN —• Lütfen Sayın Sağesen... 
HÜSEYİN AVNIİ SAĞESEN (Devamla) — Sayın 

Başkanım izin verirseniz? 
(BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Bun

ları 'bana anlatanlar bizim partililerimiz değildir, si

zin partili vatandaşlar dün akşam da tekraren anlat 
tılar arkadaşlar. (ANAP sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın Sağesen, lütfen toparlayın 
efendim. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Çok 
iyi. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Bize ni
ye anlatmıyorlar? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Size 
de anlatırlar. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Gelip 
anlatsınlar, çözlüm buluruz b'iz gerekirse. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Ada
lete ve adalet mensuplarına saygımız nedeniyle, bu 
yüce kürsüden sizlere marifetleri hakkında birşey söy
lemek istemiyorum; ama hu söylediklerim, söylenti
lerin devamı, önce kendisini, daha önemlisi adalet 
cihazınızı rencide eder. Bu konuda önlem almayan 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu zor durumlar
da kalabilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; «Şüyuu vu
kuundan beterdir» diye bir atasözümüz vardır. Du
rum bu hale geldikten sonra bu görevlileri buralar
da tutmanın ne bu yöre halkına, ne siyasal iktidarı
mıza, ne de bizzat bu görevlilere bir yararı kalmış
tır. 

Elinizde müfettişleriniz vardır, türlü elemanlarınız 
vardır ve en önemlisi vatandaşın bir kesimi için kul-
lanalgeldiğiniz istibJbaralt örgütleriniz vardır. Lütfe
din örgütlerinize bu hususları tarafsızlık içinde tah
kik ettiriniz ve Ayibastıhların hiç olmazsa bir kıs
mının iniltilerini, ıstıraplarını dindiriniz ve gerçek ve
ya gerçekdışı her ne hal ise, kutsal adalet mekaniz
masına düşürülmek istenen bu bölgeyi lütfen kaldırı
nız. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
3. "— fcmir fdilletvekili Vural Arıkan'in, Bakan

lar "Kurulu kararı ile Ekonomik İşler Koordinasyon 
Kurulu kararı arasındaki çelişki hakkında gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Balkanlar Kurulu kararı ite Ekonomik 
î-şler Yüksek Koordinasyon Kurulu kararları arasındaki 
çelişki üzerine Sayın Vural Arıkan gündem dışı söz is
temişlerdir. 

'Buyurun Sayın Arıkan. (Bağımsızlar sıralarından 
alkışlar.) 
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VURAL ARlKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli millelJvekıilI'eri; 'buna, Balkanlar Kurulu karan ile 
FJk'onomik Kurul kararları arasındaki çelişki ya da 
650 işçinin aileleriyle beraber dramı diyebilirsiniz. 

4 Ocak 1986 günlü Resmî Gazetede Bakanlar Ku
rdunun bir kararı yayımlanır. Karar, yurt dışında 
bayındırlık işlerinde çalışan işçilerim'izin 'hukukuyla 
yakından alakalıdır. 

'Bir fon •oluşturuluyor. Fonun i'ki amacı vardır : 
îlki, yurt dışında bayındırlık işlerinde çalışan işçile
rim'izin ödenmeyen ücretlerinin bu fondan karşılanma
sı; İkincisi ise, 'istihkaklarını alamayan müteahhitlerin 
ikili anlaşmalar gereğince işlerini tasfiye bakımından 
araya konulacak aracı kuruluşların risklerini kısmen 
veya tamamen karşılamaktır. 

Demek oluyor ki, Balkanlar Kurulunun iradesi, iş
çi 'hakları bakımından çalıştığı günlere ait ücretlerinin 
Ödenmesi ile 'ilgilidir. Aracı kuruluşların riskleri ba
kımından ise, kısmen veya tamamen bunu karşıla
makla ilgilidir. İşçi hukuku açısından Bakanlar Ku-. 
rulunun bu pren's'ip kararını memnuniyetle karşıla
mak mümkündür, 

Arkadan bu karara istinaden Ekonomik İşler Yüfc-
öek Koordinasyon Kurulu 13 Şubat 1986 tarihinde 
'bir karar yayınlar. Karar; Çavuşoğlu, Kozanoğlu ve 
Göktaş firmal arında çalışan işçilerin alacaklarının 
ödenmesiyle alakalıdır. Üç ilke getirir : Der ki, «Ala-
ca)k miktarı 5 b'in Libya Dinarını aşmayacaktır. An
cak, biz bu 5 bin L'lbya Dinarının yüzde 25'ini öde
riz, yani 1 250 Libya Dinarı öderiz, Parifte de, bu ka
rarın alındığı 'tarihteki parite olacaktır.» Böylece Eko
nomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun kara
rı, Bakanlar Kurulunun getirdiği ilke kararına tama
men aykırıdır ve 650 işçimiz aileleriyle beraber peri
şan edilmiştir. 

İşçilerimizin alacak miktarları ne kadardır? Hepsi 
1250 Libya Dinarının üstündedir, (içlerinde 11 bin, 15 
'bin, 16 bin, 80 'b'in, 90 bin Libya Dinarı alacağı olan
lar vardır ve 'bunlar Türküye Libya ikili heyeti tara
fından bizim hükümetimizin gönderdiği elemanlarla 
tespit edilmiş ve işçilerimize de alacak miktarları res
mî olarak bildirilmiştir, Sanayi Bakanlığına da bildi
rildiği gibi. Buna rağmen - arz ettiğim veçhile - 1 250 
L'lbya Dinarından fazlası ödenmemiş ve bundan son
rası için de Allah versin denilelbikniştir. Aynı firmada 
650 Türk işçisi çalıştığı gilbli, 300'ü aşkın Çinili ve ay
rıca 50tyi aşkın Arap ülkelerine mensup işçiler çalış
maktadır. Bunlar da haklarını arayabilmek (maksa
dıyla başvurmuşlardır. İşveren TürkiyeMediir, bunla

ra ücrdtierini ödememiştir, kendi devletleri de öde-
merriiştir.. İşçilerimizin beyanlarına göre, Balkanlar 
Kurulu kararlarında ifade edildiği gibi, bunlar iki ül
ke arasında- yapılan ticaret ve ödeme düzenlemeleri 
çerçevesinde ödenmiştir. Yani, işçilerimizin ifadeleri
ne göre, Türk işçilerinin halkları ödenmiyor; fakat 
aynı işverenin nezdinde çalışan yabancı ülke uyruk
lu üstlerin hakları ödeniyor. Biz, hükümetimizin 'böy
le bir şeyi yapacağına ihtimal vermiyoruz; ama me
seleyi açıklığa kavuşturmak gerekir. 

Üçüncü bir konu daha var. İşveren firmanın mü
zayaka haline düşmesinden ötürü işçilerimiz, Libya 
yargı mercilerline 'başvurmuşlardır ve icraî karakterde 
hüküm almışlardır; çünkü daha önce de aynı işveren 
nezdinde icra takibi yapmak suretiyle, alacaklarını 
alabilmişlerdir. 

Bu defa, Ibu icraî kararların alınması üzerine, 
hükümet devreye girmiş, işçilerimize taahhütte bulun
muş; «ödeyeceğiz» demiş ve nitektaı Bakanlar Kuru
lunun kararında da o hüküm tesis edilmiş, onların hak 
aramaktan caydırı'tmaları ortaya çıkmış, Libya Hükü
meti nezdinde de bu yapılmıştır. 

Bu neden yapılıyor? Şunun için yapılıyor : İşve
ren firma, 47 milyon dolarlık teminat mektubu ver
miştir; teminat mektubunun 18 milyon dolarlık kısmı 
Pamukbanka, 29 milyon dolarlık kısmı da Hisarbanka 
aittir. Hilsarbankın, Ziraat Bankasıyla birleşmesi, ya
ni devir dolayısıyla, mesuliyet Ziraat Bankasına geç-
mişifiir. İşveren firma, yani Libya Hükümeti, işin yü
rümemesi üzerine teminat mektubunu paraya çevir
mek istemiştir. İşte o zaman hükümetimiz devreye 
girmiştir, «Paraya çevirmeyiniz, biz aracı kuruluşlar 
koyalım, bu işi yapalım» demiştir. 

Sonuç ne olmuş? Sonuç olarak, bu işin riskini işçi
lerimiz çekmiştir. Kurtulan kim? Teminat mektubunu 
vermiş olan işveren firma. Bir işveren teminat mektubu 
verebilir; teminat mektubu 'borçlusu buradadır, temi
natla verilmiştir, muhatabı bankadır. Banka öderse, 
doğrudan doğruya işverene müracaat etme hakkı var
dır; ama devletin bu suretle araya girmesinden ötürü 
işveren firma bankalara karşı muhatap olmaktan kur
tulmuş, yani, bir nevi zimmetinden beri olmuş; fa
kat işçilerimiz halklarını kaybetmişlerdir. 

Belki Sayın Başbakan Yardımcısı burada çıkacak 
«Fondan yapılacak harcamalarda, 6 ncı madde Eko
nomik işler Yüksek Koordinasyon Kuruluna miktar 
tespit etme yetkisi verilmiştir diyecek.» Şimdi, fonun 
amacı yine aynı maddede yazıldığına göre, işçi ücret
lerinin 'tamamını ödemektir. O halde, buradaki mik-
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tar tesp'iti, başta arz etHüğim gibi, ancak kuruluşların 
kısmen veya tamamen riskini karşılamakla alakalı 
olabiüir veya taksit taksit ödemeyle alakalı olabilir. 

Ben öyle zannediyorum 'ki, hukukî muarefesi az 
olduğundan -ötürü Sayın Başbakan Yardımcımız, Koor
dinasyon Kurulu kararında bu hatayı işlemiştir. Ben 
ANAP Grubunun, Sayın Başbakanın, 650 işçimizin 
aileleriyle bera'ber perişanlığını ortadan kaldırabilmek 
için olaya el koymalarını diliyorum, saygılar sunu
yorum. (HDP ve DYP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim iSayın Arıkan. 
Gündeme geçiyoruz... 

M. ŞÜKRÜ YÜZİBAŞIOĞLU (Afyon) — Siayın 
Başkan, sayın Narin'e cevap vereceğim. Yanlış bir de
ğerlendirme var, isnat var, suçlama var. 

BAŞKAN — Sayın Yüzbaşıoğlu, henüz zabıt gel
medi efendim. Bu oturum sonuna kadar tetkik ede
yim, zatıâlinizin başvurusunu değerlendireceğim. Usul 
açık efendim. 

'NUH MEHMET KAŞIIKÇI (Kay&eri) — Sataşma 
bariz. 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIIOĞLU (Afyon) — Efen
dim zabıtlar elinizde, uzak yerde değil ki; uzatmaya 
gerek yok. 

'BAŞKAN — Efendim getirtiyorum, tetkik edece
ğim, müsaade buyurun, oturumun sonuna kadar size 
söz verme hakkım var. Lütfen Oturun efendim, tet
kik edeyim. 

4. — Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in, Ordu 
Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, Ordu îli Ay-
bastı İlçesi Savcısı >ve Asliye Hukuk Hâkimi hakkın
da yapmış olduğu gündem dışı konuşmasına cevabı 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM »(Mar
din) — Sayın 'Başkan, Sayın Sağesen'in 'gündem dışı 
konuşmasına cevap vermek istiyorum, 

BAŞKAN —Buyurun efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELÖEM (Mar
din) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, 
Ordu Milletvekili Sayın Sağesen'in konuşmasının so
nuna doğru toplantı salonuna girdim ve konuşma met-
nİTİİâd kendilerinden aldım. 

Sayın milletvekilinin yüce heyetinize arz ettiği söz 
konusu hususlar, Adalet Bakanlığı müfettişlerince 
tetkik ve tahkik ettirilmiş ve bazı' konularda da so
ruşturma dzrii verilmiş olup, idarî tedbirler de alınmak 
üzeredir. 

Bilgilerinize arz ediyorum efendim. (ANAP sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
AYHAN FIRAT '(Malatya) — Sayın Bakan, be

lediye seçimleriyle ilgili" olarak soru sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Soru olmaz Sayın Fırat, lütfen efen
dimi. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Teşekkür 
ederim Sayın Balkan. 

B) GENSORU, \GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — \Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 1/9 Ar
kadaşının, ^Çukurova Bölgesindeki enerji dağıtımı ne
deniyle Türkiye Elektrik Kurumunun zarara uğratıl
dığı ve bir şirketin haksız menfaat sağladığı iddiala
rım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi {10/22) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin, «Sunuşlar» bölümünde, Meclis araş

tırması önergesi vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin elektrik enerjıisi ihtiyacı büyük oranda 
Türkiye Elektrik Kurumu tarafından karşılanmakta-. 
dır. Ayrıca bazı özel sektör kuruluşları ile otop>rodük-
törfter de az da olsa ürettikleri enerji ile ülke enerji 
sorununun çözümüne yardımcı olmaktadırlar. Ancak 
gerek TBK ve gerekse diğer üreticilerin ürettikleri 
errerjıi, ülke ihtiyacını karşılamadığı için bir miktar 
da Bulgaristan ve Sovyetler Birliğinden ithal edilmek
tedir. 

1985 yılında : 
1. TEK tarafından 30 milyar Kw/h üzerinde, 
2. Özel kanunlarla kurulmuş olan şirketlerden : 
OEAŞ (Çukurca'Elektrik A.Ş.) 1,435 miyar Kw/h 
KEPEZ (Anlatya) 0,158 milyar Kw/h. 
Enerji üretmişler ve enterkonnekte sisteme ver

mişlerdir. 
3. Otoprodüktörler de toplam olarak 2,063 milyar 

Kw/h enerji üretmişler ve enterkonnek'te sisteme ver
mişlerdir. 

Ayrıca enterkonnekte sisteme verilmeden lokal 
ihtiyaçlar için üretilen enerji miktarı da takriben 340 
mi'lyon Kw/h'dır. 

1312 isayıh ilk TEK Yasasında ÇBAŞ için imti
yaz hakkı tanınmıştı. Daha sonra 1983 yılında çı
kartılan 2705 sayılı Yasa ile de daha önce belediye
lerce yapılan dağıtım TBK'e devredilmiştir. Ancak 
ÇEAŞ'ın üretim ve dağıtım görevini sürdürme hak
kı saklı tutulmuştur. 
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19 Aralık 1984 tarihinde ANAP Hükümetince çı 
kartıLan 3096 sayılı Yasa ile de TBK'in enerji üre
timi ve dağıtımındaki tekelliği tümüyle kaldırılmış
tır, 

Çukurova bölgesinin 1985 yılı enerji ihtiyacı 3,2 
milyar lKw/h olmuştur. Bunun 1,4 milyar Kw/h ÇEAŞ 
tarafından üretilmiş, ihtiyaç duyulan 1,8 milyar Kw/h 
enerji de ÇBAŞ'ca enterkonnekte sistemden (TEK'den) 
alınmıştır. 

Çukurova bölgesinde enerji dağıtım işleri hem 
ÇEAŞ tarafından hem de TBK'in bölgede kunmuş 
olduğu Toroslar Müessesesince gerçekleştirilmektedir. 

ÇEAŞ ıbu dağıtım için TEK'den aldığı enerjinin 
takriben 'bir milyar Kw/h'llk kısmını TEK'in To
roslar Müessesesine geri vermektedir. 

İşte, üzerinde durmak istediğimiz, TEK'den al
dığı bu 1,8 milyar (Kw/h enerjiyi hiçbir i şileme tabi 
tutmıadan, hiçbir emek ıharoamadan yalnızca bir mil
yar Kw/h kısmını TEK'in müessesesine dağıtım için 
geri veren bu şirketin, bu alışverişten fahiş miktarda 
menfaat temin etmesidir. Bu konuların 'bir açıklığa 
kavuşturulması ve ülke genelinde bu uyguılamadan 
başkaca yararlananlar olup olmadığı, TBK'in ıbu şe
kilde haksız yere milyarlaırca zarara uğratılmasının 
nedenlerinin tespitine kesinlikle ihtiyaç vardır. Bu 
da ancak Yüce Meclisin olaya derhal el koymasıyla 
mümkündür. 

İşte 'bu amaçla olayın bütün boyutlarıyla incele
nerek ortaya konulması ve bundan böyle TEK'in sır
tından şirketlerin haksız yere hiçbir emek sarfet-
meden ve risike girmeden milyarlar kazanmalarının 
önlenmesi, Devlet varlıklarının korunmasına ilişkin 
etkin önlemlerin alınabilmesine olanak hazırlanması 
amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri gereğince bu konuları kapsayacak 
bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla di
leniz. 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Mehmet Turan Bayezit 
•Kahramanmaraş 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Ömer Kuşhan 
Kars 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Hasan Altay 
Samsun 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Enver Özcan 
Tokat 

Mehmet Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Yılmaz Demir 
'Bilecik 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Kadir Narin 
Diyarbakiır 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Halil İbrahim Karal 
Ankara 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis Araş

tırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, 
sırasında yapılacaktır. 

C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — TBMM Genel Kurulunun çalışma gün ve 

saatlerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi 

vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 
Danışma Kurulu Önerisi 

No. : 50 28.5.1986 
Danışma Kurulunun 28.5.1986 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

'Pertev Aşçıoğlu 
Anavatan Partisi Grup 

Başıkanvekili 
Kadri Altay 

Hür Demokrat Parti Grubu 
Teımsulcisi 

Mehmet Sey'fi Oktay 
Sosyaldemokrat Halkçı 

Parti Grup Başkan vekili 
Mustafa Çorapçıoğlu 

Doğru Yol Partisi1 Grubu 
Başfcanvekill 

Öneriler : 
1. Genel Kurulun 20.5.1986 tarihli 107 nci Bir

leşiminde kararlaştırılan çalışma günlerinden 29.5.1986 
Perşembe günü çalışmaların saat 19.00'a kadar 'sür
mesi ve 30.5.1986 Cuma günü toplantı yapılmaması; 
2.6.1986 Pazartesi, 3.6.1986 Salı, 4.6.1986 Çarşamba 
ve 5.6.1986 Perşembe günleri çalışmaların 14.00-19.00 
ve 21.30-02.30 saatleri arasında yapılması önerilmiş
tir. 

2. Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 8 inci sı
rasındaki 454 sıra sayılı, Sosyal Yardımlaşma ve Da-
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yanışma Teşvik Kanunu Tasarısının 2 ne i sıraya; 10 
uncu sıradaki 457 sıra sayılı Kahramanmaraş Mil
letvekili Alâeddin Kısakürdk ve 6 arkadaşının 2809 
sayılı Yükseköğrebiım Kurumları Teşkilatı Hakkında 
41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair Kanunun geçidi 10 uncu Mad
desinin Degtşfckilmesine İlişkim Kanun Teklifinin 3 
üncü sıraya alınması ve diğer (işlenin sırasının buna 
göre teselsül ettirilmesi önerilmiştir. 

HAŞKAN — Önerileri ayrı ayrı okutup oyları
nıza sunacağım. 

Buyurun okuyunuz : 
Öneriler : 

1. Genel Kuralun 20.5.1986 tarihli 107 nci Bir
leşiminde kararlaştırılan çalışma günlerinden, 29.5.1986 
Perşembe günü çalışmaların saat 19.00'a kadar sür-
mesıi ve 30.5.1986 Cuma günü toplantı yapılmaması; 
2.6.1986 Pazartesi, 3.6.1986 Salı, 4.6.1986 Çarşamba 
ve 5.6.1986 Perşembe günleri çahşmaların! 14.001-19.00 

ve 21.30-02.30 saatleri arasında yapılması önerilmiş
tir. : 

'BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 

Diğer öneriyi okutuyorum : 

2. Gündemin «'Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının, 8 inci sı
rasındaki 454 sıra sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışma Teşvik Kanunu Tasarısının 2 nci sıraya, 10 
uncu sıradaki 457 sıra sayılı Kahramanmaraş Milletve
kili Alâeddin Kısakürek ve 6 Arkadaşının; 2809 Sa
yılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Mad
desinin Değiştirilmesine teskin Kanun Teklifinin 3 
üncü sıraya alınması ve 'Diğer İşlerin sırasının buna 
göre teselsül ettirilmesi önerilmâşttir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Öneri kalbul edilmiştir. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Ömer Külhan ve 27 Arka

daşının, Erzurum ve Kars illerinde yaptırılan deprem 
evlerinde bazı noksanlıkların bulunduğu ve müteah
hit firmalara fazla Ödeme yapıldığı iddialarını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler» 
kısmına geçiyoruz. 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 27 Arkadaşının, 
Erzurum ve Kars illerinde yaptırılan deprem evle
rinde bazı noksanlıkların 'bulunduğu ve müteahhit 
firmalara fazla ödeme yapıldığı iddialarını ıtespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca ıhtır Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşmelere 
başlıyoruz. 

Hükümet yerini almıştır. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'30 Ekim 1983 tarihlinde, Erzurum ve Kars illerin

de vuku bulan depremde evleri yıkılan vatandaşları

mız için yaptırılan ve depremde hasar görenlere tev
zi edilen evlerle ilgili olarak ciddî iddialar ortaya atıl
mıştır. özellikle evlerin içinde ve çevresinde yol, ka
nal ve hafriyatlarda çeşitli noksanlıkların bulunduğu 
ve bunların yapılmışoasına stüasyona dahil edilerek 
paralarının müteahhit firmalara ödendiği ve deprem
de yıkılan köyler içtin yeni yerleşim alanlarının seçi
mlinde bakanlığın tarafsız davranmadığı ve bazı in
şaatçı firmaların özel olarak kayırıldığı ileri sürül
mektedir. 

Depremde evleri hasar gören köylülere verilmek 
üzere inşa edilen 134 m2'lik konutların maliyetlinin 2,5 
milyon TL. olabileceği mahallî teknik heyetlerce sap
tanmıştır. Oysa, ihaleler müteahhit firmalara 3,5 mil
yon TL.'ye yapılmış, azamisi ise 6,5 milyon TL.'ye 
ulaşmıştır. Bu durumda 2,5 milyon TL.'ye çıkacak bi
naların neden 3,5 milyon TL.'ye ihale edildiği, müte
ahhitlere 6,5 milyon TL- ödendiği sorulmakta ve bu 
konuda belgelere dayalı eleştiriler yapılmaktadır. 

Bu konuda ileri sürülen belgelere dayalı iddiaları 
şöylece özetlemek mümkündür : 

1. Binalar, ihaleye çıkarılmadan bazı firmalar 
davet edilerek kendilerine verilmiştir. Bu konuda tea
müllere uyulmamıştır. Bu nedenle ,bazı firmaların, be-
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l'irli kimselerin emriyle kayırılrn'ak istendiği kanaat ve 
inancı yaygınıdır. 

2. tşie başlandıktan sonra firmalar lehinde büyük 
avantajlar sağlayan proje tadilatları yapılmıştır. 

3) İnşa edilen köy konutları arasındaki köy içi 
yol tesviyelerinin yapılışında yolların 50 cm. Kazılarak 
stablize malzemesi döşendiği ve bu şekliyle stüasyon-
lara dahil edildiği ve hakedişlerin buna göre çıkarıl
dığı; oysa gerçeğin böyle olmayıp, yollara 10 cm. sta
bilize malzemesi döşenerek ödemelerin yüksek yapıl
dığı tespit edilmiştir. 

4. Yapılan konutlardan kaçının temeli beton, ka
çının siklop beton olduğu belli değildir. Yapılan araş
tırmada müteahhit lehine olanın sayısı yükseltilerek 
müteahhit firmalara fazla para ödendiği yolunda ciddî 
tespitler vardır. 

5. Sinaların inşaatında kullanılan kum, çakıl, 
toplama taş çok yakın yerlerden sağlandığı halde, çok 
uzaklardan geitÜrilmiş gibi gösterildiği ve yüksek nak
liye ücreti stüasyon'a ve hakedişliere dahil edildiği gö
rülmüştü!'. 

6. İnşaatların pek çoğunda noksan ve kusurlu iş
ler vardır, örnek Vermek gerekirse; 

a) Binaların tavanlarına döşenmesi gereken izo
lasyon malzemesi cam yünü hJiçibir b'inaya, projelerde 
gösterilen miktarda döşenmemişıtir. 

Ib) Sıvalarda, beton yeterli dozda kullanılmadığı 
/İçin birçok binada çökme, çatlama ve sıva döküntü
leri meydana gelmiştir. 

za salhilbline veya onun göstereceği bir diğer imza sa-
ıhilbine söz verilecektir. 

Hükümet adına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sa
fa Giray, buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GÎRAY (fctanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 30 Ekim 1983 tarihinde vuku bulan Er
zurum - Kars yörasindeik'i deprem nedeniyle, Kars 
'Milletvekili Sayın Ömer Kuşhan ve 27 arkadaşı tara
fından verilen Meclis araştırma önergesii hakkındaki 
görüşlerim'i açıklamak üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. Hepinizi (saygılarımla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, bu önerge münasebetiyle, ön
celikle Erzurum - Kars depremini ve şartlarını bir ke
re daha hatırlamamız gerektiğine inanıyorum. Bu iti-
'barla, müsaadenizle önce o günlerin genel şartlarını, 
yörenin ve mevsimin etkilerini de gözden uzak tut-
malksızın hatırlamaya çalışalım. 

'Depremin ne olduğu ve depremlere karşı insanoğ
lunun ne güt»i önlemler alması gerektiği bilinmeyen 
devirlerde, şehirlerin ve köylerin haritadan silinmesii-
ne, her yaştan insanların vakitsiz ölümlerine «kader» 
demişizdir. Günümüzde, artık bunları söylemek çok 
zor; çünkü, deprem mikrolbu, artık bilinen bir hasta
lıktır ve tedbir de alınabilmektedir. 

Ülkem/izin büyük bir bölümü, deprem kuşağı üze
rimde bulunmaktadır. Meydana gelen depremlerin, çok 
sayıda mal ve can kaybına sebep olması, büyük oran
da, kırsal kesimde mühendislik kaidelerine uygun ol
mayan yapılaşma düzeninden kaynakHanmaktadu*. 
Özellikle, Doğu Anadolu'daki toprak damlı, çamur 
harçlı ve moloz taş duvarlı kırsal konutların depreme 
dayanıklılık bakımından çok yetersiz olmaları ve ya
pıların bilinçsliz olarak inşa ed'i-tmüş olmalarından do
layı, bölgede meydana gelen depremlerde büyük can 
ve mal kaybı olmaktadır. Nitekim, 30 Ekim 1983'te 
Erzurum ve Kars yöresinde vuku bulan 7,1 şiddetin
deki depremde can ve mal kaybının bu denli büyük 
oluşunu, büyük ekseriyeti depreme mukavemet açı
sından yetersiz olan konutların yıkılması sonucuna 
bağlamak mümkündür. 

Bölge insanı, bölgedeki mahallî malzeme imkân
ları ve iklim şartlarının etklis'i ve bir yandan da ye
tersiz teknoloji birikimi arasında sıkışıp kalmıştır. 
Kırsal bölgelere, çimento ve demir gibi nitelikli yapı 
malzemeleri ve bunları kullanacak teknoloji henüz gi
remediğinden, ortaya çıkan geleneksel ve depreme da
yanıksız yapıların daha uzun süre doğu bölgelerimiz
de tehlike teşkil edeceğini de düşünmemiz gerekir, 

7. Keşiflerde birçok fiyatlar ya protokollerle, ya 
da Yüksek Fen Heyetlinden alınan onaylarla müteah
hit firmalar lehinde olmak kaydıyla değiştlirilmiş, bu 
yoldan birçok birim fiyatlar müteahhitler lehine artı-
rılmuş ve hakedişler bu blirirn fiyatlara göre düzenlen
miştir. 

Bütün bu iddiaların doğruluk derecesi bir Meclis 
araştırması ile ortaya konabilir. Amacımız, birtakım 
kimseleri itham etmek değildir. Amaç, deprem evleri 
inşaatı dolayısıyla ülkemizde sık sık ortaya atılan bu 
tür iddlialann doğruluk derecesini ortaya çıkararak 
uygulamaya ışık tutmak ve icraatı kolaylaştırmaktır. 

Bu nedenlerle Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
Ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kars Milletvekili 
Ömer Kuşihan ve Arkadaşları 

(BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre Meclis araştır
ması açılıp açılmaması hususunda sırasıyla hüküme
te, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci im-
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30 Ekim 1983 Pazar günü saat 07,13'te Erzurum 
İM Pasinler, Horasan, Narman, Şenlkaya, Oltu, Tor
tum ilçe ve köyleriyle Kars M Sarıkamış İlçesinin bir 
kısım köylerini etkileyen 7,1 şiddetinde bir deprem 
meydana gelmiştir. Deprem sonucunda 1336 kişi ha
yatını kaybetmiş, 1159 kişli yaralanmış, 162 köy ve 10 
mahallede 16 225 hane ve 111 898 nüfus etkilenmiş, 
3 427 ev ağır hasar görmüş veya yıkılmış, 3 050 ev 
orta hasar görmüş, 4 944 ev az hasar görmüş, 6 776 
büyükbaş ve 18 745 küçükbaş hayvan telef olmuştur. 

Gördüğünüz giıbi, tablo çofk ağırdır. Milletimiz acı
yı kalbinden duymuş, haber, dünya çapında büyük 
üzüntüyle karşılanmıştır. Devletimiz derhal bütün ku
rumlarıyla zelzele bölgesine ulaşmış ve kurtarmada 
askerî ve sivil olmak üzere 1 200 personel ve 291 araç 
çalışmıştır. 

Burada yeri gelmişken, bizden evvelki Cumhuri
yet Hükümetine, bölge sıkıyönetimi komutanlıklarına, 
ilgili asker ve sivil bütün görevlilere, Kızılayımıza te
şekkür ve şükranlarmueı sunmayı bir borç bilirim. 
Çünkü biz olayı devir aldığımızda, ilk acil yardımla
rın gayet muntazam, etkili ve yeterli biçimde yapıl
mış olduğunu görmüştük. Gönderilmiş olan adil yar
dım toplamı 78 milyon 600 bin Türk Lirasıdır. 

Yapılan anket sonucunda, evleri yıkık veya ağır 
hasar görmüş afetzedelerden 529 aile 3 200 kişi devlet 
iskânı, 1 953 aile kendi köyünde kışı geçirmek ve 226 
aile de yakınlarının yanına gitmek istemişlerdir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bunları 
biliyoruz Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANİ İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Tamamen yıkılan Mu-
ratbağı, Kızlarkales'i, Gerek, Çamlıkale, Koyunören, 
Balaıbantaş ve Akören köyleri boşaltılarak, afetzede
ler devlet iskânına tabi tutulmuşlardır. Kendi köyünde 
geçici iskânını sağlayan afetzedelerden, evleri ağır ha
sarlı veya yıkık olanlara hibe mahiyetinde 150 bin li
ra, orta hasarlı olanlara 50 bin lira onarım yardımı 
ile, iskân için daha uzak illere gidenlere 75 bin lira 
nakil yardımı yapılmıştır. Onarım ve nakil yardım
larının toplamı ise, 676 milyon 75 bin liradır. 

Evleri ağır hasarlı veya yıkık afetzedelerin geçici 
iskânı için 30.11.1983 tarihine kadar Horasan'da 200, 
Narman'da 100 ve Sarıkamış'ta 70 olmak üzere top
lam 370 ahşap prefabrik afet evi, Afet İşleri Genel 
Müdürlüğümüzce yapılmış ve 687 milyon 868 bin li
ra harcanmıştır. 

Sonuç olarak şunu ifade etmek isterim ki, acil 
yardım, onarım ve geçidi iskân için, bakanlığımca 

toplam 1 441 000 943 lira harcama yapılmıştır, öte 
yandan, afetzedelerin isteği üzerine 32 bin kadar kü
çük ve büyükbaş hayvan için 500 milyon lira civa
rında ödeme yapılarak devletçe satın alınmıştır. Ay
rıca, 4 700 kadarı da kışın bakılıp bilahara sahiplerine 
iade edilmek üzere devlet üretme çiftliklerinde bakıma 
alınmıştır. Böylece afetzedelerin zararının azaltılması 
ve hayvan varlığının muhafajzası da sağlanmıştır. 

Kış şartlarının ağırlığını tamamen Hissettirmeye 
başladığı bölgede bir ay içimde tüm afetzedelerin ge
çici iskânı sağlanmış, kesin hasar tespitlerinin sonuç
larına göre yeni yerleşim yerlerinin büyük bir bölümü 
seçilmiş, bu yerlerin haritaları lalınımış, kadastroları ve 
imar planları yapılmış ve evleri ağır hasarlı ve yıkık 
afetzedelerin hak sahipleri tesp'it edilerek talep taah
hütnameleri alınmış ve borçlanma işlemleri yapılmış
tır. 

Devlet bu yardımları yaparken bir yandan da tüm 
vilayetlerimizde bağış kampanyaları açılmıştır. Yurt 
dışından da çeşitli yerlerden bağışlar gelmeye başla
mıştır. Hamiyetli vatandaşlarımızın, başına felaket ge
len insanlarımızı yalnız bırakmadığının en güzel bir 
misali olarak Afet Fonuna yurt içinden 3 043 78'8 677 
lira nakit bağış gelmiştir. Yurt dışından da önemli 
bir bölümü oradaki vatandaşlarımızdan olmak üzere 
4 369 701 647 lira ki, toplam olarak 7 413 490 324 
lira nakit bağış yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, deprem afetine maruz kalan 
yöremizde inşaat süresi son derece kısıtlıdır. Uygula
ma, 73 yerleşim yerine dağılmış ve rakım 1 600 ile 
3 200 metre arasında değiştiğinden; normal yaklaşık 
inşaat süresi dört ile beş ayı geçmeyen yerlerde, bazı 
dağ' tepelerinde üç ve hatta iki aya kadar düşmüştür. 

,Bu inşaat süresi içinde, bazı köylerde ayrıca ulaşıma 
imkân vermeyen yolların açılması, yeni yol yapılması 
ve bazı köprülerin inşa edilmesi zorunluğuyla da kar
şı karşıya kalınmıştır. Bu yüzden bazı köylere mal
zeme kamyon, araba ve sonra da hayvan sırtında ol
mak üzere üç ayrı vasıta ile ancak sevkediilebilmişıtir. 
Şunu belirtmek isterim : Bu mücadele âdeta tabiat 
şartlarına karşı, afetzedeye yardım için devletin yoğun 
çabasından dolayı, bir nevi savaş türü olan seferberlik 
olarak da görülebilir. Bu nitelemede hiçibir abartma 
yoktur. , 

Yurdum uzda daha önceki yıllarda meydana gelen 
depremleıide -hepinizin bildliği gibi- afetzedelerin yeni 
konutlarına kavuşturulmaları yıllarca sürmüştür. Hat
ta Erzurum'un Hınıs, Tekman, Çat ve Karayazı ilçe
lerinde de büyük hasara neden olan 1966 Varto dep-
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neminden dolayı, Erzurum, Muş ve Bingöl illerimizde 
halen 15 bin kadar afetzede, konutlarının yapılması 
için beklemektedir. Yıllık programlarımızda bu konut
ların yapımı işi de ele alınmış olup; mümkün olan en 
kısa zamanda bitirilmesi için çalışılmaktadır. Afet
zedelerin birkaç yıl konutsuz kalmalarını önlemek 
için; ağır kış şartlarına rağmen hasar tespitleri, yer 
seçiım'leri, harita, kadastro, kamulaştırma, proje hazır
lanması işlemleriyle, kendilerine konut yapılacak hak 
sahiplerinin tespitli, borçlandırılmaları gibi eltüt çalış
maları aralıksız sürdürülmüş ve mevsim başında inşa
ata başlanılması imkânı sağlanmıştır. 

Sizin de bildiğiniz gibi, depriem bölgesi, zor tabiat 
şartları ve altyapılarmıdaki noksanlıklar itibariyle çok 
gerli kalmış olan yörelerimizderidir ve bunların da dağ -
tepeleridir. Afetzedelerin yeni konutlarının yapımı sı
rasında, ahır - samanlıklarının ve ayrıca yeni yerle
şimi yerlerinin her türlü altyapısının da yapılması esas 
alınmıştır. İnşaatın öncekiler gibi yıllarca uzamayıp 
kısa sürede bitirilmesi, vatandaşlarımızın bir an önce 
yuvalarına kavuşabilmeleri için de konut ve ara yol
larının ve tesisatın Türküye Emlâk Kredi Bankasınca; 
elektrik, su, yol, kanalizasyon gibi diğer her türlü 
altyapı tesislerinin İse İller Bankasınca yaptırılmasına; 
yapım süresinin ve bölgedeki inşaat mevsiminin kısa 
olması sebebiyle yaptırılacak işlerde. 2886 sayılı Dev
let İhale Kanununun 2990 sayılı Kanunla değişik 89 
uncu maddesi gereğince, bu kanun hükümleri dışında 
kalınması Hükümetimizce uygun görülmüş ve bu ko
nuda 6 Nisan 1984 gün ve 84/7906 sayılı Kararname 
çıkarılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu sınırlı ma
ruzatımızdan sonra şimdi de önergede ileri sürülmüş 
olan iddialara karşı cevaplarımıza geçiyorum. 1984 
yılında Erzurum ve Kars yöresinde yapımı tamamla
nan 136,24 metrekare (büyüklüğündeki deprem evi 
ilk ihaleye çıkarıldığında, birinci keşif özeti tutarı köy 
iç yollarıyla binlikte 4 milyon 100 bin Türk Lirası
dır. Halbuki 73 yerleşim yerinde yapımı gerçekleşen 
deprem evleri, gerek arazi, gerek malzeme ocaklarına 
olan uzaklıkları nedeniyle bazı gruplarda farklı ma
liyetler göstererek, birinci keşfin üstüne çıkmıştır. 

(HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yarı 
yarıya sayın Bakan, yarı yarıya. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA. GİRAY (Devamla) — Beyefendi lütfen dinle
yin sakin sakin. 

SALIM EREL (Konya) — Dinlenecek şekilde ko
nuş. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Genelde bir deprem evi
nin yollarıyla birlikte maliyeti yaklaşık 4,2 milyon 
Türk Lirasıdır. Bu konudaki eleştiriler için uygun gö
rülen cevaplar sırasıyla aşağıdadır. 

1. 30 Ekim 1983 tarihimde Erzurum ve Kars yö
resinde meydana gelen depremde ağır hasar gören 
2 937 deprem evinin yapımı 30 Nisan 1984 gün ve 
18368 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Bakanlar Ku
rulu kararı uyarınca, Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
Genel Müdürlüğüne ,bir pnotokblla verilmiştir. Huku
kî bakımdan herhangi bir eksiklik yoktur. 

(Müteahhitliği yüklenen Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası, işin, sürenin, yörenin özelliklerini göz önünde tu
tarak ve kendi usul ve mevzuatınla uygun olarak 2 937 
deprem evinin yapımını teklif almak suretiyle taşe
ron firmalara ihale etmiştir. Bunun da hukukî hiçbir 
eksiği yoktur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Teklif almak sure
tiyle?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — EVet. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yani firmalar teklif 
alınarak tespit edildi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim ifademi yap
tım; ısoruya meydan verecek herhangi bîr boşluğu yok
tur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz devam edin. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — 2. 'İşe başlandıktan bir 
müddet sonra, bazı malzemelerin sağlanmasındaki 
güçlüklerin gideriİmesii, yapım süresini daha da azal
tan tedbirlerin sağlanması ve maliyeti oldukça düşüren 
teknik Önlemlerin temini için, proje değişikliğine lü
zum görülmüştür. 18 Mayıs 1984 tarihinde İstanbul 
Teknik Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsüne 
başvurularak projenin tadili, 12.6.1984 tarihli İstanbul 
Teknik Üniversitesi raporuyla gerçekleştirilmiştir. 

Projede yapılan değişiklikle, her deprem evinde, 
önergede iddia edildiği gibi, maliyet artışına değil; 
her deprem evinde yalnız temellerde 1 milyon 220'bin 
lira tasarruf sağlanmıştır. Toplam tasarruf yaklaşık 
3,5 milyar liradır. Dokuz grupta inşa edilen 2 937 dep
rem eVi, gerek malzeme teminine ve gerekse arazinin 
topagrafik durumuna göre farklı maliyetlej- meydana 
getirmiştir. Buna rağmen deprem evinin ortalama ya
pım maliyeti, metrekare başına 31 300 liradır. Buna 
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eik olarak yapılan köy iç ve dış yollarıyla birlikte 
metrekare maliyeti ortalama 36 bin lira olmuştur. Ay
nı yılda şehir içinde normal olarak ihale edilen birçok 
yapının maliyetli ile bu fiyat mukayese edilebilir. Gö
rülüyor ki, söz konusu proje değişikliği firmaların le
hine yapılmış değildir; aksine işlin tümünde 3,5 mil
yar lira tasarrufa sebep olan ve İstanbul Teknik Üni
versitesi Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Mer
kezi tarafından verilen fapora göre yapılan tadilat
tır. 

3. 73 yerleşim yerinde ortalama 72 kilometre köy 
iç Ve dış yolu yapılmıştır. 

Her yerleşim yerinin ayrı bir özellik taşımasından, 
mevsimin uzun bir bölümünün yağışlı geçmesinden, 
'bazı yerleşim yerlerinde deprem evlerinin bir bölümü
nün tarla ve nebatî toprak üzerinde inşa edilmesin
den ve buralarda taze erimiş karın bıraktığı suların 
çamur meydana getirmesinden, bazı deprem evleri
nin inşası için yollara, yerine göre 50 santim yüksek
likte stabilize serilmişitir. Mesela Royunören, Şekerli, 
Sütpınar, Oluktepe köylerinde... Bazı yerde atılan sta
bilize malzeme kaybolmuştur; çamurun özelliğidir. Bu, 
bu şekilde yapılan işin tümünde yüzde 15 mertebesin
dedir. İddiada, işin sanlki tümündeymiş gibi ifade 
edilmektedir. 

'Bunun yanında bazı yerleşim yerlerinde 10 santim 
ve bazı yerleşim yerlerinde de köy iç ve dış yolları
na hiç stabilize serilmıemiştir, (mesala Azap, Karaur-
gan, Akören) ama, hiçbir yerde iddia edildiği gibi 10 
santim stabilize malzemesi döşenip, daha yüksek bir 
kalınlığa göre ödeme yapılmamıştır. 

4. Her yerleşim yerindeki deprem evinin temeli, 
temel sisteminin seçimi, yerleşim yerinin topografik 
özelliklerine göre, tekniiğin ve kontrollük hizmetlerinin 
gereği alarak birlikte tespit edilen ve tutanaklara bağ
lanan esaslar içinde ve temin edilebilen malzemeye gö
re yapılmıştır. 

Her yerleşim yerinde kaç tane beton ve'kaç tane 
siklop temel yapıldığı, yerleşim yerinin kati hesabın
da açık ve seçik bellidir. Bu yüzden siklop betonu 
yapılan b'ir temelin, beton temel olarak ödenmesi söz 
konusu değil. 

5. Yöredeki 73 yerleşim yerinde yapımı gerçek-
leşittirilen 2 937 deprem evinde kullanılan kum - çakıl 
ve taş gibi ana malzemeler, mevcut usullere göre te
mini mümkün olan yerlerden getirilmiştir. 2 937 dep
rem evi için yaklaşık 600 bin metreküp kum - çakıl 
ve 65 bin metreküp taş temin edilmiştir. Türkiye Em
lak Kredi Bankası, Erzurum özel İdaresine müraca

at ederek, Narman ve Horasan bölgelerindeM kum 
ocaklarında ruhsat almış ve ihtiyaç duyulan kum - ça
kılı, yerleşim yerlerine göre mesafe tutanakları tespit 
edilerek, bu ocaklardan temin etm'işit'ir. 

6. Deprem evleri ahşap tavan döşemeleri arasına 
ısı izolasyonu için uygun görülen camyünü, projesine 
uygun olarak yapılmış ve hak sahiplerine mevcut ola
rak teslim edilmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu doğru değil Sayın 
Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Söz konusu 73 yerleşim 
yerindeki 2 937 deprem evi, fen ve sanat kaidelerine 
uygun lOİaralk inşa edilmişıtlir, geçici ve kesin kabulleri 
yapılmıştır. Yaklaşık iki yıllık kullanmanın yapabile
ceği olağan yıpranmanın dışında, deprem evlerinde 
hiçbir kusur görülmemiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Gidip beraberce bir 
dolaşalım mı Sayın Bakan? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Ben dolaştım efendim. 

BASIK AN — Sayın Kuşhan, lütfen efendim... Bi
raz sonra siz de konuşacaksınız, niye yerinfizden laf 
atıyorsunuz? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — 7. Söz konusu uygu
lama sırasında, sadece üç konulda birim fiyatın tespiti 
için Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Yüksek Fen Kuru
luna başvurulmuş ve bu konuda en yetkili organdan 
sağlanan karara göre işlem yapılmıştır. Bu tür uygu
lamalar, her yıl gerek bakanlığımca, gerekse diğer 
bakanlıklarca yapılan binlerce iş dolayısıyla çok da
ha yüksek oranda tatbik .edilmekte ve bu şekilde ya
pılmış olan işlemler Sayıştaydan geçmektedir. 

Netlice olarak, ileri sürülen iddiaların hiçbiri doğru 
değildir ve maksatlıdır. Bu konuda, geçmiş bütçe gö
rüşmeleri sırasında, gerek komisyonda ve gerekse Ge
nel Kuruldaki görüşmelerde defalarca izahatta bulu
nulmuş ve konuyu ısrarla takip etmekte direnen bazı 
milletvekili arkadaşlarıma mükerrer, sözlü ve yazılı 
cevaplar verilmiş olmasına rağmen, yinelenmesindeki 
amacı anlamakta müşkülat çektiğimi de bu münase
betle arz etmek istenim. 

Sayın milletvekilleri, kısa sürede yapılan ve biti
rilen inşaat daima en ucuz inşaattır. Hele bu, deprem 
konusunda olursa, o zaman değeri çok daha büyük 
önem kazanır. Kaldıki, bu inşaatlarda ortalama met
rekare maliyeti, yöredeki normal ortalama metrekare 
inşaat maliyetinden düşük de .olmuştur. 
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Unutulmamalıdır ki, bu deprem uygulamasında 
da sonuç olarak yaklaşık 20 bin yurttaşımız kış gel
meden sıcak yuuvalarına kavuşturulmuşlardır, müş
kül şartlarından kurtarılmışlarıdır. Bu vatandaşları
mızın hayvanları da, konutlarda birlikte yaptırılmış 
olan aihır samanlıklara yerleştirilerek, kış şartları se
bebiyle karşılaşabilecekleri muhtemel telefatı bu su
retle önlenmiştir. 

Elde edilen sonuç, bu kadar dağınık yerleşme yer
lerinde olmasına ve tabiat şartlarının bütün zorlukla
rına rağmen, hiçbir münakaşaya meydan bırakmaya
cak kadar "parlak ve Türk Devletinin yüzünü ağartan 
bir başarıdır ,ve bir rekordur. 

Sayın milletvekilleri, şu ana kadarkl izahatımdan 
anlaşıldığı üzere, tüm ilgililer ve görevlilerce tam bir 
uyum Ve görev anlayışı içinde işe başlamış ve afetze
delerin yaralarının zamanında sarılabilmesi için her 
ıtürlü müşkülata göğüs gerilerek İnşaatlara başlanmış 
Ve zamanında bitirilmiştir. Politik amaç ve düşünce
lerle bu gerçekleri göz andı edersek veya hizmete toz 
kondurmaya çalışırsak, hiçbir yere varamayız; ama 

- bu işe bütün emek ve potansiyellerini harcamış, fe
dakâr ve feragatli çalışanlarımızı köslteklernlş, yapıl
mış ve yapılacak hizmetleri küçümısetmiş oluruz. En 
kötüsü de, halen bu evlerde mutlu ve güvenli olarak 
yaşamakta olan vatandaşlarımızın huzur ve rahatını 
kaçırmış; kalplerinde, gereksiz ve hiçlbir gerçek tek
nik müşahedeye dayanmayan endişe.ve sorular doğ
masına •sebep olmuş oluruz. Bu, en azından günahtır, 
vebali vardır. 

ÖMER RUŞiHAN (Kars) — Sayın Bakan, on
ların şikâyetlerini iletiyorıuz biz size. 

BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
geliniz bu hizmetleri siyasî yatırım konusu yapma
makta anlaşalım.. Zira, topraklarının yüzde 92'si dep
rem kuşağında olan ülkemizde, yakın geçmişte meyda
na gelen Malatya - Adıyaman - Kahramanmaraş dep
reminde de hükümetimiz aynı sürat ve anlayış içinde 
görevini yapacak, felaketzede kardeşlerimize devletin 
yardım elini uzatmakta bir anlık gecikmeyi bile bü
yük bir kayıp olarak görerek, en kısa zamanda so
nuç alacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Grupları adına; SHP Grubu adına Sayın Ömer 

Kuşîıan, DYP Grubu adına Sayın Fehmi Memişoğlu 
söz istemişlerdir. 

Sayın Kuşlhan, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 
— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 1983 yı
lında Erzurum ve Kars yöresinde vuku bulan dep
rem afetinde evleri yıkılan vatandaşlarımıza, devlet
çe yaptırılmış olan afet evlerinin, yani köy evlerinin) 
yapılışı esnasında müteahhit firmaların seçiminde, 
müteahhit firmaların tespitinde; konunun, ihaleye çı
karılmadan, belirli maksada yönelik olarak belirli 
firmalar seçilmek suretiyle verilmesinde; inşaatların 
yapılması esnasında kullanılan taşeron firmaların, 
hazırlanmış olan projelere ne dereceye kadar uyup, 
ne dereceye kadar bunları uyguladığı yönünde; ye
rinde yapmış olduğumuz araştırmalarla, köy yolla
rının, projelerde olduğu gibi ne dereceye kadar ya
pıldığına, binaların projelere ne dereceye kadar uy
gun olduğuna veya ne dereceye kadar suiistimal ya
pıldığına - sayın bakanım, üstünü vurgulayarak söy
lemek istiyorum - ve bu konuların tetkiki için bu
güne kadar yapılmış olan bütün müracaat ve ısrar
la üzerine gidişlere rağmen, sayın bakanlığın me
seleye Ankara'dan bakmak ve dolayısıyla bu işin 
bizzat faili olan kimselerin vereceği ifadeler veya 
getireceği görüntülerle Türkiye Büyük Millet Mec
lisindeki milletvekMlerinün sormuş oldukları soruları 
cevaplamanın ötesine gitmemesi nedeniyle bir Mec
lis araştırması önergesi vererek, konunun Türkiye 
Büyük Millet Meclisince tetkik edilmesini istedik. 

S?.yın milletvekilleri, Meclis araştırması, millet
vekillerinin bizzat kişisel olarak kendilerinin yap
ması gereken teşriî görevi çeşitli nedenlerle engel
lendiği veya arzu ettikleri sonucu istihsal edemedik
leri zaman, grubu veya grubuna mensup arkadaş
larıyla beraber başvurdukları denetim yollarından, 
İçtüzüğün, Anayasanın kendilerine sağlamış olduğu 
denetim yollarından bir tanesidir. Milletvekillerinin 
böylesine denetim yollarını kullanmak suretiyle gö
revlerini yaparken, yaptıkları girişimi, herhangi bir 
hakkın suiistimali şeklinde mütalaa etmek veya her
hangi bir şeyi istimar etmek şeklinde ifade etmek, 
hiç kimsenin haddine değildir ve kimsenin hakkı da 
değildir.' 

Sayın milletvekilleri, şunu görmekteyiz ki, hangi 
meselenin üzerine hangi boyutlarda ve hangi ölçüde 
objektif olarak giderseniz gidiniz, sayın iktidarımız, 
sayın hükümetimiz meseleye devamlı surette biraz 
Önceki cümlede ifade ettiğim pencereden bakmak
ta ve devamlı surette bu mukaddes kürsüden bu gö
rüntüyü vermeye çalışmaktadır. Yalnız bir şeyi söy
lemek istiyor ve özellikle bunun üzerinde düşünme
nizi istirham ediyorum, hakikatler, yapılmış olan 
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ifadelerle veya buradan söylenmiş olan hakikat ol
mayan ifadelerle değiştirilemez, bu mümkün değil
dir. İddia ediyoruz, biz Sosyaldemökrat Halkçı Par
ti Grubu olarak, bu konuda suiistimaller vardır 
diyoruz. Bunu biraz sonra yapacağım açıklamalarla 
gözlerinizin önüne sereceğim. 

Sayın Bakanım, Ankara'dan göründüğü gibi de
ğildir durum, Belki turistik gezi mahiyetinde bölgede 
bir - iki araştırma yaptınız, gittiniz ve yola yakın 
yerlerde araştırma yaptınız. Geçenlerde Malatya'da 
yaptığınız reklam gösterisinde veya reklam gezisin
de olduğu gibi, sîzin veya içişleri Bakanının veya 
Başbakanın yaptığı reklam gezisinde olduğu gibi 
yolun kenarındaki... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ne demek olu
yor bunlar? (ANAP sıralarından gürültüler) 

ÖMiBR KÖŞIHAN (Devamla) — Dinleyiniz, din
leyiniz; hakikatleri dinlemek acı gelir, acı. Görevi
nizi yapınız sayın milletvekilleri. Hakikatleri göster
meye çalışıyoruz size, 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Hakikatle
ri biliyoruz biz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, önergeniz üzerinde 
konuşun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Türkiye Büyük 
'Millet Meclisine .gösteriş yapmaya benzemez millet
vekilliği yapmak. 

Sayın milletvekilleri, büyük boyutlarda reklam 
yapmak suretiyle insanların acısı dindirilemez; an
cak, belirli siyasî görüşün, belirli süre saman alevi 
gibi dumanının tütmesini sağlar. 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Bizim rek
lama ihtiyacımız yok. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Arkasından, sa
man, alevi geçer, bütün mesele biter. Biz bu va- " 
ziyeti istemiyoruz... 

'ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Esasa gel, esasa. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve

killeri, konuyu, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
si seçilmeden evvel 6 Kasım seçimleri esnasında, dep
remin ertesi gün sabahleyin bizzat köylere gitmek su
retiyle vatandaşlarımla beraber yaşayarak tespit et
meye başladım. Elbetteki bunu yapacaktım, o yöre
nin çocuğuydum, o yörenin insanıydım; benim insa
nım. Elbetteki hepinizin insanı; ama içinde yaşaya
rak büyüdüğüm insanlar yıkılan evlerinin altındaydı 
ve onlara yardım etmek, onlara güç vermek, onla
ra moral vermek için onların yanında olmak mecbu-
riyetiindeydim. (ANAP sıralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Ondan sonra

ki dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine in
tisap etlfikten sonra iki defa, grubumun görevlendir
diği bir milletvekili olarak, aldığım yetki ile gittim 
ve bölgede araştırmalar yaptım. Birinci yaptığımız 
araştırmada, o yörenin milletvekillerinden 3 kişi de 
beraber bulunduk; Erzincan Milletvekili Sayın Vey
sel Varol Beyefendi, Kars Milletvekili Sayın Dr. Ha
lis Soylu Beyefendi ve Erzurum Milletvekili Sayın 
Hilmi Nalbaritoğlu Beyefendi ile beraber yöreye 
gittik. Bu çalışmamız, tespitlerin hangi boyutlarda 
tarafsız ve objektif yapıldığını tespit etmek maksadı
na yönelikti. 

Sayın milletvekilleri, araştırmalarımızı yaptığı
mızda tespit ettik ve gördük ki, buradan verilmiş 
hükümet talimatları oraya başka şekilde yansıma
ya başlamış, orada görevlendirilmiş olan kamu gö
revlilerinin birçoğu, köylerde tespitleri yaparken, 
kimlerin evlerMn yapırması gerekir diye kriterleri 
tespit ederken, meseleye objektif bakamıyorlardı, 
tarafsız değillerdi ve vatandaşın yarasını saracak 
olan devletin gayretleri orada vatandaşa çarpıtılmış 
olarak yansıyor idi. 

Ankara'ya döner dönmez bir rapor hazırladık ve 
sayın hükümete, Sayın Anavatan Partisi Genel Mer
kezine ve mensubu bulunduğumuz parti genel mer-
jcezine sunduk. Aynı raporu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına da sunduk; ama öyle zannedi
yorum ki, herhalde rafları dolduran veya rafları süs
leyen beliğe olmaktan ileriye gitmedi bu rapor. Ar
kasından şikâyetler devam etti sayın milletvekilleri... 

iKÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Allah aş
kına, şu söylediklerine bir bak. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Yerinden, otu
rarak laf atmak kolaydır sayın milletvekili; biraz 
Anadolu'ya çıkın Anadolu'ya, sayenizde insanların 
halinin ne olduğunu görün de ondan sonra oturu
şunuzu bir düzeltin evvela. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, siz devam edin efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
lütfen, miletVekilleninden, havayı bozanlara müda
hale ediniz, bana değil. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, sizin yaptığınızı ya
pıyorlar: 

Siz devam edin efendim. 
•KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Doğru dü

rüst bir şey söylemiyorsunuz ki. 
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- VEYSEL VAROL (Erzincan) — Divana böyle 
ifadeler yakışmaz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Benim yaptığı
mı yapmıyorlar Sayın Başkan. 

©AŞKAN —. Lütfen efendim, lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Evet, Sayın 

Başkanlık Divanı tarafsız davransa, ben burada bu 
şekilde konuşmak mecburiyetinde kalmam. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen efendim... 
(Devam edin efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; ikinci defa, konunun olması 
gereken şekilde değerlendirilmediğim" görünce, yine 
milletvekilleri grubu olarak görevlendirildik ve böl
geye gittik. Bu sefer inşaatlar devam ediyordu. Köy 
yerlerinin seçilmtesıindeki kriterleri tespit ettik, kulla
nılacak olan malzemenin nerelerden, hangi maksat
larla, kimlere taşıtıldığını tespit ettik. (Gürültüler) 

(BAŞKAN — Lütfen efendim... Müdahale etme
yin sayın milletvekilleri; lütfen efendim... 

ÖMEiR KUŞHAN (Devamla) — Müteahhit fir
maların seçiminde hangi kriterlerin esas olduğunu 
yerinde tespit ettik. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi milletve
kili olan bir kimsenin kayınpederi en büyük parsa
yı almıştı orada. Şimdi, sözümün bu noktasında, 
Malatya'da da bir deprem oldu, acaba bu sefer ki
mi zengin edeceksiniz diye çok merak ediyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, yerinde yapmış olduğumuz 
tespitlerden ve oradan almış olduğumuz kamu gö-
revlileriınin de tasdikini taşıyan 'belgelerden oluşan 
elimizdeki dokümanlarla Ankara'ya döndük. Gaye
miz, hiçbir şekilde sayın balkanın biraz önce söyle
diği gibi, siyasî sansasyon yapmak değildir; o yö
renin insanlarının acılarına derman olmaktı. Hükü
metin iyi niyetle başladığından şüphe etmemeye ça
lıştığımız, ama sonradan da, o günkü o çalışmaların 
ne fcadar boş olduğunu anladığımız yaklaşım tarzı
na biz de karınca kararınca yardımcı olalım düşün
cesinden hareket ediyor idik. Tespitleri yaptıktan 
sonra geldik. 

Sayın milletvekilleri, fotoğraflarını da çekmiş ola
rak, bütün köyleri ayrı ayrı dolaşarak tespit edil
miş yolsuzluk veya usulsüzlük fotoğraflarını da ih
tiva eder şekilde dosyalar hazırladık, raporlar tan
zim ettik ve sayın hükümete bunu takdim ettik. Sa
yın Anavatan Partisine takdim ettik. Onlar da gitti; 
rafları süsleyen belge olmanın ötesine -geçmedi sayın 

milletvekilleri. Gerçekten, çok açık ve samimî söyle
yeyim, o gün bugünkü kadar bilgili değildim. Me
seleye kimlerin, niçin, ne şekilde ve hangi boyutlar
da müdahale ettiklerini bilmiyordum. Vaktaki o gün-
kü meraklarımla araştırdım; sayın bakan, biraz ön
ce buradan yaptığı süslü konuşmaları ne kadar açık 
ve net ifadeyle yaparsa yapsın, hakikatleri değiştir
mek mümkün değildir sayın milletvekilleri. 

Arkasından, inşaat firmaları seçildi. Biraz önce 
arz etmeye çalıştığım gibi, inşaat firmaları inşaatla
ra başladı. Bir proje hazırlanmış idi; temeli sağlam, 
duvarı sağlam, çatısı sağlam, üstü izocamlı. Bu pro
jelerle benim insanlarıma, bizim insanlarımıza çok 
güzel barınaklar, konutlar yapılacak idi. 

Arkasından, ne oldu bilinmez; bilinmeyen bir el 
konuya müdahale öttü. Sayın bakanın biraz önce 
İstanbul Teknik Üniversitesinden aldığını büyük bir 
iftihar vesilesi, iftihar belgesi olarak gösterdiği o ra-

j por vesile ittihaz edilmek suretiyle, yapılması gere
ken temellerden vazgeçildi, ihaleler o şekilde yapıl
mış olmasına rağmen sonradan çok cüzi miktarlarda 
indiriımler yapılmak suretiyle temelsiz binalar inşa 
edilmeye başlandı. 

I Sayım milletvekilleri, arkasından, bu temelsiz bi
nalar çökmeye başladı. İnsanlarımızın feryadı An
kara'ya kadar yayıldı. Heyetler geldi, ama sayın hü
kümetim izin etrafı öylesine kalın duvarlarla çevril-

I misini kü, bu düşünceler, duygular ve ıstıraplar bir 
1 türlü hükümete yansıtılmadı ve olaylar devam etti 
I sayım milldbveMlleri. Binalar bitti; ama öylesine... 
I Büyük boyutlarda suiistimaller ve kayırmalarla ve 

her zaman söylüyorum ve söylerken de üzülerek 
I ifade etmek mecburiyetinde olduğumu da vurguluyo-
| rum, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı birçok kimıse-
I lerin kesesine afctarıilarak bitti. 

Düşünebiliyor musunuz sayın milletvekilleri, y'k-
I ımlibeş - otuz kilometre mesafede içerisinde inşa edi-
I len binaların bir kısmı 6,5 milyon liraya çıkıyor, bir 
I kısmı 2,5 - 3,5 milyon liraya çıkıyor ve biz o yöre 
I milletvekilleri olarak meselenin üzerine bu kadar 
I ciddiyetle gittiğimiz için, yine o yörede çalışan ka-
I mu görevlileri de dahil olmak üzere teknik eleman-
I lardan istirham ediyoruz; meseleyi çok objektif öl: 

I çülerde vazedebilmek için kriterler toplayabilimek 
I bizini gayemiz ve kendilerine bütün dokümanları ve-
I rerek maliyet hesapları yaptırıyoruz. En iyi ihtimal-
I lerle, en iyi hesaplarla 2,5 milyon liraya çıkıyor. Ar-
I kasından, ben soruyorum Sayın Bakanıma, 2,5 mil-
{ yon lira, 3,5 milyon lira, 6,5 milyon lira... Hangi 
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kelıaım bunu izaha yetecek? Hangi izan bu kelamın 
izah ettiği şeyleri kabul edebilecek? 

KENAN NURİ NEHROZOÖLU (Mardin) — 
Kim alıyor o üaıikı? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — O paralar, bir 
şirketin büyük boyutlarda servet sahibi almasına 
sebep oldu. Şu anıda, Tanrıya şükürler okun ki yine 
öylesine büyüttüğümüz şirketimiz, Türküye Büyük 
Millet Meclislinin etrafını süslüyor; garajlarımızı ya
pıyor yollarımızı yapıyor, canıileriımizi yapıyor: 
bk de burada Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kompleksini tamamlatmaya çalışıyoruz. 

Sayın mıil'ieltivıeftdillerü, devam ediyoruz araştır
malarımıza, yapmış olduğumuz çalışıma raporlarını 
getirip sunuyoruz; ama dediğim gibi, seslimizi o ka
lın duvarların içerisine geçirmek ve vatandaşın fer
yadını o kalım duvarların içerisinde, sırça köşklerde 
oturanlara duyurmak bir türlü mümkün olmuyor. 
Arkasından, evler teslim edilmeye başlanıyor; ama 
başından beri gelen bütün sorunlarıyla beraber, 
gerçek manasında ilik yapılan tespiterde, evleri ağır 
hasarlı olan, orta hasarlı olan ve az hasarlı olan va
tandaşlarımız vardır. Arkasından, depremler devam 
'etmiştir. Ağır hasarlı evler tamamen yıkılmış, orta 
hasarlı evler ağır hasarlı olmuş'tur, hafif hasarlı ev
ler orta hasarlı oîmuşltur; ama hükümet bir defa tes
pitini yapmıştır, artık ondan sonraki vatandaş onun 
valtiandaşı değildir. Hükümet zencin edeceğini zen
gin etmek için gerekenleri yapmış, gerekenleri alk-
ıtarmuştır. Artık onldan sonraki vaitantdaşın evinin 
yıkılması onu ilgilendirmektedir. 
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vatandaş binaların temellerinlin çökmeye başladığını, 
yağan yağmurlar toprağı oturttuğundan binaların 
duvarlarının çatlamaya başladığını, binaların o yö
renin şartlarına uygun inşa edilmediğini, inşaatlar 
biCliiikten sonra çalınan malzemelerin başkalarını 
zengin etmek için kullanıldığını görünce, hükümetle 
arasında İhtilaflar söz konusu oldu. 

İSayın milletvekilleri, projelendürme safhasında, 
yörenin tabiat şaftları dikkate alınarak tavanlarda 
20 santimetre kalınlığında cam yünü kullanılması 
gerekirken, aşağıdan baktığımızda yıldızlar sayılı
yor idi. 

Gittim, müteahhit firmaların o yörede taşeron 
olarak kullandığı kimseleri gördüm, onlarla konuş
tum; neden cam yünlünü istenen seviyede koymadı
nız dedim. Yemin billah ettiler: ^Beyefendi, yetecek 
kadar malzemeyi buraya getirdik, yığdık, köylüler 
bunun ne olduğunu bilemedikleri için geldiler, çu
vallar dolusu çalıp götürdüler, dolayısıyla biz de 
(tavanların üzerine koyamadık» dediler. Bu da çok 
sağlam bir gerekçeydi. Bunları da raporumuzda be
lirttik. Bütün bu gerçekleri getirdik, hükümete an
latmaya çalıştık; ama mümkün olmadı sayın millet
vekilleri, bir türlü' seslimizi duyuramadık. 

Arkasından, inşaatlar bitti, vatandaşlar içerisine 
taşındı; ışikâyetler başladı ve biz yöre milletvekilleri 
olarak biraz önce islimlerini saydığım zevatla bera
ber Tekirdağ Milletvekili Salih Aloan Beyefendi 
arkadaşımızı da yanımıza almak suretiyle, bu sefer 
'tekrar bir araştırmaya giltıtik. 

Bütün bu safahatı şunun için veriyorum sayın 
rnü'letvekiilleri: Politika yapmak için değil, ezbere 
konuşmak içtin değil, herhangi bir şeyi rasgele savun
mak içiîn değil, meselenin içerisinde ne kadar yaşa
dığımızı, ıstırabı ne kadar çektiğimizi, belki çekti
ğimiz bu ıstıraplardan birazını da size yansıtırız da 
vatandaşın derdine derman oluruz düşüncesiyle bun
ları söylüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, arkasından, vatandaşın şikâ
yetlerini yerinde tetkik etmek için deprem mahalline 
giltitlik. Hürriyet Gazetesinin Erzurum bölgesinde ça
lışan gazeteci arkadaşlarımız da bizim kafilemize 
katılmışlardı, şu anda isimlerini veremediğim için 
çok üzgünüm, çünkü isimlerini hatırlayamıyorum. 
Beraber gittik, köyleri dolaştık, fotoğraflar çekildi, 
bantlara sesler alındı, yazılar yazıldı, duyuruldu, ga
zetelerde neşriyatlar yapıldı, ama hiçbir şey değiş
medi; çünkü oradaki inisanlarımızın kaderini bir de
fa tayin etmişti sayın hükümetim'iz. Sayın hüküme-

Sayın milietvekileri, bütün gayretlerimize, bü-
ıtün feryatlarımıza, ıbütiün çabalarımıza rağmen ikin
di bir tespitin yaptırılması mümkün olamamıştır. 
Hâlâ o deprem gününden bugüne kadar çadırlarda 
veya -kendilerinin kurduğu tahta barakalarda tabia
tın o sert şartları ile savaşan, tabiattın o sert şartla
rında yaşamaya çalışan vatandaşların varlığını söy
lerken rahatsız olur musunuz bilemiyorum; ben 
'milMvekiili olarak buruları söylemek mecburiyetin
deyim. Rahatsız olsanız da, dinleseniz de, dinlemıe-
aenliz de ben bunları söyleyeceğim Sayın millet
vekilleri. Benden sonra da söyleyecekler çıkacak. 
Ta ki, o kalın duvarlar, o şartlanmış olan beyinler 
değişebilsin, ses geçirebi'lsin, etkilenebilsin. 

Sayın milletvekilleri, bina inşaatları bu şekilde 
devam etti ve valtandaşlara evler teslim edilmeye 
başlandı; ama gelin görün ki, daha vatandaş evin 
'içerisine girmeden hükümetle ihtilafa düştü. Çünkü 
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titaıiız, belMi kimseleri zengin edebilmek için ora
daki insanların uğramış oldukları felaketi parava
na olarak kullanacaktı ve belirli kimselere, belirli 
şeyler aktarılacak, arkasından da bu konu çok sü
rdü halktan görünmek suretiyle çıkıp bu mukaddes 
kürsüden de savunulacaktı. Kader daha o günden 
çizîilmJişltli ve dolayi'sıyla biz bu kötü İcaderi yıka-. 
maldık. 

Sayın rruilfle/t)veÖc'Mleni, arkasından, binalar teslim 
edildi. Kış gelmişti, vatandaş elbetteki artık o bina
lara taşınmak medburiıyetirtdeydi. Biraz önce Sayın 
Balkan, «Hayvanlarını Bt ve Balık Kurumuna tes
lim eütlik, bu kurumda değedenJdirldlik, öbürlerini de 
Devlet Üretme Çiftliklerine götürdük ve orada ba
rındırmak suretiyle ertesi yılla getirdik» dediler. As
lında sembolik olarak getirdiler. Şimdi, ben Sayın 
Bakanımdan sormak istiyoruım, çünkü devlet kayıtları 
elinizdedir, lütfediniz bir talimat veriniz, araştırsınlar: 
Acalba kaç tane köylünün ineği, o sene sizlin ahır 
Idiye inşa eMğiniz, ama o talbiait santiarında yaşa
nılması ve barınıilîması mümkün olmayan o soğuk 
(binalarda kalmak mecburiyetinde kaldığı için, buza
ğısını atmak mecburiyetinde kaldı ve kaç tane inek 
yavrusunu atarken ölldlü, köylıü hangii büyük boyut
larda nelere uğradı? 

Bunların araşitırıiliması talbfiî kfi yapılimadı, bun
lardan tabiî M, o zaman bahsedildiğimde, siyasî san
sasyon yapıldığı söyleniyordu; çünlkü oradaki insa
nın acısını bilmiyorlar ki, çünkü oradaki insanı
ma ancak buradan dürbünle bakarak, bugüne ka
dar ahkâm kestöik, bugünden sonra da aynı şeyi 
yapıyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Kuşihan, konuşmanızı topar
layınız efenldıim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Bu konuda öylesline büyük kelamlar edenleri da
vet öütlifk; buyurun bölgeye gidelim, söylediğimiz şey
lerin ne kadar hakikat olduğunu siz de gözlerinizle 
görün dedik, ama mümkün olmadı, buradan kim
seyi yerinden oynatamadık, kimseyi götüremddik ve 
o yören'in insanının kötü kaderini değiştiremedik o 
gün. 

Sayın rfiiMetvekil'leri, geçtiğimiz günlerde Malat-
yalda da bir deprem oldu; biraz Önce arz etmeye 
çalıştım, yarın da onu paravana edip, birtakımı kim
selere bazı şeyleri muitlaka yapacağız. Bliz, buna 
engel olmak için, üstümüze düşen görevi bu mu
kaddes kürsüden dinlendirmek ve kamuoyuna du-

| yunmak; basını bu konuya eğmek, bu konunun üze-
J rinde düşünmesini veya yazı yazmasını, takip etme

sini sağlamak için mutlaka tekrar tekrar gündeme 
I getireceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşihan, lütfen toparlayınız 
I efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

I 'Sayın m/illdtvekilleri, biraz sonra oylamaya ge-
I çeceğiz, dün de bir başka soru önengesii vesilesiyle -

özellikle söyleminim; mümkündür ki biz, sizin bî-
I raz önce hakikat o todan söylediğiniz gülbi, politika 
I yapıyor olabiliriz; mümkün'dür ki biz, bu mukaddes 
I kürsünün, bu milletin bize vermiş olduğu yeftkiiıyi 
I sulilSİmal etmiş olabiliriz; mümkün'dür ki biz siz-
j 1er gibi düşüncelerimizin veya duıygularıimızın veya 

menfaatlerimizin. dikişinde kalmış olabiliriz; müm-
künldür ki biz, beşeriz, hatadan münezzah değiliz, 

ı İhata yapmış olabiliriz; ama bütün bunlara rağmen, 
I varsa cesaretiniz; eğer güveniyorsanız kendinize; 

eğer, altındaki kıl kırıldıktan sonra, üstündeki kü
fün dağılacağı gilbi, haram lokmayla biriktirilmiş ser-

j vetiinizin (yani parUJinfein servetinin) dağılacağın -
| dan fcorkmuyoreanız, oylarınızla bu araştırma önerge

sini destekleyiniz, araştırma açılsın. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN —- Dütfen, sayın Kuşihan... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, ne demek istiyor? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Yerine gidelim, 
i kurulacak heyetler yerinde tespitlerini yapısın, araş

tırmalarını yapsın, Türkiye Büyük Millet Mecfei-
] ne, bugüne kadar olduğu sekilide değil... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Tavzih 
j etsin Sayın Başkan, tavzilh etsin. 
! ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Rahatsız ol

ma sayın arkadaşım, rahatsız olma; söyleyeceğin 
şey varsa, buraya gel. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Kuşihan... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Burası 

j kongre salonu değil Sayın Başkan. 
I ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Biz biliyoruz 

kimin niçin rahatsız olduğunu; gün gelecek milletin 
kürsülerinden de söyleyeceğiz bunları. 

I BAŞKAN — Sözünüzü keseceğim Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Varsa cesareti

niz açınız araştırmayı, varsa cesaretliniz, müspet oy 
kullanınız; görünüz gerçeklerin ne olduğunu, görü-

[ nüz olayların sizli nasıl tarumar edeceğini. 
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Hepinize saygılar sunuyoruim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, dün de aynı şeyi yaptılar; 
engel olmuyorsunuz. 

İMAHMUT KARABULUT (Sivas) — Sözünü 
geri al'sın. 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Demokrasi 
havarileri; ukala adam. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, Meclisi kongre salonuna çevirdi, sözünü geri 
alsın. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Siz partiyii temsil edemezsiniz, grulbu (temsil edersi
niz. 

(BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, lütfen oturan efen
dim. 

Doğru Yol Parilisi adına Sayın Memişoğlu, bu
yurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA FEHMİ MEMİŞjOĞLU 
(Rize) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; 30 Elkıinı 1983 tarihinde Erzurum ve Kars yö
resinde vuku bulan depremde vatandaşlarımızın yı
kılan evlerinlin yeniden inşasıyla ilgili uygulamalarda 
yapıldığı ididia edilen yolsuzlukların dile getirildiği 
ve Sayın Ömer Kuşhan ve arkadaşlarının verdiği 
arattırma önergesiyle ilgili, Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, görüşlerim/izli arz etmek üzere huzurla
rınızdayım. Bu münasebetle hepinizi en derin say
gılarımla selamlıyorum. 

•Muhterem milletvekilleri, özellikle tabiî afetler-
de; depremlerde, seylâbiarda vuku bulan yıkımlar
dan sonra, zamanın kısalığı ölçüsünde, vatandaışları-
mızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için, gerek sağlık 
nedenleriyle ve gerekse Mim şarilarından mütevel
lit, zamanı arzu edildiği sekide ilandlhaye kullan-
mak gibi bir faktörün olmadığını peşiinen arz öt
mek isiterim. 

iMuihitıerem arkaldaşilar, Devlet finale Kanununun 
prosedürünü uygulamak suretiyle ihaleleri yapmak, 
Iböylesline adil hallerde mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, talbiî afetlerden sonra yaptı
rılacak binaların ihalesinin genellikle teklif usulüyle 
ve sadece itimada, iyi niyete dayalı olarak ve taşeron 
ımariifetfJyle yaptırılıp uygulanması nedeniyle, gerek 
geçmişte, gerek bugün ve 'gerekse gelecekte sürekli 
dedikodu ve suiisltimal iddialarının mutlaka var ola
cağını ve olduğunu akıldan uzak tutmamak lazım 
gelir. Bu iddiaların, genellikle de doğru olmadığım 

(bir tekinlik eleman ve yıllarca bu uğurda hizmet yap
mış bir kişi olarak peşinen ifade etmek istiyorum. 

IMulbJterem arkaıdaşar, ben, bu şekilde iddia ve 
(ithamların yapılacağı düşüncesiyle; eğer cesareit ve 
linsiyatif kullanılmadan, uzun zaman alan ihalelerin 
kalıplaşmış limitlerine sıkışılırsa hiçbir şeyin yapıla
mayacağım da ifade ötmek isterim. 

Yalnız, sıkışık ve az zaman içerisinde çok iş yap
ma niiyetıiyie yola çıkan yetkililerin, olabilecek it
ham ve dedikodulardan kurtulmak içlin gerekli ted
birleri de alması lazım geldliği kanaatlini taşıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, böylesine yüce duygular 
arasında, kendilerine teklifler yapılan işadamları ve
ya onların yüki'enioilerinlin eğer Allan korkusu taşı
mıyorlar ise, fırsatçılık yapmak suretiyle kısa sü
rede emefcsliz ve çok kazanç peşinde koşacakları da 

• dikkate alınmak üzere, bazen bu gibi araştırmalarım 
yapılabileceğine ve yapılması lazım geldiği gereğine 
'ihtimal vermek gibi bir uygulamanın da faydalı 
olacağına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle devlet yetkililerinin, 
ilgili bakanlığın, memurların, teknik elemanların, 
dedikodular karşısında büyük bir töhmet altında bu
lunduğunu ve devletin cesaret kırıcı, inısfiyatifi yok 
edici dedikodular içerisinde kaybolmakta olan me
murlar ile, tökınik elemanları mutlaka koruması 
lazım geldiği kanaatini taşıyorum. O itibarla, bu uy
gulamaları sıkışık zamanlarda kullanımak suretiyle 
ve büyük kazançlar elde ederim düşüncesiyle hare
ket edenler siöz konusu olabilir. Onun içlin, ilgili ba
kanlığın veya amirlerin bir tahkikat yaptırmak su
retiyle neticeye gİİCmesi de kolaylıkla mümkün de-
ğilidir; çünkü tahkikat amaca göre neticelenir, ni
yete göre netlicelenir. O itibarla, sağlıklı bir netice 
almak çoğu kere mümkün olmaz. 

Yalnız, bir hususu burada arz etmek istiyorum; 
sürekli bu tip iddialar karşısında ve ithamlar kar
şısında, Meols araştırmalarının her seferinde red
dedileceği şeklimde bir imaj yaratmak da doğru de
ğildir. Böylesine bir imaj, böylesine fırsatçılara ço
ğu kere zemin hazırlar ve cesaret verir. Dolayı
sıyla, biz, Doğru Yol Partisi Grubu adına böyle-
sline niyetli olanları ve özellikle devlet memuruna 
ısaıhip çıkma niteliğinde olan, yetkililerin tahkikatı 
dışında Meclis araştırmasının bu konutlar için de 
yapılmak suretiyle, gerek hükümeti yıpranmaktan, 
gerek devlet memurlarını töhmet altımda kalmaktan 
kurtarmaktan ve gerekse sosyal bir yarayı asgarîye 

, lindirmek açısından ve bugünlerde hakikaten yoğun-
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l'aşan suiistimal ve ddddkıddulan bir ölçtükle azaltmak 
bakımından, Doğru Yol PartM Grubu adına, bu 
araştırmanın yapılmasının lazım geldiği ve bundan 
fayda umulduğu için bunu ifade eteneyi bir borç 
bildiğimi de sMere-bildiktir, en derin saygılarımı su
narım. (DYP sıralarımdan alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Memişoğlu. 
ANAP Grulbu Adına Sayın Sabahattin Araş, bu

yurun. 
ANAP GRUBU ADINA SABAHATTİN ARAŞ 

(Erzurum) — Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; 30 
Ekim 1983 günü seçim propagandası yapmak üzere, 
Erzurum di «teşlkiiilatı dile birlikte Toıntum İlçesine git
mek üzere hazırlanmıştık; kuvvetli bir yer sarsıntısı 
ile 'binaları terk ettik. Bölgenin deprem bölgesi olma
sı sebebiyle, merkezin neresi olduğunu araştırdık; 
depremin Horasan, Hasankale, Narman, 'Sarıkamış 
ilçeleri ve köylerinde çok fazıla zarara ve can kaybı
na sebep olduğunu öğrendik, seri bir şekilde köyleri 
dolaşmaya başladık. 

Aynı gün, Devlet Başkanıımız 'başta olmak üzere, 
devletin bütün yetkilileri deprem bölgesine geldiler. 
Yine aynı gün geç saatlerde, partimizin ıgenel baş
kanı ve partimizin ileri gelenleri deprem bölgesine 
geldiler, incelemeler yaptılar. Partimizin sayın genel 
başkanı, Ibiz adaylara ve parti teşkilatına, deprem ko
nusunda çalışmalar yapmamızı ve 'bir rapor hazırla
mamızı emretti, bu direktifi verdi. Bu rapor seçimler
den hemen sonra Anavatan Partisi Sayın Genel Baş
kanına takdim edildi. 

Sayın millet vekiller i, ilgisiz gibi görünen bu bil
gileri, konu edilen depremin içinde yaşadığımızı, ça
lışmaları adım adım yerinde takip ettiğimizi, deprem
de hayatını kaybedenlerdn cenazelerini beraber kaldır
dığımızı, yaralıları hastanelere arabalarımızla 'taşıdığı
mızı, yakılan binaların yapımı için çalışmaları o böl
genin mMetvek'illeri olarak biraz da telaşla takip 
ettiğimizi anlatmak için veriyorum. 

Teknik bilgileri ariz amik sunan sayın bakana te
şekkürlerimizi sunarız. Bu teknik bilgilerin dışında, 
bizim söyleyeceğimiz şeyler şunlardır : Depremin tah
ribatı çok ağır olmuştur; ama ilk günden itibaren, 
zararların telafi edilmesi ve yaraların sarılması konu
sunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve ilgililer ça
lışmaları ıbaşllatmışiardır, 'Kışın yaklaşması sebebiyle, 
evleri yıkılan veya ağır hasara maruz kalan 529 aile 
-ki, ceman 3 200 kişi- istekleri üzerine devletçe is
kân edilmiş, 1 953 aile kışı kendi köylerinde geçir
mek istemiş, 226 alile de yakınlarının yanına, başka 
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yerlere gitmek istemişlerdir, Kendi köyünde geçici 
iskân isteyenlerden ağır hasarlı evi olanlara 150 ban 
Türk "Lirası, orta hasarlı olanlara 50 bin Türk Lira
sı; başka mahallere gidenlere de 75 bin Türk Lirası 
yardım yapılmıştır. 'Bir ay içerisinde bütün afetzede
lerin geçici iskânları sağlanmış, yeni yerleşim bölge
lerinin seçiminin 'büyük bir bölümü gerçekleştirilmiş, 
halk sahipliğini tespit edecek işlemler bu müddet için
de tamamlanmıştır. Bu arada, açılan bağış kampan
yalarıyla yuıpt içi ve yurt dışından 7,5 milyar Türk 
Lirasına yakın nakit bağış toplanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyele
ri, depreme maruz kalan yörede inşaat mevsimi son 
derece kısıtlıdır. 'İnşaat 73 yerleşim yerline dağılmış
tır. Bölgenin rakımı 1 600 ilâ 3 200 metre arasında 
değişmektedir. 

Sonuç olarak : Bu bölgede normal inşaat süresi 
dört ilâ beş ay, bazı yerlerde ise ilki ilâ üç aydır. 
Bütün bunlar göz önünde, tutularak, afetzedelerin ev
lerine bir an evvel girmelerini temin maksadıyla ko
nut ara yollarının Türkiye Emlak Kredi Bankasınca; 
elektrik, su, yol, kanalizasyon gibi diğer altyapı te
slislerinin ise İller Bankasınca yaptırılması kararlaş
tırılmış, yapım süresinin ve bölgedeki inşaat mevsi
minin kısalığı sebebiyle, yaptırılacak işlerde 2886 sa
yılı Devlet İhale Kanununun değişik 89 uncu mad
desi gereğince bu Kanun hükümleri dışında kalın
ması hükümetçe uygun görülmüş, bu konuda 6.4.1984 
gün, 84/7906 sayılı Kararname çıkarılm ıştır. 

Sayın Başkan, Sayın Ömer Kuşhan ve 27 arka
daşı tarafından verilen ve Meclis araştırması istemini 
kapsayan önergede, binaların ihaleye çıkarılmasında, 
bazı firmalar davet edilerek onlara verildiği, bu ko
nuda teamüllere uyulmadığı, bazı firmaların kayrıl
mak istendiği kanaat ve inancının yaygın olduğu bil
dirilmektedir. 

Biraz evvel bahsettiğimiz üzere, müteahhit firma 
Türkiye Emlak Kredi Bankasıdır. Banka, yörenin ve 
sürenin özelliğini göz önünde tutarak, kendi usul ve 
mevzuatına uygun olarak 2 937 deprem evinin ya
pımını, teklif almak suretiyle taşeronlara ihale et
miştir. Bu bakımdan önergede bahsedilen, «Belirli 
kimselerin emriyle bazı firmaların kayrıidığı» yolun
daki -yaygın olduğu söylenen- kanaat ve inancın ye
rinde olmadığı görülmekte; esasen böyle bir kanaat 
ve inancın bulunduğuna dair, önergenin ifadesinden 
başka bir delil de yoktur. 

Önergede, (2 numaralı bentte), £tşe başlandıktan 
sonra, firmalar lehine büyük avantajlar sağlayan pro-
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je itadilılerinin yapıldığı» ileri sürülmektedir. 'Bizim 
yaptığımız araştırmalara göre, işe başlandıktan sonra 
'bazı malzemelerin sağlanması, yapım süresinin azal
tılması ve maliyeti düşüren teknik önlemlerin temini 
için proje değişikliği yapılmıştır, 18 Mayıs 1984 ta
rihinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Araş
tırma Enstitüsüne başvurularak, projemin ıtadili, 
12.6.1984 tarihli raporla gerçekleştirilmiştir. Bu de
ğişiklikle, 'her deprem evinde 1 milyon 220 bin Türk 
Lirası olmak üzere, toplam 3,5 milyar Türk Lirası 
tasarruf sağlanmıştır. Yani, proje değişikliği, firma
ların aleyhine, halk sahiplerinin ve devletin lehine 
yapılmıştır. 

'önergenin 3 numaralı bendinde, «Köy konutları 
arasındaki köy içi yol tesviyelerinde usulsüzlükler ya
pıldığı, 50 santimetre kazılarak stabilize malzemesi 
döşenmesi gerekirken, 10 santimetre kazılarak stabi
lize malzemesi döşenip, 50 santimetre kazılmış gibi 
hakediş tahakkuk ettirildiği ifade edilmektedir. 

Bizim yaptığımız araştırmalarda, 73 yerleşim ye
rinde değişik, uygulama yapıldığı görülmüştür. Zaten, 
bütün yerleşim yerierinıin aynı yapıda olduğunu dü
şünmek mümlkün değildir. Bazı yerler sert zemin
lidir, dolayısıyla ıburada daha az stabilizeye ihtiyaç 
vardır, bazı yerlerde ise malzeme mlilktarını artırmak 
gerekir. 

Önergenin 4 numaralı bendinde, konutlardan ka
çının itemelinin beton, kaçının siklop beton olduğu
nun beli olmadığı, müteahhitler lehline olanın sayı
sının yükseltilerek, müteahhit firmalara fazla para 
ödendiği yolunda ciddî tespitler olduğu ifade edil
mektedir. Bu konuda müşahhas bir olay ortaya ge
tirilmemiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Onun için Meclis 
araştırması istiyor uz ya. 

SABAHATTİN ARAŞ (Devamla) — Efendim, 
şayet ciddî bir tespitiniz varsa, yüce Meclisi inandır-
malk için, bunu en azından 'burada bahsetmeniz ge
rekir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — En mü
him delilli 6,5 milyon liraya çıkması. 

SABAHATTİN ARAŞ (Devamla) — Önergenin 
5 numaralı bendinde, «'Binaların inşaatında kullanı
lan kum, çakıl, toplama ıtaş çok yakın yerlerden sağ-
lanıldığiı halde, çok uzaklardan getirilmiş gibi göste-
ırtiıidiği ve yüksek nakliye ücretleri hakedişlere dahil 
edildiği görülmüştür» denmektedir. 

Bizim yaptığımız araştırmada ise, Türkiye Emlak 
Kredi Bankasının,^ Erzurum Özel İdaresine başvura

rak, Narman ve Horasan bölgelerindeki kum ocak
larından ruhsat aldığı, kum ve çakılı bu ocaklardan te
min ettiği görülmüştür. Yerleşim yerleriine göre me
safe tutanakları da dosyalar arasında mevcuttur. 

Önergenin 6 numaralı bendinde, «'İnşaatların pek 
çoğunda noksan ve kusurlu işler vardır, örnek ver
mek gerekirıse; binaların tavanlarına döşenmesi ge
reken izalasyon malzemesi cam yünü hiçbir binaya, 
projelerde gösterilen miktarda döşenmemişitir. Sıva
larda, beton yeterli dozda kullanılmadığı için birçok 
binada çökme, çatlama ve sıva döküntüleri meydana 
gelmiştir» deniyor. 

'Bu iddiayı ıteylit eden herhangi bir delile rastlan
mamıştır. 73 yerleşim yerinde 2 932 deprem evi, fen 
ve sanat kaidelerine uygun olarak inşa edilmiş,' ge
çici ve kesin kabulleri yapılmıştır. 

Önergenin 7 numaralı bendinde, keşiflerde birçok 
fiyatlar ve protokollerle, ya da Yüksek Fen Heyetin
den alınan onaylarla müteahhit firmalar lehlinde de
ğişiklik yapıldığı ifade edilmektedir. 

Bizim araştırmamıza göre, söz konusu uygulama 
sırasında sadece 13 konuda birim fiyatın tespitli için 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu
na başvurulmuş, bu konuda en yetkili organdan sağ
lanan karara göre işlem yapılmıştır. 

Depremle ilgili yapılan işlemler -(bunların dışında-
Danıştay ve Sayıştay gibi denetim organlarından da 
geçmiştir. 

Muhterem milletvekileri, şimdi bu durumda eğer 
töhmet altinda bırakmamız gerekirse, tüm bu organ
ların hepsini birden (itham etmemiz gerekecek. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 30 Ekim 1983 
tarihinde meydana gelen Erzurum ve Kars yöresin
deki deprem büyük can ve mal kaybına sebep ol
muştur. Yurdumuz deprem kuşağı üzerindedir; mil
letimizi acılara boğan birçok deprem olmuştur. Bun
ların içerisinde, güç şartlara rağmen acıların gideri
lip, yaraların en kısa zamanda sarıldığı deprem uy
gulaması bu hükümet döneminde olmuştur. Bu uy
gulama ve alınan sonuç - daha önce ifade ettiği
miz gibi - yalnız hükümetimizin değil, devletimi
zin yüz akı olmuştur. 

Yeri gelmişken, bölgenin bir milletvekili olarak, 
sağlıklı bir şekilde yapılmış olan evlerinde iki kış 
geçiren hemşerilerimin hislerine bir defa daha tercü
man olarak, hükümetimize şükranlarımı sunuyorum. 
'(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bizim görüşümüze göre, Meclis araştırması açıl
ması yerinde değildir; ayrıca, bu Önergenin görü
şülmesi günü de bugün değildir. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Devamla gündemde, 
OİLMi NMJBANTOĞDU (Erzurum) — Üç. se

neden beri gündemden düşmedi. 
SABAHATTİN ARAŞ (Devamla) — Aradan üç 

sene geçtikten ve hsmş&nilerlimiz evlerine girdikten 
sonra, böyle bir Meclis araştırmasının açılma isteği, 
geç kalmış bir istektir. 

Türkiye'nin gündeminde, bugün başka konular 
vardır. Anadolu'da buna, '«Düğünden sonra nara 
atmak» derler.' 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Telkin edin; eğer 
cesaretiniz varsa, araştırmayı açın, görüşelim. 

(SABAHATTİN ARAŞ (Devamla) — Yukarıda 
arz etmeye çalıştığımız sebeplerle, Meclis araştırma 
önergesinin verilmesi yersiz ve zamansızdır. Grubu
mun bu önergeye ret oyu vereceğini arz ediyor, Yü
ce Meclise grubum adına saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş. 
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Söy-

lemezoğlu, buyurun efendim. 
IHDP GRÖBO ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZ-

OĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; senelerce hizmet vermeye çalıştığım 
afetler konusu, bir Meclis araştırma önergesi vesi
lesiyle gündeme gelince ve Meclis denetim yollarının 
üzerinde bir münakaşa açılınca, yüksek müsaadele
rinizle, meselenin prensipleri üzerinde grubumun gö
rüşlerini açıklama ihtiyacını duydum. 

Değerli milletvekilleri,-afet konusu ve bu mese
lenin çözümü, Türkiye'de yıllardır halledilememiş 
bir konudur. Türkiye'nin, büyük ölçüde deprem ku
şakları içinde oluşu ve diğer tabiî afetlerle birlikte 
yangının da buna ekllenişi, zaman zaman çok önem
li uygulamaları ortaya çıkarmış ve çok büyük acı
lan Türkiye'ye tattırmışlar. 

Kırsal alanlardaki yapı tekniklerinin fevkalade 
zayıf oluşu ve binaların çürüklüğü, maalesef hem 
binaların yıkılmasında, hem de can kaybında çok 
etkili olabilmektedir. Türkiye'de konu, topyekûn bir 
seferberlik konusu gibi, zaman zaman onbinlerce 
konutun, binlerce insanın yok olmasına yol açan, 
hâdiselerin yaşanmasına sebep olmuş bir konudur. 
Bu, bir devlet meselesidir ve reform yaptığını, ida
rede önemli gelişmeler yaptığını iddia eden Anava
tan Partisi İktidarı da bu meseleyi maalesef çöze
memiş, aksine, bakanlığı küçültmesi ve hizmetlerini 
daha da etkisiz hale getirmesi sebebiyle, çözümlerde 
daha büyük • zorlukların ortaya çıkmasına sebep ol
muştur. 
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Bir afet olduğu zaman, o yıkıntının kaldırıkna-
I sı, altında kalan canlıların kurtarılması, iaşesi, iba-
I tesi, geçici iskânı, daimî iskânı başlıbaşına tüm dev-
I let kuruluşlarını ilgilendiren bir konudur; ama ne 
I zaman bir afet olmuşsa, sonunda mesele eski İmar 
I İskân Bakanlığının, şimdiki Bayındırlık ve İskân 
I Bakanlığının üstünde kalmıştır. Herkes acil yardım 
I beklemektedir, bir an önce yaraların sarılması isten-
I inektedir; ama geçici olarak oradan buradan alın-
I mış elemanların dışında, asıl sorumluluk, bir bakan-
I lığın üzerinde kalmıştır, Merkezdeki Afetler Genel 
I Müdürlüğü ve taşradaki teşkilatı, gece gündüz koştu-
I rur, işin özelliği sebebiyle, kimseyi de memnun et-
I mek, tatmin etmek önemli ölçüde mümkün olmaz. 
I Çok kısa sürede iskânın sağlanması için binaların 
I hızla yapılması gerekir, birtakım usuller ve prose-
I dürter ihmal edilmek durumunda kalınır ve inamınız 
I değerli milletvekilleri, her hadisede de mutlaka, 
I başlarken, ortasında ya da sonunda bir sürü şayâa-
I 1ar ortalığı kaplar. 

I Ben, orada çalışan çok değerli teknik elemanla -
I rın, idarî elemanların, bütün güçlerini ortaya ko-
I yarak gece gündüz nasıl koştuklarını ve bu gibi 
I şayialardan üzüntü duyduklarını çok yakından bi-
I len, bunların içinde yaşamış bir arkadaşınızım. Şu 
I anda, bu konuda yetkili olan, sorumlu olan arka-
I daşlarımın, bu mesele görüşülürken içlerinin titredi-
I ğini vıe bir an evvel temize çıkma arzusu içinde ol-
I duklarını gayet yakından biliyorum. Horasan Köp-
I rüköy'deki bu konutları bizzat giderek yerinde gör-
I düm. Aslında, hak sahiplerinin seçiminde, binaların 
I yer seçiminde ve inşalarında ufak tefek aksaklık-
I lar var; bunu 5 - 6 ay önce oralara giderek görmem 
I mümkün olmuştur. 

I Ancak ben, araştırma önergelerinin iktidar parti-
I si kanadınca ele alınış ve yorumlanış biçimine kar-
I şı çıkıyorum. Meclis denetiminin yapılması, önemli 
I konuların - bölgesel ya da genel - Meclise getiril-
I mesi, Meclisi çalıştırmamak değil, aksine Yüce Mec-
I lisin anaigörevlerinden birini yerine getirmesi anla-
I mına gelmektedir. Gece gündüz çalışarak aceleyle 
I birtakım kanunları çıkarmaktayız. Şu anda belki de 
I sayılan 13 - 14'e varmış olan kanun tasarı ve tek-
I liflerine bakan herkes, «Bunun aoilliği nerede; han

gisi bu kadar acildi ki, şu üç beş güne sıkıştırılıyor, 
I gece yarılarına kadar çalışılıyor?» diye sormakta-
I dırlar. 
I Aslında önemli olan, bu araştırma önergeleriyle 
| çok ciddî konuların ele alınması ve bu Mecliste gö-
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rüşülmesidir. Bunu, «Meclisi çalıştırmamak» şeklinde 
yorumlamak, fevkalade hatalı ve yanlış bir yorum
lama biçimidir. Btence, Meclisin en önemli fonksi
yonlarından biri budur. Ben, iktidar partisine men
sup arkadaşlarımca da bu araştırma önergelerinin ve
rilmesini tavsiye ederim. Meselelerin açıklığa kavuş
ması bakımından bu yollar fevkalade önemlidir. Mu
halefetten gelen araştırma önergelerine ille de karşı 
çıkacağız derken, «Bu mesele incelensin, bizim ba
şarımız ve bu istekli iyi niyetimiz, dürüstlüğümüz 
anlaşılsın» diyen bürokratları da reddetmek suretiyle 
meseleyi, şüyuu vukuundan beterdir vaziyetinde bı
rakmak yanlıştır. Bu meseleyi, lütfen prensipten ele 
alalım. Meseleler buraya getirilmelidir, Meclis araş
tırmalıdır, gerçekler ortaya çıkmalıdır ve araştırma 
önergelerinin gelişi asla «Meclisi çalıştırmamak» • şek
linde kalbul edilmemelidir. Bu prensipler üzerinde 
anlaşırsak, çalışmalar, milletin Meclisten beklediği 
etkinlikte yürür, gerçekler ortaya çıkar ve meseleler 
karşılıklı atışma, çatışma konusu değil, memleket 
konularında birlikte çalışma haline gelir; milletin de 
bizden beklediği budur. 

Bu sebeple, sadece bu araştırma önergesi için de
ğil; burada her şeyiyle oritaya koyduktan sonra, sırf 
parmak çokluğu ile meseleyi reddettiğiniz zaman iş 
kapanıyor mu zannediyorsunuz, orada bitiyor mu 
sanıyorsunuz? Buradaki görüşmeler kamuoyuna yan
sıyor ve meselemin açıklık kazanmaması, şüpheleri 
ve tereddütleri daha da çoğaltıyor. Bunun bilinme
sinde büyük yarar vardır. 

Bu sebeple, bu araştırma önergesinin ve bundan 
sonra verilecek olan araştırma önergelerinin ele alı
nıp, Meclis "tarafından incelenerek gerçeğin ortaya 
çıkarılması gerekir, şarttır; bu sebeple söz aldım. 

'Hür Demokrat Parti Grubu adına saygılar su
nuyorum, teşekkür ediyorum. (HDP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemez-
oğlu. 

Önerge üzerinde konuşmak istiyor musunuz Sa
yın Kuşhan? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — önerge sahibi olarak 
Sayın Nal'bantoğîu konuşacaklar Sayın Başkan. 

'BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, Sayın 
Kuşhan, Sayın Nalbantoğlu'nun avukatı mı efen
dim ; Sayın Nalbantoğlu kendisi söz ister. 

.BAŞKAN — İmza sahibi olarak Sayın Nalbant-
oğlu'na söz veriyorum ©fendim. 

Sayın Nalbantoğlu, konuşma, süreniz 10 dakika
dır; buyurun efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Efendim, ben, Sayın Kuşhan'ın avukatı değilim, 
bu davanın avukatıyım. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hepiniz biliyorsunuz ve şu tutanaklar şahittir ki, 
burada yapılacak olan suiistimalleri. ta başlangıcından 
beri bildiğimden ve yine eskiden yapılmış olan 'dep
rem konutları konusunda da (bildiklerim dolayısıyla 
bu konuyu canlı tutmaya çalıştım; fakat, buna rağ
men de suiistimalleri önleyemedıiım. Niye önleyeme-
diım?.. Oralarda pek yapılamadı; fakat gelindi, bu
rada ataşımanlar şişirilmek, çizilmek, karşılıklı imza
lanmak ve istihkaklara 'ilki misli para geçirilmek su
retiyle bir sürü suiistimal yapıldı. 

Sayın Veysel Atasoy'u niyo severim?.. Plan ve 
Bütçe Komisyonunda iki kelime konuştum, 15 mü
fettişi bir genel müdürlüğün başına gönderdi. O gün, 
bir ibaşka konuyu da söyledim «Tetkik ettiriyorum, 
5 müfettişi görevlendirdim» dedi; teşekkür etiıim. Oy
sa Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanuna 2 müfettişi 
göndertemediım oraya. Kendisi de yüksek mühen
distir, ben de inşaat yüksek mühendisiyim; gdîsCnler 
beraber gidelim, bakalım, hangi (köyün ara sokağın
da 50 santim kazılmış, 50 santimi stabilize yapılmış. 
Karayollarında, devlet yollarında var mı 50 santim 
stabilize; sayın bakanım sorarım size. 

Bendemiz, açılması istenen bu Meclis araştırma 
konusunda -Önerge benim olduğu halde- grup adına 
konuşmak istemedim; çünkü bu iş bana kerhen oldu 
artık; şimdi de kerhen huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum ve davanın sahibi olarak konuşmak zorunda
yım. 

Konu belli; 30 Ekim 1983 tarihinde vuku bulan 
Brzurum-Kars depremi ve 'bu yüzden yapılan 3 GO0 
kadar konut. Bendeniz bu konu üzerinde çok dur
dum. Bu iş 3,5 ımi'lyona ilk ihale edildiği sırada çık
tım «Nasıl olur; bu 2 milyona çıkar, 5C0 bin de 
kâr olarak benden verin; bunu 2,5 m'Llyona yapacak 
müteahhit çok Erzurum'da» dedim. Erzurum'da bel
ki 100 kadar müteahhit va,r ,elin* oğuşturup boş du
racak, sen 6 holdingi oraya götürüp, her 'birine 300-
400 inşaatı 'vereceksin... Bu holdingler de Erzurumlu 
müteahhitlere «Taşeron olarak gel; 1 milyon, 1 mil
yon 100 bin liraya yapar mısın?» desinler ve i§!in 
kaymağını yesinler... Olmaz. 
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Deprem inşaatlarında yapılan suiistimaller şun
lar : Deprem konutlarının tesviye hafriyatlarında; 
yanıi defterlerdeki kayıtlarda fazla yazılmış rakamlar 
vardır. Gelbebmlş olduğumuz bir kesini hesap dos
yası elimizde 'bulunuyor; bunu tetkik ettik. 

Temel 'betonlarında, siklop betonu yapıl anların 
.sayısı azaltılıp, 300 dozlu beton temeli yapıların sa
yıları artırılarak, yine bu merkezde müteahhide fay
dalar sağlanmıştır. 

Siklop betonlarda yüzde 40 oranında taş kullanıl
ması lazım gelirken -inşaat yapılırken biz inşaat mev
kiinde gördük- yüzde 70, yüzde 80 oranında dahi taş 
kattılar, fakat «yüzde 40 taş katılmış» diye para 
ödendi. Tabiî o başka mesele; onu da müteahhit 
bunlara yutturmuş. 

Köy konutları ara yallarında 50 santim sağlam 
zemini bulmak için hafriyat yapmışlar; yalan. Bila-
hara, bu çukurlara da 50 santim stabilize getirip dol
durmuşlar, hem de sulamışlar ve ısilindlır lemisler; bu 
da yalan. Ben ne silindir gördüm, ne de arazözle 
sulandığını gördüm; ama ataşmana geçmiş, kontrol
le şartname karşılıklı imzalanmış; maşallah, Emlâk 
Kredi Bankası da çok güzel tezgâhtarlık yapmış. 

50 santim stabilize karayollarında bile konmaz; 
çünkü, 30 santimden fazla stabilize kaynamaz, Eğer, 
kat kat, biraz kil, biraz stabilize koyar da, yine anın
da silindirden geçirirseniz birbirine kaynar, yani gö
rev yapar. Köy yolunun ara sokağında 50 santim 
(Stabilize yoktur; varsa gidelim bakalım. Ayıp değil 
ya; sizde de üç ıtane mühendis vardır, bizde de var, 
gidip bakalım. 

Ayrıca, hem tesviye hafriyatları, hem de köy 
ara yollarında sandık hafriyatları fazla toprağı, san
ki uzak mesafelere taşınmış gibi, bazı köylerde 15 
kilometre, bazılarında 18 kilometreye .döktürülmüş. 
Döktürüldüyse; farzedelirn ki, »Şekerli Köyünde 36 
bin metreküp toprak kazımışsınız; orada bir tepe var
dır, bu tepeyi rüzgar mı esti, götürdü? Burası, her 
Ihalde Arabistan Çölü veyahut da Libya Çölü değil 
ki, kumu rüzgâr götürsün; orada bir tepe vardır. 
gidip görelim. 

Daha ne diyeyim; zaten 8 tane sözlü soru öner
gesi verdim. Bu konutlarda mstremikapta 117, 118 
tane tuğla kullanılması lazımken -ki, 'aldı öyle kul
landı müteahhit- hesaplar yapılırken 125 tane tuğla 
kollanmış gibi, bir mekreküpte 7, 8 tane fazla tuğla 
parası ödendi. Onun, tabiî ki nakliyesi de fazla 
ödendi. 

Kereste tahsis edilmişti, fazla kereste vermişiz. 
Arkadaşım bir önerge vermişti, ona da cevap geldi; 
ama ben onu tetkik edemedim. Velhâsıl, bunları say-
malda bitmez. 10, 15 tane madde var, ancak mühim 
olan, ovlerin ahır kısımlarında da nemden dolayı tuğ
lalar eriyor. 

Horasan Değirmenler, Yatıksın, Yukarı Badem-
özü, Çayırdüzü köylerinde hâlâ barakada yaşayan 
köylü var. Biliyor ımusunuz bunları? Dal başı Köyü 
ile Hacı Ahmet Köyünde de 30 hane barakada yaşı
yor, Duvarlarda çatlaklar var. Yukarı Bademözü'nde 
8 adet, Akçadağ Köyünde 15 evin çatlakları tespit 
olunmuş, çimento verilmiş, Aşağı Bademözü Köyün
de 7, 8 evde yine noksanlar var. Evlere girildikten 
sonra, noksanlar kaymakamlık vasıtasıyla Afet İşleri 
Genel Müdürlüğüme bildiriiımlş ve hâlâ da yapılma
mışlar. 

Vatandaşa «1,5 milyon vereceğiz, isen- kendi evini 
yap» denmiş; ama müteahhide 3,5 milyona ihale et
mişiz, sonunda da hesapları 6,5 milyona bağlamışız... 
Bunda elbetteki bir bit yeniği vardır; bunu söyleriz. 
©u rakamdan dolayı dahi bir araştırma açmaya ge
rek vardır; kaldı ki, «Şunlar, şunlar, şunlar da var, 
gelin görelini» diyoruz. 

Taşeronlara bu firmalar, holdingler 1 milyon li
raya işçiliklerini verdiler, eğer 1 milyon lira da mal
zeme tuttuysa, 2 milyon lira; maliyet bu. 500 bin lira 
da kâr verdik, 2,5 milyona bunu ihale edin de, hiç 
olmazsa şu parayla 8 bin 'tane konut yapın memle
ketimize. Onu da yapmadınız; ama 6,5 milyona 
çıkardınız, holdinglerin cebimi doldurdunuz. Biz, bu 
dertten dolayı konuşuyoruz, bu dertten dolayı ben bu 
tutanakları buraya doldurdum. 

Sayın 'milletvekilleri, görülüyor ki konu önemli
dir; ama siz önemsemezseniz, o başka 'mesele. Konu, 
beytülmalle el uzatma konusudur; konu, «Devlet ma
lı deniz, yemeyen domuz» şekline dönüştürme konu
sudur. Hiç olmazsa biz bunu şimdiden önlemek isti
yoruz; yani bu şekle dönüştürmeyelim'. Biz, bu mil
letin gasp edilen haklarını, Hazineden haksız öde
nen paraların hesabını sorma davasını güdüyoruz; 
görevimiz de bu, hiç gocunmayacaksınız. Namuslu 
kazancın daima yanındayız, onun da destekçislyiz. 
İstiyoruz ki, sizlerle birlikte olup, bu haksız kazanç
ların hesabını soralım; ama yardımcı olmazsanız 
vebali boynunuza. 

Şimdiden şu kürsüden cumhuriyet savcılarını gö
reve davet ediyorum; ihbar ediyorum. Şimdi sora-
mazsak, yaklaşan iktidarımız sırasında sorup, hatta 
.sorumluları da Yüce Divana sevkedeceğiz, bilesiniz. 
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Sayın bakanı da, yine istifaya davet ediyorum. 
Zira, ibu holdingleri iki misli zengin eden sayın ba
kandır; teftiş ettirseydi bu işler olmazdı. Hiç olmaz
sa, şu Emlâk Kredi Bankasındaki hesapların yapılı
şında -kendisi de teknik ikisidir- birçok şeye mani 
olabilirdi, olmadılar. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Bir 
ay evel «namuslu 'balkan» diyordunuz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu ara
da, aksi çıkmazsa, Sayın Veysel Atasoy'u yine sev
diğimi, bu vesileyle size arz etmek (işitiyordum; ama 
aksi çüktı. O 'bakımdan, bunun hesabının rûz-i mah
şerde sorulmasını (temenni edeceğiz. 

Bu vesileyle saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (SOP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nal'bant-
oğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) —• Sayın 
Bakanımın konuşmalarına cevap vermek için iki da
kika daha konuşabilir miyim Sayın Başkanım? (Gü
lüşmeler) 

Sayın Balkanım, «Erzurum yöre şartlarını düşü
nün; yükseklik 1 650 metremin üzerimde, mevsim kısa 
,ve inşaatı çabuk bitirelim diye pahalıya maloıîdu» 

VI. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ar ikan' 

in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonunun 1984-1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tene-
keci'nin cevabı (6/697) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Devlet 'Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. * 
Sayın bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Balkanı Sayın Sudi Türel tarafından yazılı olarak 

dediler. Siz, yöre şartlarının kefareti olarak her ko
nuta 4 milyon lira fazla vermeyi nasıl yeğlersiniz? 

Doğudaki köylü vatandaşın oturduğu evler tabiî 
ki, yuvarlak taşlı, çamur harçlı; yani zelzeleden do
layı sallandığı zaman çok zayiat oluyor. Onun için 
biz de istiyorduk ki, siz bu konutları Erzurumlu mü
teahhitlere 500 bin lira kânla, 2,5 milyona yaptırası-
nız. 'Bu konutlardan 8 bin tane yaptır saydın iz, tedir
ginlik içerisinde yaşayan hemşerileriımiin sayısı hiç 
olmazsa 6 bin daha azalmış olurdu. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, sözünüzü lütfen 
bitiriniz efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Ataş-
rnana çizilip, karşılıklı imzalama suretiyle de verilmiş 
hesaplar doğru kabul edilmez. 

«Deprem konutlarında en ucuz inşaat, çabuk bi
tirilen inşaattır» dediniz; keşke bir konutu 10 milyo
na mal ©tseydiniz de, daha çabuk olsaydı, daha da 
çok zengin ederdiniz. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant

oğlu. 
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüş-

meler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler...' Kabul edilmemiştir. 

VE CEVAPLAR 

cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ede--
dm. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 'Faali
yetleri 'Düzenleme Fonunda 1984 yılında toplanan 
kaynakların tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) Varsa, 1983'ten devredilen bakiye, 
b) Üreticilerden alınan fark, 
e) Arıtıcılardan alınan fark, 
d) Dağıtıcılardan alınan fark, 
e) Diğer gelirler, 
f) Bu fona diğer fonlardan aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adları? 
Soru 2. Bu fondan 1984 yılında yapılan harca

maların tutarları ayrı ayrı nedir? 
a) İlgili şirketlere ödenen maliyet artışları, 
b) Petrol arama ve inkişaf amacıyla yapılan 

harcamalar, 
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c) Üretim, depolama ve ıtaşıma amacıyla yapı- ı 
lan harcamalar, 

d) Diğer harcamalar, 
e) Bu fondan diğer fonlara aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adları? 
Soru 3. Soru 1 ve 2'ddki 'bilgiler 1985 yılı için 

nedir? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Edir
ne Milletvekili Sayın Türkân Arıkan'ın, Petrol Ara
ma ve Petrolle ilgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu hak
kında sözlü sorusunun cevabını arz edeceğim. 

Söz konusu fon, uluslararası petrol piyasasındaki 
istikrarsızlığın, ödemeler dengemize yapacağı muhte
mel olumsuz etkileri önlemek amacıyla memleketimiz
deki petrol aramalarını süratlendirmek, arama saha
larını geliştirmek ve benzeri her türlü faaliyetleri fi- j 
nanse etmek amacıyla 19.1.1974 tarihinde 7/7699 sa
yılı Bakanlar Kurulu kararıyla teşkil edilmiştir. Mü
teaddit düzenlemelerden sonra, 4.12.1983 tarih ve 
83/7312 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yeni- I 
den düzenlenmiştir. 

Fonun gelir kaynaklarını, yerli petrol ürünleri 
maliyetinde bir artış olmamasına rağmen, ithal pet
rol ve ürünlerinin fiyatlarında yükselme olması dola
yısıyla, yürürlükteki fiyatlama sistemimiz gereği, vaki j 
olacak fiyat artışları nedeniyle yerli hampetrol ve 
ürünlerinden sağlanacak her türlü ilave hâsılat teş
kil eder, 

Söz konusu fona, 1983 yılından devreden bakiye 
2,1 milyar olup, 1984 yılında fonun kaynak toplamı, 
önceki yıllarda açılan krediler gereği, ödemeleri da
hil, 63,8 milyardır. Bu kaynaklardan Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonuna aktarılan 42,4 milyar dışında, 
1984 yılında harcama yapılmamıştır. 1984 yılından 
devredenle birlikte, 1985 yılı kaynakları toplamı 77,6 
milyardır. Fondan, 55,8 milyarlık bir bölüm, yine bi- I 
lindiği üzere, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunda 
da gübre sübvansiyonunda kullanılmaktadır. Fonun 
1985 yılı bakiyesi 21,8 milyar olmuştur. 

Yüce Meclise arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; sayın bakanın da 
açıkladıkları gibi, fonun kurulma amaçlarından bir 
tanesi, petrol aramalarına hız vermektir; ama rakam
lara baktığımız zaman, Destekleme ve Fiyat istikrar \ 

t Fonuna aktarma yapıldığını ve petrol aramaları için 
I hiçbir harcama yapılmadığını görmüş oluyoruz; yani 

fon, amacı doğrultusunda değil, tamamen amacı dı-
J şında kullanılmış oluyor. 

İşte, burada gördüğümüz noktalardan bir tanesi, 
fonlar arasında aktarma yetkisinin, fonların kulla
nımım ne ölçüde etkilemiş olduğudur; Yüce Meclisin 
dikkatlerine sunmak istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkân Arı

kan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların, 

ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, İçişleri Bakanından sorusu, soru 
sahibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Menkul Kıymetler 'Tanzim Fonu'nun 1984 - 1985 

j yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) 

4. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
in, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

6. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) 

İ 7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) 

BAŞKAN — 3,4 , 5, 6, 7 ve 8 inci sıradaki, Edir
ne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın sorulan, İç-

[ tüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 
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9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'

nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu var
dır.. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
' Sayın Başbakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'

nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'

nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
İS. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'

nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — istanbul Milletvekili , Günseli Özkaydnın 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 14 üncü sıradaki, istanbul Milletve
kili Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu, soru 
sahibinin izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

15. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından .sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın 

Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, İzmir Milletvekili Aş
kın Toktaş'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Töktaş?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların 

K.İ.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sorusu, soru sahibinin izinli olması dola-
yısıyle ertelenmiştir. 

18. — Adama Mlilfetvekülli Nuıri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracalt iddiasıyla halklaonda 'işlem yapılan fir
ma ve kişilere dl'işikin Başbakandan sıözıKi soru öner
gesi (6/688) 

BAŞ/KAN — 18 inti sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz? Yok. 
Sayın Baş/bakan veya cevap verecek sayın balkan? 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Edirne Milletvekili'Türkân Turgut Arıkan' 

in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet {Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan7-
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 -• 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 
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21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı tve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

22. — Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 19, 20, 21 ve 22 nci sırattaki, Edir
ne Miildtiveklilli Türkân Turgut Arıkan'ın, 'Devlet Ba-
'kanı ve Barbakan Yardı'mcıısından soruları, içtüzüğün 
97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

23. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. iUzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (61693) 

BAŞKAN — 23 üncü sıradaki, tçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin izinli 
olması dolayısıyla ertdenmiş<tir. 

24. — Adana Milletvekili Metin Üstünefin, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman 've Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

BAŞ/KAN — 24 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünellin, Tarım Orman ve Köyişleri Baka-. 
nından sorusu vardır. 

Sayın Üs tünel? Yok. 
Cevap verecek sayın balkan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
25. — (Edirne Milletvekili Türkân Tufgut 'Arıkan' 

in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından pözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 25 inci sıradaki, Edirne Milletveki
li Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcı'sından sorusu, İçtüzüğün 97 nci mad
desine ıgore ertelenmiştir. 

26. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 26 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narİn'in, içişleri Balkanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin? Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam

sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı iddia
sına ilişkin Fnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Samsun Mlletfvekiii 
Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Altay? Yok. 
Cevap verecek sayın 'balkan? Yok. 
Soru ertelenmişltir. 

28. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgifin, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
Orman ve \Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

•BAŞKAN — 28 inci sırada, Balıkesir M'if etVekilli 
Davut Abaci'girin, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Albaci'gil? Buradalar. 
Sayın bakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
29. >— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu7-

nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, 'Erzurum Milletveki
li Hilmi Nallbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu var
dır. 

ıSayın Nalbantoğlu? Buradalar. 
Sa'ym Başbakan? Yok:. 
\Söru ertelenmıiştir. 
30. •— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/700) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Erzurum Milletveki
lli Hilmi NaJbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nallbaritoğlu Buradalar. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
31. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır*m, bir 

vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia vdilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) 
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BAŞKAN — 31 inci sırada, Trabzon MilletvekdM 
Osman Bahadır'ın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Bahadır? Buradalar. 
Sayın bakan?. Yok. 
Soru 'ertelenmiştir. 
32. >— Edirne Milletvekili Türkân Turgut Artkan' 

in, 122.6.1984 - 31.12,1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(61703) 

ıBAŞKAN — 32 nci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'm sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

33. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan toprak 
satışlahna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Halil ibrahim Şahinin, Tarım Orman ve Köyişleri 
Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin? Yok. 
Sayın bakan? Yok. 
Soru ertel'enmlişjtir. 
34. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz7m, 1986 

yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korlkmaz'm, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz? Yok, 
Sayın Barbakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Artkan' 

m 15.6.1985-31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) 

^BAŞKAN — 35 inci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre erteil'enmişitir. 

36. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 36 nci sırada, Tokat Milletvekilli En
ver Özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

J Sayın özcan? Buradalar, 
Sayın Ibakan? Yok. « 

I ,Soru erlteelnmiştir. 
I 37. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İH 
I Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
I Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

IBAŞKAN — 37 nci sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 

I sorusu vardır. 
Sayın Demir? Yok. 
Sayın 'bakan? Yok. 

I (Soru ertelenmiştir. 
I 38. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürlâ 

ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, İstanbul -MliiletvekiM 
Yılmaz thsan Hastürk'ün, Enerji ve Tabiî Kaymaklar 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hastürk? Yok. 
Sayın bakan? Yok. 

I Soru ertelenmiştir. 
39. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin

göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id^ 
I dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/635) 

BAŞKAN —"39 uncu sırada, İçel M'illetvekilli Meh
met Kocabaş'ın İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kocabaş Yok. 
Sayın 'bakan? Yok. 
ıSoru ertelenmişitir. 

I 40. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay-
I valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş-
I kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Cahit Tutum'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tutum? Buradalar. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

I 41. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 

I ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Zonguldak "Milletve
kili Munteşem Vasıf Yücel'in, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Yücel? Yok. 
Sayın bakan?. Yok. 

I Soru ertelenmiştir. 
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42. — izmir Milletvekili Hüseyin Ay demir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

BALKAN — 42 nei sırada, izmir Mületvekili Hü
seyin Aydemür'in, Başbakandan sorusu vardır. 

ıSayın Aydemir? Buradalar. 
Sayın Başbakan? Yok. 
(Soru ertelenmiştir. 

. 43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uluslararası taşımacılıkta kullanılan araçlardan 
alınan vergilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Teneke
ci'nin cevabı (6/756) , 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Naılbantoğlu'nım, Maliye ve Gümrük Ba-. 
'kanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu? Burada. 
Sayın Balkan Veya yerine cevap verecek sayın ba

kan? Burada. 

Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'MecDi'si Başkanlığına 
AşağıdaM sorularımın 'Maliye ve Gümrük Baka

nı tarafından yazılı olarak yanıldlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilimit Nalbantoğlu 

Erzurum 

1. Yurt dışına çalışan treyler ve kamyonların 
üzerinde yazılan firma isimlerinden ötürü il beledi
yelerince ilan ve reklam vergisi alınmasını haklı bu
luyor musunuz?. 

2: Bu tür yazılar birer reklamı sayılsa bile, bu 
araçların bu vesaite ile Türk temini ve bayrağını Orta
doğu ve Avrupa'nın ücra köşelerinde refelam ettiği de 
düşünülürse, Hükümetimizin 'bunlara bu reklam hiz
metleri liçin bir ücret ödemeleri gerekmez mi?. 

3. Yurt dışı taşımacılık söktörü devletçe teşvik 
edilen bir sektör olması nedeniyle; KDV, kurumlar 
verg'iisi istisnası, yatırım indirimi ıgiibd imkânlardan ya
rarlandığına göre, dahilî tevfci'fat (peşin vergi) uygu
lamasına neden tabi tutuluyor? Bu bir çelişki değil 
mi?. 

4. İhracatçı «dahilî tevkifat» kapsamı dışında 
bırakılıyor da, ihracat sayılan satış ve teslimlerden 
sayılan uluslararası taşımacılık neden kapsam dışı bı
rakılmıyor?. 

BAŞKAN — Maliye ve Gümrük Bakanı adına 
Devlet Bakanı Sayın Abdullah Tenekeci, buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Er
zurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun,' 
uluslararası taşımacrlıkta kullanılan araçlardan alı
nan vergilere ilişkin sözlü sorusunun cevabını1 arz 
edeceğim. 

1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3239 
sayılı Kanunla değişik 94 üncü maddesinin (b) fık
rasında, gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ticarî, 
ziraî ve meslekî kazanç sahipleriyle, adi ortaklıkla
rın, kolektif şirketlerin ve adi komandit şirketlerin 
cari takvim yılı kazancının Gelir Vergisine mah
sup edilmek üzere dahilî teVkifat yapacakları hük
me bağlanmıştır. Bu hükme göre, gereik uluslarara
sı taşımacılık işiyle, gerekse ihracat işiyle uğraşan 
Gelir Vergisi mükelldfterinin bu faaliyetlerinden elde 
etmiş oldukları gelirler, Gelir Vergisinden müstes
na olmadığından, bu mükelleflerin yaptıkları mal 
ve hizmet teslimleri karşılığında aldıkları bedel üze
rinden 20.12.1985 tarih 85/10175 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararının 21.1-2.1986 tarih 86/10380 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararıyla değişik 3 üncü maddesinin 
(d) fıkrasında belirlenen oranlarda dahilî tevkifat 
yapmaları gerekmektedir. 

2. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 
nci ve 16 nci maddeleriyle İlan ve Reklâm Vergisi 
hükme bağlanmış olup, kanunun 12 nci maddesi ge
reğince, beied'iyo sınırları ve mücavir alanlar için
de yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Rek
lam Vergisinin konusuna dahil edilmiştir. Madde 
metninde de görüleceği üzere, İlan ve Reklam Vergi
sinin alınabilmesi için, ilan ve reklamın belediye sı
nırlan " ve mücavir alanlara içerisinde yapılması ge
rekmektedir. Dolayısıyla, direkt yurt dışında yapılan 
ilan ve reklamlar bu verginin konusuna girmemek
tedir. Ancak, yurt içinde başlayıp da, bilaJhara yurt 
dışına çıkan treyler ve kamyonların üzerinde yazı
lan firma isimlerinin, İlan ve Reklam Vergisine tabi 
tutulması gerekmektedir. Bu durumda motorlu ta
şıt araçlarının içine ve dışına konulan ilan ve rek
lamların süresi altı aydan az olursa vergi miktarının 
yarısı, altı ayı geçen sürelerde ise vergi miktarının 
tamamı almacaktır. 

3. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3239 
sayılı Kanunla eklenen mükerrer 40 inci maddesin
de «Kurumlar Vergisi mükellefleri cari vergilendir
me döneminin Kurumlar Vergisine mahsup edilmek 
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üzere, Gelir Vergisi Kanununun dahilî tevkifat ile' 
ilgili hükümlerine göre, dahilî tevkifat yaparak ver
gi dairesine öderler» hükmü yer almaktadır. Kurum
lar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin sekiz nu
maralı bendinde, kambiyo mevzuatı değerinde Tür
kiye'ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi 
kaydıyla, dış navlun hâsıMının yüzde 20's.i Kurum
lar Vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisnadan ya
rarlanan kurumlardan, bu taşımacılık dolayısıyla ge
nellikle Kurumlar Vergisi matrahı oluşmamaktadiı 
Bu nedenle, 27.2.1986 gün 86/10415 sayılı Bakanla* 
Kurulu kararı ile Türkiye ile yabancı ülke arasında 
döviz karşılığı taşımacılık faaliyetleri karşılığında al
dıkları taşıma belgelerinde dahilî tevkifat oranı sı 
fır olarak belirlenmiştir. 

Türkiye ile yabancı ülkeler arasında Türk Lirası 
karşılığında taşıma işi yapan kurumlar, Kurumlar 
Vergisi istisnasından yararlanmadıklarından 21.2.1986 
tarih 86/10380 sayılı Bakanlar Kurulu kararının (d) 
fıkrasında belirlenen oranlar uygulanmak suretiyle 
dahilî tevkifat kapsamına alınmışlardır. 

Arz ederim., 
[BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu?-
HfilJMt NALBANTÖÖLU (Erzurum) — Efen

dim, anlaşılıyor ki benim önergemden sonra bir tas-
hihat yapmışlar.' Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
44. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars -

İğdır - Karakale'deki Bez ve İplik Fabrikasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) 

'BAŞKAN — 44 üncü sırada, Kars Milletvekili 
Halis Soylu'nun sorusu vardır. 

Sayın Soylu?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
45. •— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/758) 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara İli Kay aş ve Gülveren semtindeki bir 
araziye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/760) 

BAŞKAN — 45 ve 46 ncı sıralardaki, Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu'nun soruları, İçtü
züğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

47. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Muğla Milletvekili 
îdris Gürpınar'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?... Buradalar. 
Sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
48. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-

ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, İstanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?... Yoklar. 
Sayın Başbakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

. 49. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, sorusu, İçtüzüğün 97 
nci .maddesine göre ertelenmiştir. 

50. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

BAŞKAN — 50 nci sıradaki Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, sorusu, soru sahibinin izinli olma
sı sebebiyle ertelenmiştir. 

51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sorusu vardır. 

Saymı Abacıgil?... Buradalar. 
Sayın balkan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgil'in, 

Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanımdan sözlü soru 
önergesi (6/710) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sorusu vardır. 
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Sayın Abacıgil?... Buradalar. 
Sayın Balkan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 
53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Balıkesir Milletve
killi Dvut Abaeıgirin, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yoklar, 
Soru ertelenmiştir. 
54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.., Buradalar. 
Sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Erdek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/714) 

BAŞKAN — 55 ineli sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abaeıgirin, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Abacıgil?... Buradalar. 
Sayın bakan?..* Yoklar. 
Soru ertdenmiştir. 
56. ı— Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/715) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut AbacıgjıP'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?... Buradalar, 
Sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
57. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğ

la İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çam
ları ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Muğla Milletvekili 
'İdris Gürpınar'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?... Buradalar. 
ISayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
58. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaraş --- Merkez --• Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/719) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Turan Bayezit'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Bayezit?... Buradalar. 
Sayın Başlbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
59. ı— Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, ^Andırın - [Kahramanmaraş [karayolu
nun vtüt, proje \ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından <sözlü soru önergesi 
(6/720) 

(BAŞKAN — 59 uncu sırada, Kahramanmaraş 
mililetivokili Turan Bayezit'in, Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu vardır. 

ISayın Bayezit?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmişUir. 
60. ı— flatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 

in, İHatay İlinde ortaya \çıkarılan {Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı ^olayının sonuçlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

IBAŞKAN — 60 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurralhman Demirtaş'm, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Demirtaş?.. Yoklar. 
Sayın Balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
61. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı

yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

BAŞKAN —• 61 inci sırada, 'Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka-
nrn'dan sorusu vardır. 

ISayın (Fırat?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
62. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına bas
kı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741) 
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BAŞKAN — 62 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat 'Sökmenoğlu'nun sorusu, soru sahi
binin (görevli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

63. —İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

(BAŞKAN — 63 üncü sırada, İstanbul M'ille'tfve-
'kili İbrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın 'ba

lkan?... Yoklar. 
ISoru ertelenmiştir. 
64 — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, de

miryollarının modernizasyonuna ilişkin sözlü sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un cevabı (6/745) 

(BAŞKAN — 64 üncü sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, Ulaştırma Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayım Aydemir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
•önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü soru önergemin, Ulaştırma Balka

nı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için ge
reğine 'müsaadelerinizi arz ederim. 

Sayigıîiarımila. 
Hüseyin Aydemir 

izmir 

(Dar bir yol üzerinde, kısa zamanda en çok yük 
ve yolcu 'taşıma imkânı vermesi sebebiyle kitle taşı
macılığında en avantajlı ulaştırma aracı olan demir
yollarımızın; ekonomimizde ve günlük yaşantımızda 
etkin ve önemli 'bir yeri olmasına rağmen; 

1950 yılından sonra demiryolu yatırımlarında sü
rekli tbir gerileme olduğu; '8397 kiltome'trelik mevcut 
demiryolu ağının yarıdan fazlasının 30 yaşının üze
rinde •ekonomik 'ömrünü doldurduğu; yolların sade
ce 204 kilometrelik kısmının elektrikli olup, '% 33 lük 
bir bölümünün yüz kilometreyi aşırı hız yapmaya 
imkân verdiği, çift bat işletmeciliğinin % 2 civarında 
kaldığı bilinmektedir. 

En kısa süre için. demiryollarımızın gerekli ve ye
terli Ibir Ibiçimde modernizasyonunun yapılması zo-
rumlüğu karşısında : 

I. — Eskiyen, ekonomik ve teknik ömrünü "dol
duran demiryolu ve köprülerimizin yenilenmesi; alt
yapı malzemesinin modernleştirilmesi; çift Ihat ya
pılması, sinyalizasyon sisteminin uygulanması ve 

elektrifikasyona geçilmesi için uygulamaya konul
muş çalışma plan ve programı var mıdır? Bu konu
daki yatırım planının esa'sı nedir? 

II. — Halen Balıkesir üzerinden ve uzun mesa
fede yapılmakta olan Ankara- llzmir yolunu kısalt
mak, yük ve yolcu taşımacılığında daha ekonomik 
ve cazip seviyeye ulaşmak için, A'fyon-Uşalk üzerin
den ve dalha kısa mesafede çift hatlı ve elektrikti ye
ni Ihat yapılması düşürtülmüş ve yatırım planına alın
mış mıdır? 

III. — Ankara - Afyon 'üzerinden ispatta ve Bur-
dur'a kadar getirilmiş bulunan mevcut demiryolunun 
Antalya'ya ulaştırılması maksadıyla, Burdur-Antalya 
arasında yeni hat yapılması planlanmış mıdır? Mev
cut plana göre bu hattın yapılmasına ne zaman haş
lanacak ve ne kadar zamanda bitirilecektir? 

(BAŞKAN — Ulaştırma (Bakanı Sayın Veysel Ata-
soy, buyurun efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
{Zonguldak) — Sayın Başkan,' sayın milletvekilleri; 
'İzmir Milletvekili Sayın Hüseyin Aydemir tarafından 
verilen, demiryollarımızın modernizasyonuna ilişkin 
sözlü soru önergesini cevaplamak üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Sayın Aydemir soru önergesinde özetle; 1950 yı
lından sonra demiryolu yatırımlarında sürekli bir ge
rileme olduğuna değinerek, demiryolu ve köprüleri
nin yenilenmesi için uygulamaya konulmuş çalışma 
plan >\e programının bulunup bulunmadığını, Ankara 
-İzmir yolunun kısaltılması için Afyon-Uşak üze
rinden yeni hattın düşünülüp düşünülmediğini, Bur
dur - Antalya arasında yeni hat yapılmasının plan
lanıp planlanmadığını sormaktadır. 

Sayın Aydemir'in sorularına tek tek cevap veri
yorum : 

Eskiyen, ekonomik ve teknik ömrünü dolduran 
demiryolu ve köprülerimizin yenilenmesini, seyrüse
fer emniyetinin artırılmasını, taleplerin karşılanma
sını, taşımla maliyeti ve enerji tüketiminin azaltılma
sını, h'izmetİA iyileştirilmesin'i ve işletmecilik verimiy-
le gelirlerinin artırılmasını hedef alarak yapılan ça
lışmalar sonucunda, 1983 - 1993 yıllarını kapsayan 
«Ulaştırma Ana planı» hazırlanmış ve 20.8.1982 ta
rih ve '8/5277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla uy
gulama alanına konulmuştur. Söz konusu ana plan 
ile 1983 - 1985 dönemindeki ^gerçekleşmeleri ve bu 
ana planın 1986 - 1996 dönemini kapsayan ve Dev
let Planlama Teşkilatı tarafından tamamlanmakta 
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alan revize program taslağı çalışmaları hakkındaki 
(başlıca büyüklükleri sizlere arz etmek istiyorum : 

Yol yenilemesi, ana planda 4234 kilometre, re-
vizeyle 5134 kilometreye çıkmaktadır. 1983 - 1985 
yılları arasında. plan (hedeflerinin (hemen 'hemen iki 
katı aşılarak 1060 kilometre yol yenilenmiştir. 

Varyant ve yeni yol hatları 495 kilometre, revize-
de 770 kilometre; iki yıllık gerçekleşme 46 kilometre. 

Telekomünikasyon tesisi 1954 kilometre, revize 
planda 1982 kilometreye çıkmaktadır; ilki yıllık ger
çekleşme ise 952 kilometredir. 

Sinyalizasyon tesisi ana planda 1380 kilometre 
öngörülmüştür; bu iki katından da fazlaya çıkarıla
rak 3151 kilometre olarak revize edilmektedir. Halen 
ana plan çerçevesinde yürütülen 577 kilometrelik 
Diıvriği-tskenderun halttı projesi, Sinyalizasyon yatı
rımlarının yaklaşık yüzde 4Q'ı bu iki yıl içerisinde ta
mamlanmıştır/ 

'Elektrifikasyon, 1 230 kilometre öngörülmüş 
olup, 2 342 kilometreye revize olması istenmektedir. 
Ayrıca- 101 kilometre elektrifikasyonda iki yıl içeri
sinde ıgerçekleştirilmiştir. 

'Dizel ana (hat lokomotifi 358 olarak öngörülmüş 
olup, 184 olarak revize edilmiş ve 114 olarak da ger-
çdMeşmişt'ir. 

Elektrikli ana hat lokoımötlifi 120 adet öngörül
müş ve 315 olarak revize edilmiştir. 

Dizel manevra lokomotifi 160 adet önlgörülmüş 
olup, 190 adedi revize edilmekte ve bu yıl içinde de 
20 adedi Eskişehir'deki fabrikamızda İmal edilmiştir. 

Elektrikli (banliyö 71 adet öngörülmüş ve 85 ade
di reVize edilmekte olup, iki yıl içerisinde de 12' ade-

' di gerçekleşmiştir. 
Yolcu vagonu 535 adet öngörülmektedir ve yine 

re vize planda (bu sayı aynen muhafaza edilmekte olup, 
1983 - 1985 yılları arasında da bunun 102 adedi ger
çekleşmiştir. 

Yük vagonu ana planda 21 400 olarak öngörül
müş ölüp, revize planda yine aynen muhafaza edil
mektedir ve bugüne kadar 3 265 adedinin yapımı 
gerçekleşmiş (bulunmaktadır. 

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere, revize 
ana plan taslağında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz 
belli başlı politikalar açıkça görülmektedir. 

Yol yenilemelerine Ibüyük önem verilerelk, ana hat 
koridorlarının 'tamamının yenilenmesi öngörülmüş ve 
hat kapasitesiyle emniyetini artırmak amacıyla sin
yalizasyon ve elektrifikasyon tesisleriyle, yeni tekno

lojiyi kapsayan çeken, çekilen araç imalatına ağırlık 
verilmiştir. 

Demiryolları ağının fizikî ve geometrik standart
larının yükseltilmesi ve modernize edilmesi 'hususun
da alınan kararlara paralel olarak, Avrupa ülkelerin
den sağlanan kredilerle, toplam 119 adet demiryolu 
yenileme, (bakım ve kontrol makineleri alınarak hiz
mete verilmiştir. 

Ayrıca, Suudî 'Fonundan sağlanan krediyle de, 116 
adet yol ve inşaat makinesi alımı planlanmış olup, 
'bunun 98 adedi teslim alınarak hizmete girmiştir. Bu 
makineler sayesinde yol yenilenmesi ve yol tamira
tında ıbüyük bir Ihız kazanılmış, günün teknolojisine 
uygun mekanize çalışma yapılarak önemli ölçüde ta
sarruf sağlanmıştır. 'Nitekim, 1982 yılında 69 kilo
metre yol yenilenmesi gerçekleştirilmişken, mekanize 
uygulama ile. 1983 yılında 204 kilometre, 1984 yılın
da 25(1 'kilometre, 1985 yılında 145 kilometresi tak
viye pozu olmak üzere '520 kilometre yol yenilenmesi 
gerçekleştirilmiştir. 

1984 yılında İdi kilometrelik Halkalı - Çerkezköy 
elektrifikasyon tesisi (hizmete girmiş, 182 kilometre
lik Eskişehir - Ariflye elektrifikasyon tesisinin yapı
mına başlanmıştır. 

577 kilometre uzunluğundaki İskenderun - Div
riği cevher hatftı elektrifikasyon tesislerinin çok ya
kında yapım ihalesine çıkılacaktır. Aynı hattın sin
yalizasyon tesislerinin yapımına, 1985 yılında haş
lanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. 

Ankara - Haydarpaşa sinyalizasyon tesislerinin 
modernleştirilmesi ve Halkalı - Hudut sinyalizasyon 
tesislerinin yapımı için (Kuveyt Fonundan sağlanan 
kredi ile projenin en kısa sürede yapımına başlana
caktır. 

Yine, IDünya 'Bankasından sağlanan kredi ile Ka-
yaş - Çetinkaya sinyalizasyon tesisi yapımı gerçekleş
tirilecektir. Öte yandan, cer kapasitesinin artırılması 
amacıyla 3 proje realize edilerek uygulama alanına 
konulmuştur. Buna göre, dünyanın en ileri lokomotif 
teknolojisine sahip Amerikan General Motors Fir
ması ile aktedjlen anlaşma çerçevesinde Amerikan 
bankalarından sağlanan krediden 39 adet komple, 5 
adet PİKID ve 7 adet CKİD dizel anabat lokomotifi 
temin edilmiştir. 39 adet komple lokomotif ile ima
latı yapılan 5 adet PİKID lokomotifi servise verilmiş
tir. 7 adet CKD lokomotifinin imali de 1986 yılı 
programında yer almıştır. 

Ayrıca, Alman Krausse - iMaffei firması ile ya
pılan anılaşma çerçevesinde, (kredili olarak temin ve 
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imali öngörülen 50 adet dizel yol manevra lokomo
tif inden İhalen .teslim alınan 15 adet komple ve imal 
edilen 5 atfet PKD lokomotif işletmeye alınmış ve 
45 adet elektrikli analhat lokomotifinin de yerli ola
rak imali konusunda Japon Toshiba firması ile li
sans anlaşması imzalanmış ve 1987 yılında üretime 
geçilmesi planlanmıştır. 

İkinci soruya (gelince : Halen Balıkesir üzerinden 
ve uzun mesafede yapılmakta olan Ankara - İzmir 
yolunu kısaltmak, yük ve yolcu taşımacılığında da-
Iha ekonomik ve cazip seviyeye ulaşmak için Sin
can (Ankara) - Polatlı - Emirdağ - Afyon - Uşak -
Alaşehir - Turgutlu - izmir güzergâhında, 593 kilo
metre yeni demiryolu yapılması, yasa gereği görevi 
alanına giren Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yü
rütülmekte olup, fizibilite etütleri istanbul Teknik 
Üniversitesince yapılmaktadır. 

Üçüncü soruya gelince Ankara - Afyon üzerin
den, . İsparta ve Burdur'a ka'dar getirilmiş bulunan 
mevcut demiryolunun Antalya'ya ulaştırılması mak
sadıyla Burdur - Antalya arasında yeni demiryolu 
yapımı görevi, keza Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
DLH Genel 'Müdürlüğüne aittir. Burdur - Antalya 
arasında yeni demiryolu yapılması konusunda, DLH' 
nin fizibilite etüdü çalışmaları balen sürdürülmekte-
kiir. Bayındırlık Ve İskân Bakanlığınca, fizibilite etüt
leri yaptırılan demiryolu hattının sonucunun fizibil 
çıkması halinde, yapımı prensip olarak bakanlığımız
ca da olumlu karşılanmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Aydemir, konuşmak ister (misiniz efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR' (iznik) — Evet efendim.. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, 'yüce 'Meclisimizin pek muhterem üyeleri; de
miryollarının modernizasyonu konusundaki soruları
ma verdikleri cevaplardan dolayı Ulaştırma Bakanı
mız Sayın Veysel Atasoy'a yüksek huzurlarınızda te
şekkür ederim. 

Verilen ayrıntılı bilgilerden de anlaşılacağı üzere, 
bilhassa 1950 yılından bu yana, demiryollarında ya
pılan yatırımlar yeterdi olmaktan çok uzaktır. De
miryolları, bir ülkenin ekonomisinin etkenliği ve 
canlılığının bir işaretidir. Ulaştırma konusundaki ya
pılacak hizmetler, yatırımlar bu hizmette gösterile
cek gayretlerin derecesiyle orantılı olarak ekonomik 
gelişmenin canlılığını etkiler. Bu bakımdan, eğer 

mevcut statüko ile ekonominin ileriye gitmesinde 
ayak bağı olma durumunda bulunan bir ulaştırma 
sektörü varsa, her şeye tercihan onu ön plana geçir
memiz ve ulaştırma vasıtalarını; karayolları, deniz
yolları, havayolları ve demiryollarını her türlü mü
lahazanın üstünde tutarak kalkınma ekonomisinde 
devreye sokmamız gerekir. Üzüntü ile müşahede edi
yoruz ki, 1923 yılından 1950 yılına kadar olan 27 yıl 
içerisinde büyük bir gayretle, sürekli bir planlama 
ile gerçekleştirilen demiryollarındaki büyük hamle
ler, maalesef, 1950 yılından bu yana her geçen yil 
daha da azaltılarak, gevşetilerek önemiyle mütena
sip bir şekilde ele alınamamış ve böylece, halen 8 bin 
kilometre uzunluğunda bir demiryolu şebekesinin ya-

I mı, yani yüzde 50'si 30 yıllık ekonomik ömrünü ta-
I marnlamış ve işe yaramaz hale gelmiştir. Yani, bu 
I tablo hepimiz için, kalkınma içinde bulunan ekono-
I mimiz İçin çak acı verici bir durumdur. 

I Netice olarak; mevcut demiryollarının yüzde 50' 
I den fazlasının 30 yılı aşkın bir süredir kullanılmak -
I ta oluşu, ekonomik ve teknik ömirünü tamamlamış 
I bulunması, bu konudaki 20 yıllık yatırım planlarıyla 
I bu davanın, bu sorunun çözülemeyeceğinin açık bıiır 
I ifadesidir. Bu bakımdan, 20 yıllık bir süre içerisinde 
I demiryollarının modernizasyonunu ele alan proje, 
I bugünkü hızlı ekonomik kalkınmamıza uygun değil -
I dir. Bunun yanında, demiryollarının sürati maalesef 
I çok acı bir durumdadır; 100 kilometreden fazla sü-
I rat yapılabilen demiryolu miktarı, toplam demiryoHa-
I rımızm yüzde 33'üdür, çift hat işletmeciliği ise de-
I mıiryollarımızın yüzde 2'sinde yapılabilmektedir, 
I elektrikli hat miktarı ise 204 kilometredir. 

I Görülüyor ki, bugünkü demiryolu şebekesi, bil-
I hassa altyapısı, bugünkü modern standartlara uygun 
I bulunmamakta ve ihtiyaçlara cevap vermemektedir. 
I Altyapı açısından, mevcut sistemin yüzde 5'i stan-
I dartlara uymakta olup, mevcut altyapı sisteminin 
I yüzde 95'i yenilenmeye muhtaçtır. ^Üstyapı açısından 
I ise, mevcut sistemlin yüzde 32'sii standartlara uygun -
I dur. 
I Bu bakımdan, bütün imkânlarımızı seferber edip, 
I ulaştırma sektöründe etkin bir yeri olan demiryoMa-
I rımızı süratle modernize etımemiz gerekmektedir. 
i Karayolu taşımacılığına 'büyük önem verilmiştir, 
I mevcut karayolları süratle artmaktadır; fakat bir ül-
I kemin ekonomisinde, toplum taşımacılığı sadece kara-
I yollarına bırakılamaz. 
I BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen toparlayın 
I efendim. 
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HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Dermryol-
'larının, karayollarından çok daha önemilli fonksiyon
ları vardır. Ekonomik yönden demiryollarının faıiki-
yati, karayollarına olan üstünlüğü her zaman göz 
önünde tutulmalı, «Karayolları bugün bu işi ha'lle-
dıiyor» deyip damıiryolları katiyen ihmal editmemelıi-
dir. Yük taşımacıbğında demiryollarının payı dünya 
ortalaması yüzde 75 iken, yük taşımacılığında demir
yollarının payı bizde yüzde 10 ile yüzde 25 arasın
dadır. 

Bütün bu rakamikr, 'bize, mevcut demiryolu şe-
bekesiyel rtfcâfa ötmememiz gerektiğini, mutlaka bu 
konuyu ekonomik planlamamızda, ekonomik gelişme 
programımızda ele almamız gerektiğimi gösterımekte-
dtir. 

Bugün, Mavi Tren, Ankara - İstanbul arasını 7 - 8 
saat gibi kısa bir zamanda kat ederken, maalesef An
kara - İzmir arasını -Balıkes'ir üzerinden gittiği için-
normalde 13,5 saatte katetaıektedlir. Rötarlı olduğu 
zaman ise çok daha fazla sürede, 16 saatte ancak gide
bilmektedir. Ekspres tren ise, aynı yolu 18,5 saatte 
katletmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen toparlayın 
efendim, sürenlizı aştınız. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkan. 

Bu da göstermektedir ki, bugün bütün ülkelerde 
demiryolu işletmeciliği saatte 100 kilometre hızı aş
mıştır. En gelişrriiş ve medenî ülkeler bile yük ve yol
cu taşımacılığında en büyük payı demliryoluna ver
mişlerken, ülkemizin bu konuda geri kalması hiçbir 
surette tasvip edilemez. 

IBu bakımdan, enerjik ve çalışkan olduğunu bil
diğimiz sayın bakanımızın, ulaştırmanın diğer sek
törlerinde gösterdiği üstün başarıyı, bu sektörde de 
göstermesini, üstün gayret ve çalışmamın nasip obua
sını bekliyoruz. 

Bu temennliler ile verdiği izahat için kendilerine 
teşekkür ediyor yüksek huzurlarınızda hepinize saygı
larımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşökkür ederim Sayın Aydemir. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
65. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltilme istekleri red
dedilen öğretim görevlilerinin durumuna ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/747) 

BAŞKAN —. 65 inci sıradaki, Hatay Milletvekili 
M'ulsltatöa MuraJt SöklmienoğUu'nüın sorusu, soru sahibi- J 
nikı görevli olmak sdbebilyille eritelenmiişltiir. | 

66. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 1 Ma
yısın resmî bayram günü olarak ilan edilmesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/748) 

BAŞKAN — 66 imci sıraldlalkü, içel1 Milletvekili A l 
İhsan Eljgfin'ıin sorusu, soru siaMlbâmfih' itzinBli ollmia&ı sen 
bebiyille erfüellenlmllişjtliır.' 

67. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

BAŞKAN — 67 ,noi sıraıdia, Denıfeffii Mlllleftlvekil 
Halllill llhraMlm Şahliınlta, Bâ blakafnda'n sorusu bülüın-ı 
mıalklbaidur. 

Sayım Şalhlin?.. Yok. 
'•Saıyım Baişbalkan?.. Yok. 
iSbmı eırttelenımüişltîr. 
68. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgiî'in, 

nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/750) 

BAŞKAN — 08 tindi sıralda, Bıal'ıktelk- Mlilelbveklill 
Oaıvult Alblaıcıiglln, Baişfoatenldto sorusu bulüirirnıaklta-< 
idııırj 

Sajyın Aihaiaıigjill?., Buralda. • 
!Saiyıın Başbakan?.. Yok. 
ISoınu leırttdllentolilşltüır. 

69. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgiî'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

İBA$KAN — 69 uncu sırada, Baflılkesliır MMIlteftve-
k#i Dıalvult Aibiacıglffl'ıin, Klülltlür ve Turfam Ba|kawn-
dlan sorulsu builüfnmalkltıadııirj 

Sayım Abıataııgili?., Bıuraldalîar. 
Salyım bakam?.. Yoklar. 
'Soru eırltiöPenlmiiışMır. 

70. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu" 
nun, milletvekillerine verilen araba giriş kartlarına 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından söz
lü soru önergesi (6/755) 

(BAŞKAN — 70 inüi metâM, Erzuırum Mliildtve-
Iklii Hitmfi Nalllbamltloğllu'nun sorulsu, içtüzüğün 97 noi 
maldıdels'ine göre enteleınirnliışfe 

71. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, hakkın
daki hapis cezası kesinleşen bir mahkûmun yakalan-
ması için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/752) 

IBAŞKAN — 71 indi sırada, Korniya Mİletvefciâ 
Saılllm EreOTm, Içiİışferli Bakamı'ndlaın tortusu vardır. 

Sıaiyıın Brel?.. Buradalar. 
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(Sayım (bakan?.. Yokton 
Sam ©rttelıenımiştir̂  
72. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ordu İli 

Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/753) 

IBIAŞKAN — 72 noi sırada, Komıya MlUdÜvelkiiıl'i 
Saıİm Eref'in tçliişlıeırti Bakanımdan sorusu vaındur. 

jSaiyıin Erel?.. Buraidallar. 
İSaıyuın Ibaikaın?.. Yoklar. 
Soru eulteilentmlişltiiır, 

VII. 

1. — 2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/740) (S. Sayısı : 
446) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyoruz. 

2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının görüşme
lerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
'Bir önceki birleşimde tasarının tümü üzerinde Hür 

Demokrat Parti ve Doğru Yol Partisi grupları adına 
(birer üye konuşmuştu. 

Şimdi söz sırası SHP Grubu adına Sayın Ayhan 
Fırat'ın. 

Buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA AYHAN.FIRAT (Malat

ya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bugün 
2813 Sayılı Telsiz Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ait tasarı üzerinde, SHP Grubu adına 
fikirlerimi arz edeceğim. 

Değiştirilmesi istenen kanunda, Telsiz Genel Mü
dürlüğü vardı. Telsiz Genel Müdürlüğü, yasadaki hü-
Iküm uyarınca, Ulaştırma Bakanlığı bünyesi içerisin
de, bağlı bir genel mü düriük olarak görev yapmak
taydı. 

'Malumunuz olduğu üzere, telsiz haberleşmesi, mo
dern dünyanın önde gelen muhabere ihtiyaçlarını kar
şılamak için, ısıon senelerde büyük oranda inkişaf et
miştir. Ülkemizde de telsiz hizmötleri, cumhuriyetin 
kurulduğu yıldan 1950'li yıllara kadar, son derece 

(1) 446 S. Sayılı Basmayazı 27.5.1986 tarihli 110 
uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

73. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak -
Merkez - Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Vali-
since açığa alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/754) 

BAiŞKIAN — 73 üncü sunakta, Ordu Mlitetvekıtö 
Bahriye Üçok'un, İçimleri Balkanlından sorusu vardır. 

Saıyın Üçiofci ., Yıokfar, 
Salyam lbaka!n?.< Yoklar. 
Soru leritiâlenırnıişlüir, 

katı olan yasa kuralları içerisinde, uygulanmış ve 
gençlerin telsiz ımuhaberesliyle uğraşmasına hiçbir şe
kilde müsaade edilmemiştir. 1950 yılından sonra da 
amatörler, yine beklenen imkânı bulamamışlardır. Bu 
durum, 1983 yılına kadar devam etmiştir. 

Kanun, 1983 yılında çıkmıştır. Bir sayın millet
vekili, bu kanunun ANAP hükümeti zamanında çı
karıldığını söylemişlerdi; yanlış biliyorlar, bu kanun 
Danışma Meclisi zamanında çıkarılmıştır. 

Telsliz haberleşmesinin, ülkemizde de ihtiyacı bü
yük oranda karşılayacağı varsayımı üzerinden gidi
lerek yürürlükteki kanunda, daha iyi şartlar temin et
mek üzere, bakanlık (tarafından bir tadil tasarısı ge
tirilmiştir. 

Hepinizin bildiği gibi, katma bütçeli idarelerde, 
hizmet, daha ziyade günün muayyen şartları içinde 
yapılır. Mesaisi saat 09.00\la başlayıp, akşam 17.00' 
de bitlen daireler, genellikle katma bütçeli idarelerdir; 
ancak, eğer (bir müessesede hizmette devamlılık var
sa, mal değil hizmet üretiyorsa ve devamlılığı olan bu 
hizmeti yürütebilmek için bunun KİT veya KtK sta
tüsünde, yani 233 sayılı Kanun kapsamına giren bir 
genel müdürlük olmasında yarar vardır. 

Hükümet, daha önceleri bağlı kuruluş halinde 
olan genel müdürlüğü, bir nebze iyileştirmek için kat
ma bütçeli bir genel müdürlük haline getiriyor. Kat
ma bütçeli bir genel müdürlük olacak, teMz ücretle
rini kendisi toplayacak, malî imkânlarını biraz daha 
artırmış olacak; bu sayede daha iyi bir haberleşme ve 
konifcrol etme imkânını elinde bulunduracak; telsiz fre
kans tahsislerinde daha modern ıs'istemlere geçecek. 
bilgisayarlarla daha çabuk çalışır hale gelecektir. 

Kanun çıkarılırken, ibu genel müdürlüğün en hü« 
yük görevinin monitör görevi olduğu öne sürülmüş
tür. Monitör görevi, Türkiye dahilinde ve Türkiye 
haricinde olmak üzere, zararlı yayınların ve yerleri-

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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nin tespitini amaçlar. Kanun tatbikata girmiş; ama 
maalesef bugüne kadar monitör hizmeti beklenen 
oramda etkin olamamış, inatta ve hatta hiç başlayama-
raııştu'. 

Telsiz hizmetlerimden bir ücret alınarak, bu ge
nel müdürlüğün bütçesine bir ilave olarak verilmesin
de yarar vardır; ancak idemin de arz ettiğim gibi, de
vamlılık arz eden hizmetler bu şelkilde yürütülebilir 
mi, yürütülemez mi; o münakaşa götüren bir konu
dur. 

Büyük oranda teknik hizmet ifa edecek olan bu 
genel müdürlüğün buna göre de bir kadrosu olması 
ve bu kadroda ehil elemanları toplaması gerekir. Bu
nun 'için genel müdürlük, bünyesinde mukaveleli per
sonel çalıştıracağını varsaymış ve 425 civarında da 
bir kadro öngörerek, buma dair kadro planını bakan
lığa vermiştir. Ümit ederiz ki, mulkaveleKi personel ça-

' bştırma imkânıyla, öngörülen kadro imkânları zama
nında ver'ilir ve bu genel müdürlük hakikaten daha 
etkin görev yapacak hale gelebilir. 

Tabiî İki, bu genel, müdürlük etkin görev yapar
ken -demin de arz ettiğim gibi- yalnızca yurt (içinde 
değil, yurt dışımda da hizmet yapacak; Türkiye'nin 
her noktasında da görevimi yerine getirecektir. Çünkü, 
muhaberenin gitmediği yörelerdeki vatandaşın duydu
ğu telsiz ihtiyacı, Türkiye'nin her tarafında olacağı 
için, genel müdürlük teşkilatının da Türkiye'nin her 
noktasına ulaşır hailde bulunması gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz eski kanunda bir ay
rıcalık getirmiştik, zammediyorum bu tadil yasası o ay
rıcalığı kaldırıyor. Biliyorsunuz, PTT'nin kullandığı 
birçok cihaz da telısliz cihazı vasfındadır. )Bu cihazlarım 
ruhsata tabi olmaması hususumu o zaman yasaya koy
muştuk zannediyorum. Şimdi bu sistemin bantları 
Telsiz Genel Müdürlüğünce tahsis edilecek ve PTT 
telsizleri, öyle zannediyorum ki yine ruhsata 'ihtiyaç 
göstermeyecek. 

Yalnız bir nokta çok mühim. Vatandaş telsiz di -
hazini, ülkemizde telefon hizmetinin ligtmediği nokta
larda kullanmalıdır. 

Basit bir misal vermek işitiyorum : Eğer bir firma, 
özellikle Ankara - Konya gibi ısabit iki nokta arasın
da telsiz kullanmak istiyorsa, buna müsaade etme
mek lazım; çünkü, Ankara - Konya arasında devle
tlin bir başka muhabere sistemi vardır. Otomatik te
lefonla görüşme olanağı vardır ve isterlerse kendileri
ne devamlı hat tahsis edilebilir. Bu balkımdan, ül* 
kenin kıt imkânlarını bu şeklilde tüketmeye ne vatan
daşın, ne de hiç kimsenin hakkı yoktur. Eğer Konya' | 

nın içi ve Ankara'nın içi gibi telefonla muhabere sis
temi olan yerlerde tels'iz kullanılmak istenirse, buna 
müsaade etmememiz gerekir. 

Bu husus yalnız onlar için mi geçerllidir? Devlet 
için ide geçerlidir. Devletin birçok kurumlarına ba
kınız, bugün hepsine yakın bir kusanında telsiz cihazı 
vardır ve Ankara ile devamlı olarak konuşurlar. 

Eskiden Van'dan veya Hakkâri'den Ankara ile ko
nuşamazdınız; ama bugün Türkiye'nin her noktası 
Ankara ile bağlantılı otomatik telefona kavuşmuş
tur; bu bakımdan neden telsliz kullanılsın? Bunlar dı
şarıdan gelen ve dışarıya kaynak akıtan tüketim cihaz
larıdır. Dolayısıyla bu konuda ülke yararını düşün
mek lazımdır. 

Bundan senelerce önce bu konuda Ulaştırma Ba
kanlığında yapılan bir toplantıda, birçok tesisin bu 
şekildeki ihtiyaçlarına şahsen karşı çıkmıştım. Çün
kü, «Kısa bir gelecekte Türkiye, bu imkâna kavuşa
cak» demiştim ve Türkiye bugün o imkâna kavuşmuş
tur. 

'İstanbul ve Ankara'da her önüne gelen telsiz ciha
zı kurmuş konuşuyor; bunlara müsaade etmemek la
zımdır. Çünkü, bir radyolink sistemi üzerinden 3 tane 
1800 kanal telefon konuşması yaptırtabiliyor ve dı
şarıdan döviz ödenerek alınan teslisler bunlar. Şimdi 
fiber-optik sistem kullanılıyor; yol kenarlarını görü
yorsunuz. Bu projeleri biz 10 sene önce yaptık. 1970' 
İİ yıllarda yaptığımız projeler bugün tatbik ediliyor. 
Bir fiber-optik tel üzerindem 10 bin kişi konuşacak. 
Artık Ankara, istanbul, İzmir, Adama, Mersin gibi 
büyük merkezlerde; daha doğrusu güvenilir telefon 
muhaberesi olan- mahallerde, telsiz kullanımlına mü
saade edilmemesi gerekir. Çünkü bu dublikasyondur,* 
memleketin kıt kaymaklarımı kurutmak anlamına ge
lir. 

Her zaman (söylediğim bir misali vermek işitiyo
rum : TRT kendi ihtiyacı için radyolink sistemleri 
kurmuştur, fakat kullanaimamıştır. Oysa PTT oralara 
radyolink sistemleri kurarak, hem muhabereyi temin 
etmiş, hem de televizyon yayınlarının naklini sağla
mıştır. TRT, hizmet vermeyen, battal yatan o sistem
leri neden kurmuştur? O günün şartları içerisinde bu 
fikrimizi söylemiş, söylemiş, söylemiş ama anlatama-
mışltık. Ama büıgün buna, azamî derecede riayet edil
mesi lazımdır. 

'Muhterem arkadaşlarım, her yasada söylediğim bir 
şeyi yine söylüyorum : Bakanlar Kuruluma, ücretleri 
yüzde 50'ye kadar azaltmak ve 10 katına kadar artır-

[ mak yetkisi veriliyor. Ben buna karşıyım. «Egemenlik 
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kayıtsız şartsız milletindir» diyoruz; millet egemenli-
ğinli Türkiye Büyük Millet Meclisinde kullanır. Ya
saya, koyacağımız ücretleri yazarız; değişmesi gerek
tiği zaman hükümet yenli teklifini getirir, bir madde 
halinde değiştirilir, ©akanlar Kuruluna bu konuda yet
ki vermek; Meclisin elindeki yetkiyi devamlı suret
te Bakanlar Kuruluna vermek doğru değildir. 

Emniyet hariç, diğer kurumların telsiz cihazları 
ücrete tabi oluyor; niye emniyet değil? Emniyetin de 
ücrete tabi olmasında ne mahzur vardır? Telefonla 

- muhabere imkânı emniyette vardır, ücretsiz rnidlir? 
Ücretlidir, ama emniyet parayı ödeyemediği takdirde, 
onun telefonu kesilmez. Ancak, bu bir gelir gider 
meselesidir; bir müessese, gelirimi ve giderini bilmeli
dir. Tüm kurumlara ayrıcalık tanıımıyoruz, emniyete 
gelince ayrıcalık tanıyorsunuz. Emniyet 2 milyonu 3 
milyonu veya 5 milyonu vermekten aciz değil; ama, 
hiç değilse hesabını bilsin. 

Efendim, eskilden frekans tahsislerini • Genelkur
may Başkanlığı yapardı; bizler de talep ederdik, müş
terek verilirdi. 'Bundan sonra Telsiz Genel Müdürlü
ğü, Genelkurmay Başkanlığıyla diyalog içerisinde bu
nu temin edecek ve frekansları verecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, «Bu yasaya karşı
yım» diye komisyon raporunun altına da yazdım, ra
porun altında bu husus mevcuttur. Neden karşı oldu
ğumu tekrar arz edeyim. Demin de arz ettiğim gibi, 
bu yasaya, Bakanlar Kuruluna yetkli verdiği için kar
şıyım, katma bütçeli bir idare kurduğu için karşıyım, 
KİT olmadığı için karşıyım, 233 sayılı Kanun kapsa
mına almadığı için karşıyım. Çünkü, Ulaştırma Ba
kanlığı, yıllardır katma bütçeli bir idare olan Devlet 
Hava Meydanları İsletmesini 233 sayılı Kanun kap
samına almıştır ki, bu kadar aktif olmayacaktır, bu
rada hizmetler 24 saattir, monitör hizmetleri durmaz. 
Burada hltzmetin 24 saat durmayacağı ortada iken, 
bunu IKtT statüsüne, 233 sayılı Kanun ^kapsamına al
mıyor, Devlet Hava Meydanları İşletmesini 233 sayı
lı Kanun kapsamına alıyor. İşte bu iki noktadan bu 
yasaya karşıyım dedim. Danışma 'Meclisinde bu ya
sayı görüşen, komisyonun başkan yardımcısı idim, bu 
yasayı çıkarırken de, bu yasanın 1983 senesinde söz
cülüğünü yaptım. O zaman bizleri -burada o günleri 
yaşayan kıymetli arkadaşlarım vardır- aşırı ideolojik 
bir hitapla damgalayan arlkadaşlara, bugün burada 
cevabı verilmiştir. O gün «<11_ Eylül öncesi anarşistleri
nin eline bir de telsiz mi veriyorsunuz?» dediler, ben 
konuşurken. Ben de onlara «"Siz kafanıza göre bir ka
nun çıkarır, suçu yasaklarsınız; bir kanun çıkarır has

talığı yasaklarsınız» dedim. Bir kanun çıkarttınız, «Tel
siz muhaberesi yasak» diye, yasak mı? Değil. Herkes 
evinde kullanıyor. O halde bunu bir yasayla halkın da 
ihtiyacına cevap verecek hale (getireceksiniz; ama ted
birini alacaksınız. Kontrol devletin elinde olacak. İş
te monitör sistemi, kontrolü devlete veren sistemdir; 
ama ne yazık ki, daha kurulmamıştır. 

IBakın arkadaşlarım, bu yasayı getirmekle bu ül
keye yaptığımız bir hizmeti de söylemek isterim : Bu
gün Türkiye'de telefonun ulaşamadığı köylere, bakan
lık telsizle ulaşıyor. İşte konuşturamazsan o adamı, 
onu bu ülkeye yararlı hale getiremezsin; ama telsizle 
bile oradaki vatandaşı Türkiye ile, Almanya ile konuş
turulan onun devlete güvenini ve bağlılığını artırır
sın. 

Hepinize ısaygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Şahsı adına Sayın Haznedar, buyurun. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi 1982 yı
lında çıkarılan 2813 numaralı Kanunla Ulaştırma Ba
kanlığı merkez teşkilatı içinde Telsiz İşleri Genel Mü
dürlüğü kurulmuştur. Bu genel müdürlük halen faali
yettedir ve kanunda gösterilen görevleri yürütmekte
dir. Özellikle frekans spektrumunun idaresi bu ge
nel müdürlükçe yapılmaktadır. 

Yine 2813 sayılı Kanun, amatör telsizciliğe de 
imkân vermektedir. Bunların yapacakları yayınların, 
ülke çıkarları açısından izlenmesi fevkalade önemli 
bir konudur. Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü bu tari
he kadar bu konuda organize olmamış ve bu görevi 
üstlenmemişti. Kontrol, çok sınırlı bir şekilde dev
letin haber alma organlarınca yerine getiriliyordu. 
Millî Güvenlik Kurulu, konunun önemi ve gelişen 
şartlan göz önüne alarak, bu yayınların yurt sathın
da kontrolünün gerekli olduğu görüşüyle, monitör 
sisteminin yönetilmesi ve lüzumlu tesislerin kurulma
sı görevinin de Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünce 
yüklenilmesini uygun görmüştür. 

Böylece, bugüne kadar sadece telsiz tesisi kurmak 
isteyenlere sertifika verilmesi, amatör telsizcilik eh
liyeti verilmesi, operatörlük imtihanının açılması, tel
siz frekans spektrumunun idaresi gibi işlerle meşgul 
olan genel müdürlük, bu tasarıyla aynı bakanlığa 
bağlı, hükmî şahsiyeti haiz, müstakil gelire sahip, 
taşra teşkilatı da olan ve her türlü elektromanyetik 
yayınların kontrolü ile monitör sistemini de yönete
cek bir hüviyete büründürülmektedir. Bunu teminen 
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«Telsiz Genel Müdürlüğü» adını alan genel müdür
lük, bazı özel imkânlara da kavuşturulmaktadır. 

Benim değinmek istediğim konu da bunlardır; 
çünkü, arkadaşlar diğer konular üzerinde şu ana ka
dar oldukça önemli sayılabilecek hususlara temas et
mişlerdir. 

Bu kavuşturulan imkânlar nelerdir? Bu kanun 
tasarısına göre yüksek dereceli bazı görevlere, kadro 
karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli personel alı
nabilecektir. 

Bazı uzman teknik personel - burası,mühim - ge
nel hükümlere tabi olmaksızın, sözleşmeli olarak ça
lıştırılabilecektir. 

4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 96 ncı 
maddesi (c) bendiyle eklenen telsiz harçları, bazı de
ğişikliklerle ücrete dönüştürülmekte ve genel müdür
lüğün gelirleri arasına alınmaktadır. Genel Müdürlük, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi 
olmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yeni kurulmakta olan ve uz
man teknik,personel çalıştırmak zorunda olan bir teş
kilatın, özel sektördeki ücretler göz önüne alınarak, 
yetişmiş elemanları bünyesine alabilmesi bakımından, 
elan yetersiz kaldığı görülen Devlet Personel Kanu
nu hükümleri dışına çıkmak istemesi tabiî görülebilir. 
Çünkü, özellikle elektromanyetik yayınların kontrol 
altına alınabilmesi için, verilen bilgilere göre ilk etap
ta ülke ölçeğinde yedi istasyon kurulması ve bura
larda 24 saat mesai yapılması gerekmektedir. Bu, çok 
sayıda tecrübeli, yetişmiş teknik eleman istihdamını 
gerektirir. Ancak, bu böyledir diye, genel sistemi de
jenere edecek bir uygulamaya gidilirken, bu tarz bir 
uygulamanın yaratacağı mahzurları da iyi düşünüp 
tartmak ve ondan sonra bir karara varmak gerekir. 

Telsiz Genel Müdürlüğü bünyesinde avantajlı bir 
ekip oluşturulurken, bozulan denge dolayısıyla diğer 
kamu kuruluşlarında çalışan personelin tepkisinin ne 
olacağını tahmin etmek zor değildir. Adaletsiz uygu
lamaların, devlet yönetiminde kısa ve uzun vadede 
daima zararlı sonuçlar doğuracağını gözden kaçırma
malıyız. Bu nedenle ayrıcalık yaratacak bir şekilde 
Telsiz Genel Müdürlüğünde bir düzenleme, bütün ka
mu kesiminde büyük- huzursuzluklar, bitmeyen baskı 
ve haklı taleplere neden olacaktır. 

Aslında yapılması gereken, benzer durumdaki bü
tün kamu personelinin eşit şartlarla durumunda iyi
leştirmeler yapmak ve ayrıcalıklar yaratmamaktır. 

Telsiz Genel Müdürlüğünde çalışan personelle, 
benzer önem ve özellikteki bir işte, mesela Türkiye 

Elektrik Kurumunda, hatta Ulaştırma Bakanlığında 
çalışan bir elemana daha az ücret verirseniz, onu 
müesseseye bağlamak, işindeki aktivitesinin devamını 
beklemek ve daimî şikâyetlerini, huzursuzluğunu ön
lemek artık mümkün olamaz. Bu nedenle, maalesef 
bazı olumsuz örneklerini gördüğümüz bu tarz uygu
lamalardan vazgeçmek yerinde olacaktır. 

Yine üzerinde durulması gereken bir başka husus; 
yeni genel müdürlüğün, 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nunu hükümlerine tabi olmayacağına ait hükümler
dir. Bilindiği üzere, katma bütçeli idarelerin tamamı 
hem bu kanun hükümlerine, hem de 832 sayılı Sa
yıştay Kanunu hükümlerine tabidir. Bu tasarıda ol
duğu gibi bir istisna yaratılırsa, sistem delinmiş olur. 
Bu yolda, diğer katma bütçeli idarelerin de taleple
rinin önüne geçilemez artık. Bir taraftan devletin 
fevkalade büyük yatırımlarını gerçekleştiren Devlet 
Su İşleri ve Karayolları genel müdürlüklerinin de ara
larında bulunduğu tüm katma bütçeli idareler, bütün 
iş ve işlemlerinde adı geçen kanun hükümlerine tabi 
olacaklar, diğer taraftan yeni kurulmakta olan, çok 
sınırlı faaliyet alanına sahip bir idare, sistemin dışına 
çıkarılacaktır. 

Yıllardır belli kayıtlara tabi olan idareler için 
bu sistem bazı zorluklara, aksaklıklara neden olu
yorsa, yapılacak en doğru hareket, şüphesiz sistemin 
aksayan yönlerini düzeltmektir. Böylece bütün ida
relerin işleri kolaylaşmış olurdu. 

Yine tasarının 5 inci maddesinde, katma bütçe 
sistemiyle bağdaştırılması mümkün olmayan bir hü
küm yer almaktadır. Buna göre, yılı içinde sarfedil-
meyen ödenek, müteakip yılın bütçesinde de aynı usu
le tabi olacaktır. Biliyorsunuz bu konuda, Muhasebei 
Umumiye Kanununun 91 inci maddesinde özel hü
küm vardır. Yani yıl içinde onayı çıktığı halde, te
diye edilmeyen, o bütçeden tediyesi yapılmayan pa
ralar emanet hesaba alınır, bilahara yıl içinde öde
nir. Tasarıyla, bunu artan tüm ödeneklere teşmil 
edecek tarzda bir hüküm getirilmektedir. Buna göre, 
yılı içinde sarf edilmeyen ödenek, müteakip yılın 
bütçesinde de aynı usule tabi olacaktır. Takdir edile
cektir ki, bu hükmü, bütçe fikri ve uygulamalarıyla 
bağdaştırmak mümkün değildir; çünkü genel ve kat
ma bütçe sisteminde bu durumdaki ödenekler yeni 
bütçe yılı başında geçerliliğini yitirir, yeni yılda yeni 
bütçe kânunu hükümleri, gelir ve gider miktarları 
esas alınır, bütçeler yıllık olarak yapılırlar. 

Anayasamızın 161 inci maddesi açıktır, bu mad
dede; «Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışın-
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daki kamu tüzelkişilerinin harcamaları, yıllık büt
çelerle yapılır» denilmektedir. Kuruluş katma bütçe
li bir kamu tüzelkişisi olduğuna göre, harcamaları
nın yıllık bütçelerle yapılması bir Anayasa hükmü
dür. Tasarı ile getirilmek istenen sistem bu hükme ay
kırı düşmektedir, kabul edilmemesi gerekir. 

Bütün bu nedenlerle, tasarıdaki bu ayrıcalık ya
ratan düzenlemelerin değiştirilmesinde zorunluluk 
bulunduğu inancındayım. Yüce Meclisin takdirlerine 
arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Müsaade ederseniz, evvela sayın konuşmacıların 
üzerinde durdukları hususlar hakkında açıklama yap
mak istiyorum. Her şeyden önce müspet ve yapıcı 
eleştirilerinden dolayı gerek grupları adına ve gerek 
şahsı adına konuşan arkadaşlarımıza teşekkür ede
rim. 

Hür Demokrat Parti Grubu ve şahsı adına ko
nuşan Sayın Kadri Altay, tasarıyı olumlu buldukla
rını belirtmiştir. Ancak, telsiz konusundan ziyade 
PTT hizmetlerine önem verdiğimiz hakkındaki gö
rüşlerine gelince, bu hususta biraz sonra vereceğim 
bilgilerden de anlaşılacağı üzere, telsiz hizmetlerinde 
de dinamik bir çalışma yapılmış ve ülkemizde yeni 
bir uygulama olan bu çalişma alanında kısa zamanda 
çok önemli işler başarılmıştır. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan Sayın 
Musa öğün - özet olarak - tasarının aceleye getiril
diğini, Millî Güvenlik Kurulu tavsiyelerine uyulma
dığı, monitör hizmetiyle elektromanyetik yayınları
nın kontrolüne müteallik hükümlerde çelişki bulun
duğu ve bölge seçiminde dikkatli olunması gereği 
üzerinde durmuştur. 

Sayın Başkan sayın milletvekilleri, tasarı 2813 
sayılı Telsiz Kanununun bütünlüğüne hâkim olan, 
«Her türlü telsiz sisteminin kurulmasına ve işletil
mesine müsaade edilmesi ve kontrolü devletin yetki 
ve sorumluluğu altındadır» prensibine bağlı olarak 
hazırlanmıştır. 

Monitör istasyonları, bilindiği üzere, elektroman
yetik yayınların kontrolü için kurulan tesislerdir. Bu
rada, Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünün yapacağı 
kontrol, mevzuata göre müsaade edilen telsizlerin ve

riliş şartlarına uygun olarak kullanılıp kulanılmadı-
ğınm ve kaçak olarak çalışan istasyonların tespiti 
mahiyetindedir. Bu bakımdan, herhangi bir çelişki 
söz konusu değildir. 

Bölgelerin seçimine gelince : Elbet, çağdaş uygu
lamanın ve teknolojinin gereği ne ise o yapılacaktır. 

Sayın Bakan, sayın milletvekilleri; şimdi müsaa
denizle telsiz işleri faaliyetlerimiz hakkında özet bil
gi sunacağım : Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü, 2813 
sayılı Kanunda belirlenmiş görevleri ifa etmek üzere, 
fiilen 14 Kasım 1983; yani hükümetimizin göreve baş
lamasından bir ay önce kurulmuş olup, halen aşağı
daki birimlerden ibaret bulunmaktadır. Sistemler 
Dairesi Başkanlığı, Frekans Dairesi Başkanlığı, Tel
siz Standartları Dairesi, İşletme Dairesi Başkanlığı ile 
Bilgi İşlem Müdürlüğü ve İdarî İşler Müdürlüğünden 
ibaret olup, halen 62 adet çeşitli personelle hizmeti v 

yürütmektedir. 
25 Mayıs 1986 tarihli itibariyle bugüne kadar ger

çekleştirdiğimiz faaliyetler şöyledir : 
I - Yayınlanmış bulunan .telsiz yönetmelikleri : 
1. Genel Telsiz Yönetmeliği, 
2. VHF Bandı Deniz Telsiz Cihazları Kurma ve 

Kullanma Esasları Yönetmeliği, 
3. iPagiing/Çağrı ve CB/Hailk Bantı Telsiz Cihaz

ları Yönetmeliği, 
4. Telsiz Telgraf ve Telefon Operatörleri Sınav 

Yönetmeliği, 
5. Amatör Telsizcilik Yönetmeliği, 
6. VHF Deniz Cihazları İmalat ve ithalat Temel 

Standartları Yönetmeliği, 
7. Paging/Oağrı ve CB Cihazları İmalat ve it

halat Temel Standartları Yönetmeliği, 
8. Kablosuz; Mikrofonlar, Tercüme Cihazları, 

Dıiyafon Cihazları, Temel Standartları ve Kullanma 
Esasları Yönetmeliği, 

9. Sanayi, Tıp ve Bilimsel Elektromanyetik Ci
hazlarının; llmalat, İthalat Temel Standartları ile Kur
ma ve Kullanma Esasları Yönetmeliği, 

10. VHF ve UHF Frekans Bantlarında İmal ve 
İthal Edilecek Olan Telsiz Cihazlarının Temel Stan
dartları Yönetmeliği, 

11. Otomatik Frekans Tarama özellikli Telsiz 
Cihazları Yönetmeliği. 

Yukarıda açıklanan yönetmeliklerle; kamu kurum 
ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzelkişilere geniş bir şe
kilde telsiz kullanma limkânı •sağlanımış bulunmakta
dır. 

Bilhassa, ekonomik alanda, çeşitli iş çevrelerinde, 
endüstriyel kuruluşlarda, ziraî alanda, turizm sektö-
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ründe, sağlık 'kuruluşlarında, madencilik sektöründe 
ve sportif sahalardaki hizmetler d€ dahil olmak üzere 
telsiz haberleşmesi yönünden çok büyük imkânlar ka
zandırılmıştır. 

Ayrıca, 65' ithalatçı 'telsiz firmasuna ve 486 telsiz 
satış bayiine iş sahası açılmış ve bunların faaliyet
leri ile ilgili olarak yurt düzeyinde 128 adet telsiz 
bakım-onarıım laboratuvarı kurulmuştur. 

Böylece kendiliğinden 'büyük bir 'teknisyen potan
siyellinin doğmasına ve iş sahası yaratılmasına 'im

kân ikazandırılmışitiır. 

][ - Yine aynı süre zarfında aşağıdaki hizmetler 
verilmiş bulunmaktadır : 

1. 56 kişiye, uluslararası sahada geçerli amatör 
telsizcilik 'ehliyetnamesi, 

2. 912 kişiye de telsiz, telgraf ve telefon opera
törü belgesi verilmesi temin edilmiştir. 

3. Böylece, denizlerimizdeki gemilerimize ve 
yatlarımıza can ve mal emniyeti yönünden büyük ha
berleşme (imkânları kazandırılmış; ayrıca, 'amatör tel
sizcilik ve telefon, telgraf operatörleri ehliyetname-
lerıi verilmesiyle, ülkemizin dünyada üyesi oılduğu 
kuruluşlar arasında gerek amatör telsizcilik ve ge
rekse telsiz operatörlüğü alanında yerini alması sağ
lanmış bulunmaktadır. 

III - Telsiz ithalat faaliyetleri : Dönem içinde tel
siz 'ithalatçısı şirketlerin 65 974 adet, çeşitli özellikte 
telisiz ithal etmelerine esas teşkil eden, standartlara 
uygunluk belgesi verilmesi sağlanmıştır. 

IV - Yayınlanacak olan yönetımdıMer : Yukarıda 
çıkan yönetmeliklerden başka bakanılığnmızca hazır
lanan ve Resmî Gazetede yayınlanmak üzere 'Baş
bakanlığa sunulmuş olan yönetmelikler de şunlardır; 

1. Alçak Güçlü Telisiz Cihazları (Her çeşit elek
tronik oyuncaklar) 'ile Elektromanyetik Oihazlarıo 
imal ve 'İthal Esasları Yönetmeliği, 

2. Kablosuz Telefonlar (Cordless Telephone) 
Yönetmeliği, 

3. Televizyon/Radyo Müşterek Anten 'Sistemle
ri Yönetmeliği, 

V - Hazırlığı son safhada olan yönetmelikler : Bu 
Kanunun emrettiği sadece iki yönetmelik kalmıştır, 
bunlar; 

1. Taksi Telsiz Sistemler'i Kurma ve Kullanma 
Esasları Yönetmeliği, 

2. Frekans Yönetimi Esasları Yönetmeliği. 
VI - Frekans idaresi alanındaki faaliyetlerimiz : 
1. MF, HE, VHF, UHF ve SHF bantlarının \ 

frekans plânlama ve ıtahsis yetkileri, 2813 sayılı Ka- > 
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nunun geçici maddesi gereğince Genelkurmay Baş
kanlığından devralınmıştır. Planlama ve tahsisler ta
mamen bakanlığımızca yapılmaktadır. 

2. VHF ve UHF bantlarının yenliden milllî plan
laması yapulmıış ve şeçiüli sektörlere ayrı ayrı hizmet 
veren bantları tahsisler sağlanmıştır. Böylece fre
kans bahtlarının kullanımı 'daha ekonomik duruma 
getirilmiştir. 

3. Karayolları, Devlet lSu Üsleri, Elektrik Btıüıt 
İdaresi Genel Müdürlükleiyle, tüm belediyelere alt tel
siz sistemleri yenliden Uluslararası frekans planlaması 
usûl ve ösaslarına ıgöre planlanarak, dalha rasyonel 
çalışma (imkânları kazanmalarına imkân verimiışitlir. 

4. Yurt 'düzeyindeki tüm (bankaların zırhlı araç
larla para ve kıymetli kâğıt nakliilerİ sırasında kül-
lıanabillimeleri üzere kriptolu sistem kurmaları (ile il
gili frekans planlamaları yapılmış ve Bankalar Bir
liğine iletilmiştir. Bankalar ısis'tamlerinli kurmak üze
re (ihaleye çıkmış bulunmaktadırlar. 

5. Emniyet Geneli Müdürlüğünün, bakanlığımız
dan izin almadan, görevi 'gereği, elindeki (tüm telsiz 
cihazlarını yurdun her bölgesinde serbestçe kullana
bilmesi İçin yeni baştan frekans planlama düzenle
tmesi yapılmış ve bu husus 2813 sayılı Kanuna bir 
(madde 'eklenmesi suretiyle temin 'ödilmlişitir. 

VII. — Telisiz harçları faaliyeti : 

1985 Bkiım ayında hazırlanan telisiz harçlarının 
492 sayılı Harçlar Kanununun dki 'olarak yayınlan
ması ve bugüne fcadarki telsiz faaliyetleri ile ligill 
harç gelirlerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
tahsil edilmesi sağlanmıştır. TabMl edilen harç 
miktarı 1 milyar 475 milyon Türk Orasıdır. 
' VIII. — Telisiz Faaliyetleri kontrolü : 

Ülkemizide her türlü telsiz haberleşmesi kontrolü, 
h'alen iki Ikalderndde yürütülmektedir. 

1. Başbakanımızca görevlendirilmiş olan ilgili 
kuruluşça, ifcüm sisi temler çalli'şıma yönlünden kontrol 
©dilmektedir. 

% GB/halk bandı telsiz faaliyetleri de İlsftlanıbul, 
îzmir ve Ankaralda kurulmuş bulunan CB yayın 
kontrol istasyonları vasıtasıyla sürdürülmektedir. 
Monitör sistemi kurulduğunda, her Üki bentteki görev-
iler (bu sistem vasıtasıyla yürütülecektir. 

IX. — Bugüne kadar verilmiş bulunan çeşitli 
ruhsat ve s'erüifilka ımlilktarları lise şöyledir: 

1. Çeşitli tüzelkişilere 26 1'60 adet ruhsat, 
2. 236 (belediyeye 35 400 adet ruhsat, 
3. 102 kamu kuruluşuna 20 800 adet ruhsat, 
4. 140 ticarî aceritalığa 2 100 adet ruhsat, 
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•5. 28 250 kişiye OB sertâfilklaaı, 
6. 119 çeşitli uçağa 119 adet ruhsat, 
7. Çeşitli büyülklüklteM (gemilere 1 615 adet ruh

sat, 
•8. 'Yatara 380 adet olmak üzene 114 824 adet 

ruhsat ve sertifika verilmiş bulunmaktadır. 
9. Ayrıca, çeşitli büyüklükteki ısu Üstü araçla

rına da 51 237 ısürvey kontrolü !ta'Öbilk edılımi#r. 
X. — Genıel 'Müjdüriüğün yaptırımları : 

• il. Tüm telsiz faaliyetlerini otomasyona alacak 
bilgisayar sistemi kurulmuştur. 

2. Elektronik standart ölçümlerini sağlayacak 
bilgisayar kontrollü elektronik ölçüm merkezi ku
rulmuş ve hizme'te verilmiştir. 

3. Taşra bölge müdürlükleri biluıgisayar merkez
leri ihaleli yapılmıştır. Takriben 10 ay sonra tüm 
'telsiz 'faaliyetleri; Ankara, İstanbul, Çanakkale, Iz-
tmir, Mersin, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun bölge 
müdürlükleri. arasında meydana gidilecek bilgisa
yar Sistemleriyle yürünülür İhale ıgdtMlttiiiş olacaktır. 

XI. — Uluslararası 'faaliyetler : 
1985 yıllında İsviçre'de yapılan Hava ye Deniz 

Seyrüsefer SisLtemHeri Frekans Planlama Konferansı ' 
ma iştirak edilerek, ilk defa 142 adet deniz ve-64 adet 
'bava seyrüsefer sistemlerine ait frekansın uluslar
arası ItesüM işlemi ısağlaltılmıstır. 

XII. — Hedeflerimiz r 
1. Telsiz bölge müdüriüklerimin kurulmasıyla 

hizmetin vatandaşlarımızın ayağına 'götürülmesi, 
2. Millî monitör sisteminin projelendirilmesi ve 

2 bölge merkezinin 1987 yılı sonuna Kadar hıiz'meite . 
verilmesi, 

3. Bölge müdüriüklerinin bilgisayar, elektronik 
ölçüm laboraltuvarlarının ve diğer elektronik sistem-
lerinin kurulması ve büzmete verilmesi, 

4. — HF bandı frekans tablsMerliniin Otomatik, 
en ıson sistemle, üçer aylık devreler hallinde tahsisle
rinin sağlanması ile kullanıcı kuruluşlara gönderil
mesi, 

5. Türkiye'de ilk defa olacak olan milî frekans 
semipozyumumun düzenlenmesü. 

Görüldüğü 'gibi, Sayın Altay, çok müspet konuş
masına rağmen telisiz faaliyeltlerlini ıgözden kaçırmış 
olmaktadır. 2 - 2,5 sene gibi kısa bir süre içinde, 
belli bir tecrübe birikimi lollmayan bir alanda, tel
sizcilik konusunda, bakanlığlımızca büitün bu dişler 
gerçekle#rlıniş olmaktadır. 

Sayın Fırait, son derece müspet ve yapıcı konuş-
masınlda, «Neden KÜT değil de katmalı bütçe?..» so

rusunu. yönelttiler. 2813 sayılı Kanun, ile - telsiz iş
lerinin kamu yaran ve millî güvenlik yönünden 
'önemli nedeniyle - bakanlığımızla görevler verilmiş-
ıüir. Bu görevlerin, KİT staltüsünde bulunan 8.6.1984 
'tarih ve 233 sayılı Kanun (Hükmündeki Kararname
ye göre özede bir tarzda ve Sayıştay denetimine tabi 
olmaksızın çalışan ilgili bir kuruluş tarafından yürü
tülmesi ımlümküın değildir. 

Ayrıca, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, yapı-
' lan iiş ve üretilen hizmetler açısından tamamen ti
carî mahiyette olup, bütün dünya ülkelerinin uçak
larına hizmet vermektedir. 

Sayın Fırait, üzerine basarak «Telsizcilik hizmeti
nin devlet hizmetli olduğunu» açıkça belirtltiler. Bu 
açıdan da, katma bütçeli bağlı kuruluşun bakanlıkla 
ilişkisi ve hukukî statüsü Idurumu, işin mahiyetine 
daha uygun düşmektedir. 

Sayın Fırat'ın ifade ettiği diğer bir husus ise, 
PTT liırnkânlarıyla yapılabilecek haberleşmede 'telsiz 
kullanılması hususudur, bu konuda kendileri tama
men haklıdırlar, Esasen kanunda da bu husus dü
zenlenmiştir. Kanunun 9 uncu maldldesi, PTT imkân
larıyla haberleşme yapılabilen yerlerde telsiz haber-
(lesmesiine imkân vermemektedir. Bakanlığımız da 
uygulamada, kanunun bu maddesine hassasiyetle ria
yet etmektedir. 

Sayın Haznedar, haklı olarak «Monitör hizmet-
lerinlin boklukta kaldığını» ifade eMiler. ©iz, tabiî, 
bu düzeltmeleri yaparken eski kanunu hazırlayanlar 
ve daha önce bu kOnulda çalışmış olan görevlilerle 
uzun uzun görüştük. O tarihte td'sizeilik uygula
masının Türkliyelde geç başlamış olması, bu töür boş
lukları. meydana 'getirmiştir. Sayın Haznedar'ın ifa
de ettikleri ve yukarıda da verdiğim rakamlarla da 
belirtildiği gibi, birdenbire büyük bir hizmet alanının 
meydana gelmesi, ımonlitiör hizmetinin önemini daha 
da ©rteya çıkarmıştır. Biz bu hizmetli, Anayasa çer
çevesinde, tanımlanan ilgili kuruluşlar nezdinde bu 
ıgenel müdürlüğün bünyesinde yürütmeye talip olduk 
ve tasarı da birilikte hazırlianmııştı. Doğrudur; moni-
ıtör 'Sisteminin devreye girmesiyle, süraiöle o açık ka
patılmış 'olacaktır. 

Sayın Haznedar'ın personel konusundaki endişe
lerine, eski bir personele! olarak kaitılamıyorum. Zira 
personelciliğin 'iki ana ilkesi vardır. Eşit işe eşit üc
ret ve ücret adaleti. Bugün aşağı yukarı başka alan
da; yani emniyet hizmetleri ve askerî hizmetlerin 
dışında telsiz kuMamlmadığını varsayarsak, yepyeni 
bir hizmet alanında yeterli eleman bulmamız müm-
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kün değildir. O hâlde (bunlara yeterli ücreti vere- j 
mezsek, ücret adaldEihden ide bahsetmek mümkün 
değildir. 

Bugün özel sektörde bir elektronik firmasında ça
lışan Ibir şahsı, eğer biz monitör ıslistemde istihdamı 
edemiyorsak, biraz evvdl kendilerinin de ifade ettiik-
1'erli faydaları sağlamak mümkün değildir. Bu bakım
dan bu kadar geniş Ibir alana yayılmış olan bu .hiz
metlerin aksamadan yürümesi gerdkmidktddir. Bu ba-
kıımldan da gerdklli personelli fedailik eddbilmemiz için 
başka da çaremiz yoktur. Biugün, ıgeç'mişlte telsizde, 
Ibu alanda askerlikte hizmdt (veren arkadaşlarımız I 
sembolik ücretlerle fahri olarak hizmdt vermektedir
ler, ben kendilerine kusa sürede, iki sendde sağlanan 
Ibu başarıdan dolayı huzurunuzda 'teşekkür ediyo
rum. Ancak (devletlin aslî fgörevü olan ıbu hizmetli [ 
onların yettişlti ireceği genç kadrolarla yürütmemiz 
mümkündür. Dolaylısıyla Ibu konuda Ida personel 
rejimini zedelediğimiz kanaatinde değilim. -Esasen 
Ibu 'tür uygulamalar, devletin Ibütünü içinde hassas 
olan görevlerde de mevcuttur. j 

ihale Kanununa tabi olmama İkionusuırida endi- \ 
şeleri vardır. Burada Ida kendilerinin üzerinde dur
dukları morlitör denettim ıslisfbemfi; diğer bilgisayar 
sistemleri gibi modern tdknolojilerdend'ir ve burada j 
yapılan ihalelerin bir kısmı ida uluslararası nitelikte I 
olabilmektedir ve buraida yapılan işlerim özelliği - iti
bariyle Devlet 'İhale Kanunundan istisna olmasının | 
ibir 'mahzur teşikil edeceği kanaatinde değilim. 

Yine yıl içinde sarf ddilemeyen Ödeneklerin er
iteni yıla kalması hususunda 'tenkitleri oldu. Burada | 
buna Ida mecburuz. Esasında genel bütçenin içinde 
de böyle sistem vardır. Çünkü (burada yapılacak 
olan yatırımlar, monitör ısfistem gibi, (ileride bunla
rın bölgelere kaydırılması gibi yılı içinde tamamlana
cak hizmetler Idegild'ir, dolaylısıyla yenlitden ıbunlar ı 
için kaynak aramamız, yeniden kaynak yaratma ça- I 
basına girmemiz ide mümlkün değildir. Bu da istisnaî 
ıbir durum olîımamaktadır sanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milldöveMllleri; telsiz 'işlerinin. 
'bu derece gelişme göstermesi, müsaade verilen tel
sizlerin amaçlarına uygun olarak kullanılıp kullanıl
madığını kontrol eddblilmıdk içlin gereken monitör 
sisteminin ve ıbu sis/tem içinde yer alacak kontrol istas
yonlarının görevlerinin 'bu genel müdürlüğe verilmesi 
zarurdti, sistemlerin çok ileri teknikleri ihtiva etmesi 
karşısında, personel istihdamında karşılaşılan ve 
karşılaşılacak olan güçlükler, yapılması gereken yatı
rımlar içlin kaynak (bulunması ihtiyacı da dikkate J 
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alınarak, yüksek huzurlarınıza bu tadil tasarısını ge
tirmiş bulunmaktayız. Tasarının Kanunlaşması halin
de, telsiz üsleri çağdaş uygulama imkânına kavuş
turulmuş olacaktır. 

Bu (vesileyle yüce (Meclise ısayigılarıımı sunu
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İM. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — So

rum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Başka soru sormak isteyen sayın milletvekili var 

mı efendim?.. (Sayın Musa öğün. 
Soru soracak sayın milletvekillerinin isimlerini 

kayıt işlemi bİton'iştür. 
Buyurun Sayın Bayezüit sorunuzu sorun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, belki sorum bu değişiklik maddesiyle 
ilgili değil; ama bir hususu öğrenmek istiyorum: 
(Evlerde pek çok telsiz mevcuttur. Telefonlar bu tel
sizleri alıyor. Akşamları genç kızların ve delikanlıla
rın konuşmalarını dinlemekten bıktım. Sayın Bakan, 
hem telsiz işlerinin bakanıdır, hem de PTT'nin ba
kanıdır. Acaba bizi rahat bir telefon konuşmasına 
kavuşturmak için ne gibi teknik, idarî imkânlar dü
şünülebilir, tedbirler alınabilir? 

ıBAŞKAN — Teşıekkür dderiım. 
Buyurun Sayın Balkan. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Sayın Bayezlt konu tamamen bu
rayla ilgilidir; zaten bu kanun tasarısı buna engel 
olabilmek, 'frekansların yerinde kullanılıp kullanılma
dığını ve verilen ölçülerde kullanılıp kullanılma
dığını kontrol maksadıyla monitör sisltemi kurul
ması amacını taşımaktadır. Sanırım tasarının kanun
laşmasıyla, Ibunlar otomaltikman bilgisayarlı sistem
lerle kontrol ailecektir. 

Telefonlarıın karışması konusunda zannediyorum, 
kablosuz telefon kullanıyorsunuz, yani ancak telsiz 
aynı frekansta olursa birbirine karışır, bu husustaki 
'yönetmeliğimiz de Resmî Gazetede yayınlanmak 
üzeredir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Bakan. 
Buyurun Savın Öğün. 
MUSA ÖĞÜN (Kars) — Sayın Başkan, dün ak

şam da konuşmamda ifade etmiştim, monitör sistem
de devletin bu, görevini yapan birkaç kuruluşu daha 
vardır, bu kuruluşların kanunlarında da bu görev var
dır. Misal olarak TRT'yi, Basın Yayın Genel Mü-
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dürlüğünü ve diğer kuruluşları gösterebiliriz. Bunlar
dan mesela Basın "Yayın Genel Müdürlüğünün moni
tör hizmetlerinde özellikle illegal radyolar dinlenmek
te ve hükümete bilgi verilmektedir. Aynı şekilde TRT'-
de monitör sisteminde birtakım haber ve bültenler din-
lenilmekte ve hem TRT bünyesinde kullanılmakta ve 
hem de hükümet gerekli bilgilere sahip olmaktadır. 

Sayın Bakanın ifadelerini dikkatle dinledim, bu iki 
veya daha fazla benzeri sistemleri kendi bünyelerine 
alıyorlar mı? Bunların kendi bünyeleri içerisinde ol
ması gerekir tek elde toplanması bakımından. Bunu 
bu şekilde düşünüyorlarsa, bu kanunlardaki değişik
likler ve bu husustaki esaslar hakkında bilgi istiyo
rum. Eğer bu şekilde devam edeceklerse, o takdirde 
bu büyük çaplı monitör sistemde ne şekilde bir formül 
uygulanacaktır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Sayın Ogün'e açıklamalarından dola
yı teşekkür ediyorum. Her kuruluş kendi alanına gi
ren görevini, elbette kendi monitör sistemiyle devam 
ettirecektir; zira yabancı radyoları dinlemek ve on
ların yayınlarını ilgili yerlere dağıtmak Basın Yayın 
Genel Müdürlüğünün kendi görev alanına girmekte
dir. Bizim monitör sistemimiz ise, bu kanunla, Telsiz 
İşleri Genel Müdürlüğüne verilmiş olan görevleri ye
rine getirmek amacı taşımaktadır ve tabiî bu, daha 
geniş kapsamlı, bütün telsizcilik faaliyetini içine alan 
bir monitör sistemidir. TRT'nin veya Basın ve Yayın 
Genel Müdürlüğünün veya devletin diğer kuruluşla
rının burada daha ileri seviyede veya daha geniş kap
samlı bir monitör sisteminden istifadeleri söz konusu 
olursa, elbetteki devletin bir kuruluşu olarak biz, iş
birliği yapmak mecburiyetindeyiz ve kendimizi de öy
le hissederiz, bu işbirliği devam eder. 

luşlarla yaptığımız işbirliğinin bir sonucudur, bu ka
nun tasarısında da, bu işbirliğine engel herhangi bir 
hüküm bulunmamaktadır. 

Teşekkür ederim. 
MUSA ÖĞÜN (Kars) — Yani bütün bu sistem

leri kendi bünyenize almıyorsunuz. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Hayır, onların kendi görevleridir. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Tasarının tümünün komisyona iadesini isteyen bir 

önerge var; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 446 sıra sayılı 2813 numara- • 
lı Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkındaki Kanun Tasarısının, hatalarından arın
dırılması ve daha fonksiyonel bir duruma getirilebil
mesini teminen, komisyona iadesini müsaadelerinize 
arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ali Mazhar Haznedar Abdurrezak Ceylan 
Ordu Siirt 

Süleyman Çelebi Mahmud Altunakar 
Mardin Diyarbakır 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa 
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) —• Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önerge sahipleri konuşmak isterler 

mi? 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, gerek ben, gerekse grubumuz adma konuşan 
arkadaşım bu kanun tasarısının ne gibi hatalarla 
malul olduğunu izah etmeye çalıştık. Dahi fazla ko
nuşmaya gerek görmüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
5 Önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul.edenler.., 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Zaten, biraz evvel Sayın Bayezit'in de ifade etti
ği gibi, özellikle Citizen bant uygulamasında sıkıntı
lar oldu; yirmisekiz bin küsur - demin kesin rakamı
nı verdim - halk bandı dağıtıldı - yani bir uygulama
dır - bu bantlarda her tip insan çıkabiliyor, ahlaksız 
konuşmalar da yapabiliyor. Siz de takdir edersiniz ki, 
- ihtisas alanınıza giriyor - bugün eldeki sistemlerle ve 
diğer kuruluşların sistemleriyle bunları takip edebil
mek mümkün değil; ama bugüne kadar olan takip
te, yüzlerce ruhsat iptal edilmiştir, yüzlerce ahlak dışı 
ve kanun dışı konuşma yapan kişiler mahkemeye ve
rilmiştir; bu saydığınız kuruluşlar dahil, bütün kuru-
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1 inci maddeyi okutuyorum : | 

2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin j 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı I 

MADDE. 1. — 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

«Kuruluş I 
Madde 5. — Dördüncü maddede belirtilen ge- I 

nel esaslar çerçevesinde Devlet yetki ve sorumlulu- I 
ğunu uygulamak ve kanunla verilen diğer görevleri I 
yapmak üzere; Haberleşme Yüksek Kurulu ile Ulaş- I 
tırma Bakanlığına bağlı hükmî şahsiyeti haiz katma I 
bütçeli Telsiz Genel Müdürlüğü kurulmuştur. I 

Dördüncü maddenin (g) fıkrasında sayılan hiz- I 
metlerin ifası için; telsiz sistemlerinin belirlenen tek- I 
niklere ve usullere uygun olarak çalıştırılmasının I 
kontrolü, enterferansların tespiti ve giderilmesi, Dev- I 
let ve kişi güvenliğini ilgilendiren telsiz faaliyeti ko- j 
nularında yürürlükteki mevzuat dahilinde Devlet gü- I 
venlik makamlarıyla işbirliği yapılması ve millî ve I 
milletlerarası teknik monitör hizmeti ve faaliyetleri I 
Telsiz Genel Müdürlüğünce yürütülür. I 

Ulaştırma Bakanlığına ait ekli (1) sayılı cetvelde I 
gösterilen kadrolar iptal edilmiştir. j 

Ekli (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 190 sa- I 
yılı Kanun • Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cet- I 
velinin ilgili bölümüne eklenmek üzere ihdas edil- I 
mistir. I 

Genel Müdürlük 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı 
Kanuna uygun olarak taşra teşkilatı kurabilir. I 

23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dı
şında kalan görevlerden 1 - 4 dereceli kadrolara Genel I 
Müdürün teklifi üzerine Bakan, diğer bütün görev- I 
lilerin atanmaları ise Genel Müdür tarafından. ya- I 
pılır. j 

Diğer kanunlarda Telsiz işleri Genel Müdürlüğü- I 
ne yapılmış olan atıflar, bu Kanunla kurulan Telsiz I 
Genel Müdürlüğü ile ilgili maddelere yapılmış sa
yılır. 

Genel Müdürlüğün gelirleri aşağıda belirtilmiştir, j 
a) 27 nci maddeye göre alınacak ücretler, I 
b) Genel Müdürlüğün, amatör telsizcilik belge- I 

si ve operatör, ehliyetnamesi yermek üzere açacağı I 
sınavlara katılanlardan alınacak sınav ücretleri, I 

c) Her türlü basılı evrak, form ve yayınlardan I 
elde edilen gelirler, I 

d) Müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek ge- I 
lirler, I 

e) Kurs, toplantı, seminer ve eğitim faaliyetle
rinden sağlanacak gelirler, J 

f) Genel Bütçeden yapılacak yardımlar, 
g) Genel Müdürlük lehine takdir edilecek vekâ

let ücretleri, 
h) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer 

gelirler.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 

efendim?.. Yok. 
Maddeyi ekli cetvelleriyle beraber oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2813 sayılı Telsiz Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 2813 sayılı Telsiz Kanununun 8 
inci maddesine aşağıdaki son fıkra eklenmiştir. 

«Genel Müdürlüğün ekli (2) sayılı cetvelde belir
tilen kadrolarında Genel Müdür, Genel Müdür Yar
dımcıları, Daire Başkanları, Bölge Müdürleri ve Böl
ge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri Kadro 
karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Ayrıca bil
gisayar, monitör ve telsiz hizmetlerinin uzman per
soneli de genel hükümlere tabi olmaksızın sözleşme
li çalıştırılabilir. Bunların unvanı, sayısı, nitelikleri ve 
ödenecek ücretlerin tavan ve taban miktarları, Ulaş
tırma Bakanlığının teklifi, Devlet Personel Başkan
lığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca belirle
nir. Sözleşmeli personelin hizmet süreleri terfilerine 
sayılır ve istekleri halinde T. C. Emekli Sandığı ile 
ilgilendirilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 446 sıra sayılı Telsiz Ka

nunundaki değişiklik yasa tasarısının 3 üncü madde
sine aşağıdaki fıkraların eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Genel Müdür veya en az bir Genel Müdür Yardım
cısının elektronik mühendisi veya elektronik yüksek 
mühendisi olması şarttır. 

Diğer Genel Müdür Yardımcılarında da en az li
sans düzeyinde eğitim görmüş olmaları aranır. 

Genel Müdür; kamu kurum ve kuruluşlarında ih
tisası ile ilgili görevlerde en az onbeş yıl, yardımcı -
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lan ise; kamu kurum veya kuruluşlarında en az on 
yıl çalışmış olanlar arasından atanırlar. 

Hilmi Nalbantoğlu tdris Gürpınar 
Erzurum . Muğla 

Hayrettin Ozansoy Salim Erel 
Diyarbakır Konya 

Yusuf Kazancıoğlu 
Trabzon 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?/. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Sayın Başkan, kanunun 8 inci mad
desinde tanımlanmıştır. O bakımdan tekrar olmakta
dır, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen var mı? 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; hepinize saygılar sunarak 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Bendeniz tabiî bu metni tetkik ettim. Kanun tasa
rısı da önceden elimize geçmediği, kanunlar da ça 
buk çabuk geçtiği için, incelemek zor oluyor. 

Efendim, burada 2 sayılı cetvelde ihdas edilen bir 
sürü yüksek seviyeli genel idare hizmetler sınıfından 
sözleşmeli personel çalıştırılacak kadrolar var. Behe-
mahal 400, 500, 600 bin lira ücret verilecektir. Bu gibi 
vasıflı ve yüksek düzeydeki personel Telsiz Genel 
Müdürlüğü emrinde çalışacağı için bunların teknik 
eleman olmaları gerekir düşüncesiyle önergemi hazır
lamıştım, ancak ben bu maddeyi bir daha okuyaca
ğım, mantığıma uymazsa önergemde yine ısrar ede
ceğim; tabiî reddedilecektir. 

«Genel müdür veya en az bir genel müdür yar
dımcısının muhabere ve elektronik dalında ihtisası 
bulunan ve bu ihtisasını belgelendiren en az lisans dü
zeyinde yükseköğretim görmüş olmaları şarttır. Diğer 
genel müdür yardımcılarından da en az lisans düze
yinde eğitim görmüş olmaları aranır.» diyerek; genel 
müdür yahut bir genel müdür yardımcısının en az 
elektronik yüksek mühendisi veya elektronik mühen
disi olması koşulunu teklif ettim. Yine de tasarıdakin -
den farklıdır. Eğer iltifat ederseniz memnun olurum; 

Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü de hiç olmazsa uzman 
elemanların eline geçmiş olur, iyi idare edilir kanısın
dayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - - Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Önergeye komisyon ve hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 2813 sayılı Telsiz Kanununun 

9 uncu maddesinin sofl fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve 13 üncü maddesinin son fıkrası yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Yönetmelikte belirtilecek gayeler için tayin ve 
tahsis edilmiş frekans bandında ve güçte çalışan tel
siz cihazları tescilleri yapılmak kaydıyla, kurma ve 
kullanma iznine ihtiyaç gösterilmeksizin kullanıla
bilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci matddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 2813 sayılı Telsiz Kanununun 27 

nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Ücret tarifeleri 

Madde 27. — Bu Kanun gereği kullanılacak tel
sizler için; ruhsatname alınması, değiştirilmesi, kul
lanma izni, amatör telsizcilik belgesi ve operatör eh
liyetnamesi verilmesi, teknik muayene, denetleme, 
kontrol ve benzeri hizmetler karşılığında alınacak 
ücretler ekli ücret tarifesinde gösterilmiştir.' Bu ta
rifede yer alan telsiz ücretleri Telsiz Genel Müdür
lüğünce tahsil edilir. Ücret miktarları gerektiğinde 
Bakanlar Kurulunca 10 katına artırılabilir veya yüz
de elli nispetine kadar azaltılabilir. 

Tahsil edilen ücretlerden yılı içinde kullanılma
yanlar, tahsili takip eden yılın bütçesinde Telsiz Ge
nel Müdürlüğü için ödenek kaydedilmek üzere Dev
let bankalarının birinde bloke edilir. Yılı içinde sarf 
edilmeyen ödenek, müteakip yılın bütçesinde de aynı 
usule tabi olur. 

Bu ücretlerin tahsili genel hükümlere tabidir. 
Genel Müdürlükçe ithal edilecek teknik teçhizatın 

gümrük vergisi ve buna bağlı her türlü vergi, resim 
ve harçlardan muaf tutulmasına Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. Yurt içi ve yurt dışı teknik teçhizatın 
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alımlarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hüküm
lerine tabi değildir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi ekli" cetvelleriyle beraber oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ekli 
cetvelleriyle beraber kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 2813 sayılı Kânunun 28 inci mad

desinin matlabı ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Ücrete tabi olmayan telsiz ve cihazları. 
e) İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, her tür

lü telsiz tesis ve sistemlerindeki telsiz cihazları. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 

8 sayılı tarifeye 3239 sayılı Kanunun 96 ncı madde
sinin (C) bendi ile eklenen Telsiz Harçlarıyla İlgili 
VIII inci bölüm ve 3239 sayılı Kanunda yer alan Tel
siz Harçlarıyla ilgili diğer hükümler yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisin bir hu
susa dikkatini çekmek istiyorum. 

Biraz evvelki yaptığım konuşmamda da arz etti
ğim gibi, 4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunla ka
bul edilen telsiz harçları, bu tasan ile ücrete dönüş
türülerek Telsiz Genel Müdürlüğünün normal gelir
leri arasına alınmaktadır. 

Bu vesile ile her zaman tekrar ettiğimiz ve çeşit
li mahzurlarını dile getirdiğimiz bir uygulama çar
pıklığına bir defa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Tasarı, hükümetçe 24.1.1986 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sevk edilmiştir. 
Sevk yazısında, Sayın Başbakanın imzası ile aynen 
şöyle denilmektedir : «Ulaştırma Bakanlığınca hazır
lanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunun 
7.12.1985 tarihinde kararlaştırılan...» Yani, biraz ev
vel arz etmiş olduğum 3239 sayılı Kanunun yüce 
Mecliste kabulünden 3 gün sonra, yeni bir kanun 
ortaya çıkıyor ve o kanunu tamamiyle ortadan kal
dırıyor. , 
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Şimdi, şunu arz edeyim; 'bu genel müdürlüğün ku
rulmasına 25.6.1985 ıtariıhinde karar verilmiştir. O 
tarihte Ulaştırma Bakanlığının bu hususu derleyip 
toplayıp muayyen bir seciyeye getirmesi gerekirdi; 
ama 'bunlar olurken totir taraftan Maliye Bakanlığı bir 
ikanun hazırlıyor -(hatıriayacağınız gibi Bazı Vergi 
Kanunlarında Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun, 
sekiz on tane kanun maddesini değiştiriyordu- öte 
yandan Ulaştırma Bakanlığı tamamen ondan haber
siz, aynı kanunla getirilen hükümleri değişlik bir şek
le sokan, yeni bir ikanun tasarısı hazırlayarak huzu
runuza getiriyor. 

Bu durum, hükümet içinde çok bariz alarak bir 
diyalog ve koordinasyon kopukluğunu gösterdiği gi
bi, bütün kanuniların aniden ortaya çıkan bir ilham 
sonucu ele 'alındığının ve üzerinde gerekli inceleme 
yapılmadan anlaşılmaz bir acelecilikle (kanunlaştırıl
ması yoluna gidildiğimin açık ve reddedilemez izlerini 
taşımaktadır. 

Şu andaki ve son hafta içindeki hükümetin, yüce 
Meclise de akseden tutum davranışı da bu alışkan
lığın hir tezahürü ve devamından başka bir şey de
ğildir. En azından bir hafta daha, rahat bir sekilide 
çalışma imkânı varken, gece 02.30'ıiara kadar; -bu 
mübarek Ramazan günlerinde- sürekli, yorucu ve 
bıktırıcı 'bir çalışma şeklinin, tercihinin altında ka
nuniların süratle çıkarılması kaygısının dışında, poli
tik mülahazaların yattığı kanısı yaygmdr. !Bu tutum 
parlamentoyu devre dışında bırakan bir anlayışın gös
tergesi niteliğindedir. 

'Bu gereksiz acelecilik ve muhalefetin ikazlarına 
kulak tıkama politikası, (muhakkak ki, bu süre için
de çıkarılacak kanunların hazu hatalarla malul ol
ması sonucunu doğuracaktır. Bunda da kaybeden 
ülke çıikarları olacak ve ortadireğin tahammül gücü 
-eğer hâlâ kalmışsa- 'biraz daha erozyona uğraya
caktır. Oysa bu tarz harekete hiç gerek yoktur. 

Yüce Meclise, tasarıları daha iyi tetkik ve mü
zakere fırsatı verilirse, miilletliımıiz için, ülkemiz için 
muhakkak ki çok daha yaradı 'bir şekilde kararlar 
alınması mümkün olacak ve bu durumun olumlu et
kileri sonuçta bizzat hükümetin lehine bir ortam 
oluşturacaktır. Oysa, hükümetçe bu bıktırıcı çalışma 
düzenlini de zorlayarak, dün, saatler gece yarısını geç
tiği bir isırada, ilgisiz bir kanuna gerekçesi dahi be
lirtilmeden son anda verilen bir önergeyle, ka
muoyunu günlerdir işgal eden ve çok sayıda üreticiyi 

500 — 



T. B. M. M. B : 111 28 .5.1986 O : 1 

yakından ilgilendiren; tütün tekelini kaldıracak olan 
'bir maddeyi ilave ederek, işi bir ölüp bi'btiye getir
meyi içine slindkebilmiştir. 

Üstelik, 'bugünkü gazetelerde Sayın Başbakana at
fen, -muhalefeti kastederek- «îşin haılâ farkında de
ğiller» gibi, küçültücü ve yapılan hareketi de bir ba
şarı olarak göstermeye yeltenen 'beyanlar yer almış
tır. Sayın Başbakanın böyle bir tarzda ve bu ma
nada ıbir beyanda bulunmuş olduğuna inanmak is
temiyorum; ancak, eğer doğruysa, hunun, demok-
rasiinin bir diyalog ve bir anlaşma sistemi olduğunu 
ve siyasî partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsur
ları olduğunu kabul etmeyen, parlamenter siste
min... 

(BAŞKAN — Sayın Haznedar, madde üzeninde 
konuşun efendim. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — 
Madde üzerinde konuşuyorum, Sayın Başkan. 

Padamenıter sistemin çalışma esaslarına uymanın, 
demokrasiye saygının Ibir gereği olduğuna inanma
yan 'btiır anlayışın tezahürü olduğunu vurgulamakla 
iktifa ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) Anlaşı
lan, huyluyu huyundan vazgeçirmek mümkün olma
yacaktır ve milletimizin de daha çekecek çilesi vardır 
diyorum. Bu çilenlin en kısa sürede sona ermesini 
dileyerek, yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Haznedar. 
Madde üzerinde 'başka söz isteyen var mı? 
ULAŞTİRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — 'Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Haznedar, konuşmasının maddeyle ilgili olan 
kısmında, 'bakanlığımızı da /itham ederek, Maliye Ba
kanlığının çıkarmış olduğu Harçlar Yasasından ha
bersiz olduğumuzu ifade ettiler. Daha sonra da, ka
nunun 1985 yılı sonlarında sevk edildiğini ve ondan 
önce de Harçlar Kanununda böyle bir uygulamanın 
geldiğini ifade ettiler. Bunlar tamamen haksız bir 
itham olmaktadır. 

Sayın Altay da, konuyu dün. geniş detayıyla 
söyledi ve çalışmalarda geç kalındığını ifade etti. 
Esasen, 'biraz evvel yaptığım uzunca konuşmamda, 
bu telsıiz faaliyetleri hakkında geniş bilgi verme lü
zumunu hissederek ifade etmiştim... 

Yani, başlangıçta düşünülmeyen bir 'boyutta tel
siz hizmetleri gelişmiş ve en iyi şekilde bakanlığımız 
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bunu yürütmüştür. Biz, bu tür hizmetlerin hu kadar 
genişlemesinden hemen kısa bir süre sonra, tama
men genel bütçeli bir kuruluş içinde yapılmasından 
dolayı, bu hizmetlerin doğrudan doğruya bedava 
karşılandığını, telsiz hizmetlerinden faydalanan kişi
lerin nihayet birer işyeri sahibi olduğunu, kamu ku
ruluşlarının yanında 'birer işyerleri olduğunu, Citi
zen hant gibi belli gelir düzeyinin üzerinde
ki kuruluşların telsiz elde edebileceğini, yat sahibi 
olan heli gelir düzecinin üstünde olan kişilerin bu
nu kullandığını düşünerek; Harçlar Kanunundaki 
teferruat bütünüyle tetkik edilirse görülecektir ki, 
hiziım kanun tasarımızın arkasına ekli cetvel ile ay
nıdır. 

Ulaştırma Bakanlığının konudan haberinin olma
ması mümkün değildir; zira Maliye Bakanlığında tel
siz teşkilatını hu kadar geniş şekilde bilecek ve hu 
konuda harç tarifesini düzenleyecek uzmanların ola
bileceğini ben tasavvur edemiyorum. Bu bakımdan, 
böyle ıbir gelir kaybının olmaması için, her şey ba
kanlığımızca istişare edilerek hazırianmıştır., 

Yine idemin de İfade ettiğimi gibi, iki sene gibi 
kısa hir süre içinde bütün detaylarıyla hu olay ger. 
çekleşıtirilmiş ve kanunda aksayan bu gibi yönleri dü
zeltmek amacıyla yapılan çalışmada, bir katma büt
çeli kuruluş mu olsun, KİT mi olsun, genel 'bütçe 
içinde m! kalsın konusu da (tartışılmıştır. Ayrıca, mo
nitör .görevi de bize verıilmliştir. 

Yapılan hu çalışmalar elheüteki 'belli bir sureyi 
almaktadır. Yüksek Haberleşme Kurulu vardır, 'ko
nu Millî Güvenlik Kuruluna gitmektedir. Yani, Ana
yasanın gösterdiği hususlara ve belli kanunlardaki 
prosedüre uyulmak suretiyle yapılan bu çalışmalar 
'ölbebtefci 'belirli ıbir zaman alacaktır, 

Yıllık 1 mlilyar 450 milyon liralık bir geliri her
halde sokağa atamazdık. Bu nedenle, Harçlar Ka
nununda düzenleme yapılmıştır. Bu madde ile de, 
katma bütçeli kuruluş fikri kalbui gördükten sonra, 
daha önce hazırlanmış olan kanuna ilave edilmiş 
olan gelirler, hu kuruluşa gelir' olarak 'aktarılmakta
dır. Bunda hiçbir çelişki söz konusu olamaz ve ayrı
ca, hiçbir makamın diğer hir makamdan haberdar 
olmadığının da karinesi değildir ve bu madde üze
ninde konuşulan diğer hususlar, yani ımadde dışın
daki konuşmaların da gerekçesi olmaması gerekir. O • 
'bakımdan biz işimizi titizlikle takip etmekteyiz ve bu
nun da örneği, ortaya getirdiğimiz kanun tasarısıdır. 
- Hepinizi yeniden saygılarımla sdamlıyorum. (Al
kışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde ıbaşika söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul editaıiştir. 

Geçici madde l'i .okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanuna tikli 2 sa

ydı cetveldeki kadroların. igeneJ hükümlere ıgöre da-
ğdıımı ve vıize işlemleri tamamlanıncaya kadar ilgili
lerin aylıkları 1 saydı cetveldeki kadrolara dayanıJa-
ıralk ödenir. Sınıf, unvan ve kadro dereceleri değiş
meyenler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 2 sa
yılı cetveldeki kadrolara atanmış sayılıdan 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçidi madde 2'yıi okutuyorum : 

GEÇÎCt MADDE 2. — Telsiz Genel Müdürlü
ğünün bütçe işlemlerinin 1986 yuh sonuna kadar Ge
nel ^Bütçeli dairelerin tabi bulunduğu hükümlere göre 
yürütülmesine devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi toylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul .edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — Bu Kanunun 7 nci maddesi 

1.1.1987 tarihinde diğer hükümleri yayımı tarihin
de yürürlüğe 'girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde s!öz isteyen?... Yok. 
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.Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE .9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok, 

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

Sayın m'illetvekiUeri, tasarının tümü açık oylamaya 
tabidir. 

Açık oylamanın,- oy kutusunun sıralar arasında 
dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın mil
letvekilleri, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim 
çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak sure
tiyle oylarını kiillanabilirier. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplaridk) 
İBAŞKAN — Oyunu kulanmayan sayın üye var 

mı? Yok, 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapddı) 
BAŞKAN — Oylamanın neticesini arz ediyorum: 
İştirak '280, kabul 249, ret 28, çekimser 3. 
(Bu duruma göre tasarı kanunlaşmıştır. (Hayırlı ve 

uğurlu olsun. 
Sayın üyeler, gündeme, kaldığımız yerden devam 

etmek ve saat 21.30'da toplanmak üzere oturumu 
kapatıyorum.' 

Kapanma Saati : 18.50 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Santi : 21.30 

BAŞKAN : Başkanveldli Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — 'Rirfoiye 'Büyük Miillet Meclisinin. 111 inoi Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO?*llSYONLADAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teş
vik Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (11772) (S. Sayısı : 454) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle 'Komisyonlardan Gelen Diğer îşler» kıs
mındaki maddeleri görüşmeye devam ediyoruz. 

Alınan karar gereğince, 8 inci sıradaki Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu Tasarı
sının 'görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
'Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza arz edeceğim: Komisyon raporunun okunma
sını 'kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu
nun okunmaması kalbul edilmiştir. 

•ÖMER KUSMAN (Kars) — Komisyon raporu
nun okunması kabul edilmiştir Sayın Başlkan; lütfen 
oyları sayın. 

BAŞKAN — Her seferinde böyle tekrarlıyorsu
nuz ve yılmıyorsunuz. 

ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Her defasında ha
kikati söylüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, arkandaki; önündeki ve et
rafındaki parmak sayısını iyi tetkik et ve ondan son
ra söyle. Bunu zapta geçirtecek fırsatı da hana ver
me. 

HtLMÎ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Okun-
sa ne olur Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Onu Meclîs bilir, ben bilememki. 
(HUM NAUBANTOĞLU (Erzurum) — ANAP 

sıralarında üç kişi var 'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sizin etrafınızda kaç kişi var? Bun
ları zorla zapta geçiriyorsunuz. 

HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Kaç 
kişi var; hak. 

(1) 454 S. Sayılı basfmayazı tutanağa eklidir. 

M. TURAN BAYEZftT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, bir şey sorabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Hiçbir şey soramazısınız efendim. 
M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — 

Ne soracağımı nereden biliyorsunuz? Usul hakkında 
soracağım. Ne soracağımı 'bilmeden niçin «Soramaz
sınız» diyorsunuz Saym Başkan? 

BAŞKAN — Nasıl?.,. 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Usul hakkında bir şey soracağım. Siz hangi yetki
nizle ve nasıl «Hiçbir şey soramazsınız» diye'biliyor-
şunuz? 

BAŞKAN — Ben size söz verirsem sorarsınız. 
ıM. TORAJN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

«Hiçbir şey soramazsınız» diye azarlayarak söyle
menizde ne mana var? 

BAŞKAN — Aman efendim, sizi nasıl azarlaya
bilirim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Hangi yetkiyle söylüyorsunuz? «Bir şey sorabilir 
miyim?» dedim. Hangi konuda saracağımı öğrene
ceksiniz, ondan sonra «hayır» diyeceksiniz, ben de 
sizin «hayır» ınıza saygı duyacağım Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — öyle yaparız; buyurun. 
M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — 

Sayın Baş'kan, 'biz bütün müılefivekilleri saat 02.30'a 
kadar burada ferden bulunuyoruz; Başkanlık Diva
nı üç vardiya yapıyor. Bunun sebebini açıklamanızı 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bunu Meclis Başkanı bilir efen
dim. İMeclis Başkanı kimin kürsüye çıkacağını ta
yin eder, emir vertir; o İMeclis Başkan vekili kürsüye 
gelir; bu birincisi. 

OURCAN lEMttRBAYBR {İzmir) — Sayın Baş
kan, biz de vardiyalı çalışalım. 

BAŞKAN — İkincisi; bildiğim kadarıyla Sayın 
Sabahattin Eryurt Beyefendi rahatsızdır, izin iste-
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mislerdir ve izin verilmiştir. Sayın Özer Gürbüz 
Beyefendi mazeret beyan etmişlerdir, benden rica et
mişlerdir, o vesileyle Başkanlık yapıyorum., 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Tasarının tümü üzerinde, 'Hür Demokrat Part'i 
Grubu adına Sayın Faik Tarımcıoğlu, 'buyurun efen
dim. 

HDP ÖRÖBU ADINA FAÎK TARIMCIOĞLU 
tjBitli's) — Sayın Başkan, sayın 'milletvekilleri; sosyal 
muhtevası bir hayli liddialı bir tasarı şu anda önü
müzdedir. Tasarının 'bu iddiasına bakılırsa, bir ham
lede, sosyal uçurumları atlayan, uçan, fakirlik cana
varını dize getirten, pembe kaftanlı bir tKafdağı kah
ramanı geliyor sanırsınız. 

,1957 seçimleninden önce, rahmetli İsmet Paşa bir 
vesileyle «Emareler meydandadır, seçim sathı maili
ne inümiştir» dermişti. Şimdi de .anlaşılmaktadır ki, 
seçim sathı mailine doğru gidiyoruz; çünkü, bu ta
sarı bir seçim yatırımıdır. 

İSABRİ ARAŞ '(Kars) — Seçim yatırımı olsa so
nunda çıkarırdık. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Bu kanun 
tasarısı ne kadar güzel gerekçelerle takdim edilirse 
edilsin, anlaşılıyor ki, seçim yaklaşmaktadır. 

SABRÎ ARAŞ (Kars) — Niye korkuyorsunuz? 
FAİK TARIMOOĞLU ı(Devamıla) — Hayır 

efendim korkmuyorum, memnuniyetimi belirtmek 
istiyorum. 

Faikir - fukara edebiyatı ile ilgili bir oylama ka
pısı açılmaktadır. Bu kapıdan, gerçekten fakir, ger
çekten yardıma muhtaç; mahallî bir 'tabirle dam al
tı fukarası denilen pdk çok kişi geçecektir; belki de 
bazı yaralar sarılacaktır; ama palyatif tedbirlerle, 
aspirin tedavisiyle ne kadar sonuç alınırsa, bundan 
da o kadar sonuç alınacktır; çünkü yama öylesine 

. küçük ve delik o kadar büyük ki, ne yapsak az ge
lecektir. 

Sayın ımiHetvekilleni, 'bu tasarıya eskilerin tabi
riyle «Asel-i hitam» yani sünnet çocuklarının sün
net olurken ağzına sürülen bal denir. Umarız ki, ağ
za çalınan baldan, parmağım yalayanlar veya ziftle-
nenler çıkmasın. Bundan endişe ederiz. Endişemiz 
bu Ikadarla kalmıyor: Partizanlık ve seçim yatırımı 
da, endişelerimizi giderek artırmaktadır. Çünkü, ha
zırlanan tasarıda objektif esaslar getirilmemiştir. İş, 
'belediye başkanlarının, mahallî çıkarları, parti ve 
siyasal çıkarların üstünde tutacakları varsayımına ha
vale edilmiştir. Bu varsayımı ileri sürenlerin, buna 
gerçekten inandıklarına inanmak istiyorum. 

Sosyal adaleti sağlamak, harikulade bir şey ve 
tabiî bu, hepimiz için bir amaç; ama sosyal ada
leti sağlamanın yolu, ianeden geçmez; o devir geç
miştir. Bu devirde; üretim, ekonomi, sosyal refah 
ve teknoloji çağında, gelini arfcırmadıktan sonra, üret
kenliğe geçmedikten sonra sosyal adaletten bahse
demezsiniz. Yatırım yok, üretim yok, işsizlik çok; 
tam istihdam bir hayalken, adil gelir dağılımı yok
ken ve bölgeler arasında dengesizlik bir uçurum ha
lindeyken, doğrusu işimiz zor. Buna nasıl ulaşaca
ğız konusunda, Allah yardımcımız olsun; ama bu 
kanun tasarısının iddiası çok büyük ve hayal mahsu
lü. 

(İşim samimî olması halinde, hiç mi faydası yok? 
Hayır, faydası var; iyi kullanılırsa, olumlu bazı işler 
yapılabilir. 

içler acısı tablolar her gün gözler önünde yo
ğunlaşıyor; ama Türkiye'de fakir - fukaralığı orta 
dan hemen kaldıracağız, işte sihirli formül diyorsa
nız, ben de açıkça şunu söylüyorum: Beyler, biraz. 
ciddiyet lütfen, biraz ciddiyet... 

A. OBNİGIİZ DAĞYAR '(Antalya) — Öyle bir 
şey söylenmedi ki. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
geçenlerde Sayın Başbakan, «Faikir - fukaralığı he
men kaldırıyoruz, işte sihirli formül» dedi, Geçenler
de görkemli bir iftar sofrasında bazı fukara hanım
lar, «Allah razı olsun, 10 yıldır pastırma yememiş
tik» diye sevinçlerini belirtirken, çekilen fotoğraflara 
acı ve İstırapla bakmadınız ise bir sözümüz yok. 

AHMET YILMAZ l(Giresun) — Bu kanun onun 
için çıkıyor. 

FAtK TARIMOOÖLU (Devamla) — Efendim, 
bu tasarı gelir, kabul edilir ve geçer; ama bu ka
nun bütün bu dertlerimizi birdenbire halledecek id
diasında iseniz, o zaman, ya dayak yememişsiniz, 
ya sayı saymasını bilmiyorsunuz. 

Tasarının 'gerekçesi göz yaşartıcı cümlelerle do
lu; bazısı doğru, bazısı da değil; keşke hepsi doğ
ru olsaydı. Neden bazısı doğru değil? Çüh'kü, o za
man yatırım yapardınız, işsizliğe çare bulurdunuz, 
işsizlik sigortası yaratırdınız... Bunları niye yapmı
yorsunuz? Eğer bunları yapsaydınız, o zaman sami
miyetinizi inandırıcı bulmak mümlkün olurdu. 

Sayın ve sempatik bakanımız Tınaz Titiz'in ku
lakları çınlasın; bu kanun tasarısı, «İşsizliğe çare 
bulacağım» diye boyuna tekrarladığı fantastik na
sihatlerine benziyor. Gerekçe güzel, göz kamaş
tırıcı dedim: Ortadireğin altında-yer alan sosyal gü-
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Yenlikten 'mahrum kesimden bahsediyor. Buna şaşır
mamak, hayret etmemek mümkün değil. Eğer böyle 
'bir kesim varsa, yani ortadireğin altında bir kesim 
varsa, ortada felaketten 'başka bir tablo yok demek
tir. Çünkü, ortadirek edebiyatı artık kabak tadı ver
di, onu bir tarafa bırakıyorum; ama ortadirek unu-
fak edilmişken bunun altındakiler de varsa, geride 
ne var, çok merak ediyorum? 

Kanun tasarısını dikkatle okudum, hakikaten rijit 
ve bürokratik bir kafayla hazırlanmamış. Burada 
memnuniyetimi dile getirmek istiyorum; bu kazanç
tır. Yeni 'bir 'güvenlik şemsiyesine olan ılhtiyaç 'belir
tilmiştir; doğrudur. Demek ki, diğer güvenlik şemsi
yeleri yeterince koruyucu olamamış, 'bunca mevzu
ata, bunca birikime ve malî kaynaklara rağmen yay-
gınlaştırılamamış. Onun için, fazla hayalci olmayalım 
diyorum; ayaklarımız yere bassın. 

Kanun tasarısının gerekçesinde, «Halkımız, yar
dımın yerine ulaşacağından tereddüt ettiği için, po
tansiyeli olmasına rağmen, bazı yardım kuruluşu 
ve vakıflarına katkıda bulunmaktan çekinmektedir» 
denıiliyor; doğrudur. Yardım kurumlarını ve sosyal 
güvenlik kurumlarını Türk sosyal bünyesine bir tür
lü uyduramam'işızdır. (Kızılay ve Çocuk Esirgeme 
'Kurumlarının 'bol içkili, danslı balolarda yapılan 
faaliyetlerine, halkın yeteri kadar, istenildiği kadar 
iltifat etmemesi bunu göstermektedir. Hayırsever yaş
lı bir yakınım bana, bunu acı acı yakınmıştı. Onun 
için, tasarının bu yaklaşımını yerinde görüyorum; 
ama fakrü zaruret içerisinde ve muhtaç bulunan, 
sosyal güvenlik kuruluşlarına da tabi olmayan vatan
daşa; git Sosyal Sigortalar Kurumundan belge ge
tir, git Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden belge 
getir, git 'Bağ - ÖKur'dan 'belge getir; olmadı, git muh
taç olduğunu gösterir belge getir diye, bürokrasinin 
«Bugün git yarın gel» hediyesini vermek, acaba 
insafa sığar mı? 

ıBu tasarı bir fon ihdas ediyor. Bu fonlardan bık
tık usandık. Fonun denetimimi de Başbakanlığa bı
rakmış.- Güzel de, fonda birikmiş paralar vakıflara 
'gönderildikten sonra, onun harcamalarının denetimi 
ne olacak? Bunun cevabı yoktur. İşte burada işi yö
netmeliğe bırakırsanız, yukarıda arz ettiğim ziftlen
me behemehal olacaktır. 

Ayrıca, belediye reislerini işin içerisine katıyorsu-
nuz« Ben biraz daha ileri gidiyorum ve bunu söyler
ken de son derece acı duyuyorum; bazı mahallî yö
neticilerin (valilerin, kaymakamların) kraldan çok 
'kralcı olduklarını esefle görüyorum, işte bundan da 
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endişe ediyorum ve son söz olarak da «Gene' mi 
fon?...» diyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (HDP, SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tarımcıoğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Memdüh 

Yaşa, buyurunuz. 
DYP GRUBU ADINA AHMET MlEMDUtH YA

ŞA (İstanbul) — İSayıri Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 
Tasarısı ile ilgili Doğru Yol Partisinin görüşünü izah 
etmek üzere ilk defa Doğru Yol 'Partisi adına huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. IBu vesileyle, müeyyed 
saygılarımı 'teyit ederim efendim. (Alkışlar) 

IBu tasarının 1 'inci maddesi, şöyle : «Bu kanunun 
amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç dur omda bu
lunan - aslında aynı manaya gelen iki mefhum, yani 
bir nevi haşiv var, (bunu geçiyorum - vatandaşlara 
yardım etmek ve sosyal adaleti pekiş'türici tedbirler 

. alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edil
mesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışma
yı teşvik etmektir.» 

IBu amaç maddesinin ihtiva ettiği unsurların ifa
de ettiği anlamı ve bunları yerine getirmenin gerek
lerini (biraz sonra tahlile çalışacağım. Bundan önce 
şunu ifade edeyim : Doğru Yol Partisi olarak biz de, 
fakir halka yardım edimesine, muhtaç ve özellikle 
çaresiz durumda bulunan 'kişilere, devlet 'kaynak
larından mutlaka 'gelir transferi yapılmasına taraf
tarız ve (bunun özellikle bütçeden yapılmasını 'iltizam 
ederiz. Gerçekten buna ihtiyaç 'vardır, İki sebeple 
İhtiyaç vardır : (Birincisi, her 'ülkede olduğu gibi Tür
kiye'de de asgarî geçim seviyesinin altında gelir elde 
eden büyük veya küçük Ib'ir grup insan vardır ve eğer 
bu insanlar, iktisadî durum veya kendi özel şartlan 
dolayısıyla -yaşlılık gibi- satın alma güçlerini artır
ma imkânına sahip değillerse, o takdirde, devletin 
bunlara elini uzatması devlet olmanın icabıdır. 

(Buna taraftar olmamızın ikinci sebebi, maalesef 
son yıllarda kısmen de iktidar partisinin takip ettiği 
politikalar neticesi olaralk, Türkiye'de asgarî geçim 
seviyesinin altında bulunan insan adedi artmıştır. Bi
naenaleyh, devlet için, bunlara yardım gereği, yar
dım zarureti fazlalaşmıştır. Ancak, bu kitlelere yar
dım konusunda hükümetle aynı arzuyu taşımamıza 
rağmen, hükümetten iki noktada ayrılıyoruz. 

IBuhun birincisi, eğer maksat fakir-fukaraya yar
dım ise, çaresizlere küçük bir himmette bulunmak ise, 
asgarî bir destekle bazı kimseleri üretici duruma sok-
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mak ise, Ibunun yolları vardır; bunun için ayrıca 
yeni bir sistem 'getirmeye (gerek yoktur. Belki bazı 
müesseseler ihdas edilebilir, ama yepyeni bir sistem 
gereksizdir. Biraz sonra, gereksiz olan bu yeni sis
temin aynı zamanda tehlikeli olduğunu da belirtme
ye çalışacağım; çünkü, İhalen Türkiye'de bu nevi yar
dımları yapmaya imkân <verecek kanallar, araçlar 
vardır. Bunlardan bir tanesi 2022 sayılı ve 20.9.1976 
yılında kabul edilmiş olan, '65 yaşını geçmiş bulunan 
muhtaç vatandaşlara maaş bağlanmasına imkân ve
ren kanun. 'Bu kanunda öngörülen maaş artırılabi
lir, kanunun kapsamı geriişletilebilir. Mesela yaş had
di azaltılabilir, şartlar hafifletilebilir, yeni müessese 
olarak bir işsizlik sigortası İhdas edilebilir. Fukara
lıkla çok . ilişkili olan, daha doğrusu fakir balkın en 
az istifade edebildiği, sağlık hizmetleri, eğitim hiz
metleri gibi hizmet nevilerinde sübvansyon; yani ma
lî yardım artırılabilir ve bunların sunuluşu bedava 
olabilir. Küçük esnafa ve ufak bir destekle üretici 
haile getirilecek olan kişilere kredi vermekle görevli 
olan müesseseleri daha büyük kaynaklarla beslemek, 
teçhiz etmek imkânları vardır. Bunu yapmak yerine, 
yeni bir sistem kurmak, Türkiye'yi bir vakıf ağı ile 
donatmak, bize hem ıgereksiz (görünüyor, hem de bi
raz sonra arz edeceğim gibi tehlikeli bir yaklaşım 
intibaını veriyor. 

İkinci ayrıldığımız nokta ise, tasarının birinci mad
desinde yer alan amacın, hedefin 'fevkalade iddialı 
olması 'keyfiyetidir. Biz, böyle bir hedefi kendine 
amaç yapan ve bunu bir (tek müessese ile -ne mües
sese adı verirseniz veriniz- gerçekleştirme iddiasında 
olan bir başka üılke tanımıyoruz. Şüphesiz, böyle bir 
hedefi gerçekleştirmeye yönelik politikalar vardır; 
ama bu 'politikaları tegafül ederek bir vakıf mües
sesesi ile Türkiye'nin gelir dağılımındaki bozukluğu 
düzeltmek 'iddiası fevkalade büyük Ibir iddiadır. Çün
kü Türkiye, gelir bozukluğu manzarası 'gösteren pro
totip ülkelerden bir tanesidir. Gelir dağılımı tipik 
olarak belirlenen, dünya yüzünde misal olarak göste
rilen birkaç ülkeden bir tanesidir. (Bu bünyede bir 
ülkede, yıllık 300 - 400 milyar liralık fon akımıyla 
gel'ir dağılımındaki dengesizliği düzeltmek, benim ve 
zannediyorum birçok kişinin kanaatine 'göre, imkân
sızdır. Çünkü, Türkiye'de siz bunu yaparken dahi, 
tgelir dağılımını bozan birtakım faaliyetler işlemeye 
devam edecektir. Yani, dokuz yıldır süren enflasyon 
düşürülse bile, daha birkaç yıl Türkiye, Avrupada 
enflasyon şampiyonu olmaya devam edecektir. Şim
di, enflasyonu yüzde 30'a, 2'5'e indirirsiniz; şüphesiz 
bunlar iyi şeylerdir; ama yüzde 20\Ie, 25'te, 30'da 
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daha dlört-beş sene kalırsa, gelir dağılımı biraz daha 
bozulacaktır; bunda şüphe yok. Siz şimdi, gelir da
ğılımındaki bozukluğu, bu fondan vakıflara aktara
cağınız parayla telafi edeceksiniz... 

Gelir dağılımını bozan bir unsur daha var, o da 
işsizlik. Bunun üzerinde durmuyorum. 'İşsizlik, her
hangi bir iktidarın birkaç senede 'bertaraf edeceği bir 
afet değildir; ama şu var, Türkiye'de işsizlik artmak
tadır. Yani Türkiye'de işgücü talebi, yıllık işgücü ar
zının altında kalmaktadır. Bu, işsiz stokunun yıldan 
yıla artacağı anlamına gelir. Bu, başka bir gelir da
ğılımı bozma unsurudur. 

Gelir dağılımını bozan üçünü bir sebep; yeni yıl
dan beri reel ücretlerin enflasyon altında kalmış ol
ması olayıdır. 

iBelki kabul etmeyeceksiniz; ama gelir dağılımını 
bozan başka bir seJbep; vergi sistemindeki bozukluk
tur. Şimdi, bir taraftan menkul sermaye iradını ver
gi dışında tutacaksınız, yani 1985 yılında dağıtılmış 
kurum kazançlarından dolayı 750 ilâ 800 milyon öde
miş olan mükellefin, gelecek sene de 750 - 800 mil
yon lira ödeyeceğini kalbul edeceksiniz ve ondan son
ra da bu vakıflarla Türkiye'deki gelir dağılımı bo
zukluğunu bertaraf edeceksiniz... Bu bana 'büyük bir 
tezat gibi görünüyor. 

Fakir - fukaranın dolaylı da olsa satın alma (gü
cünü artıran sübvansiyonlara son verilmesi de, gelir 
dağılımını ıbozan bir unsurdur. Bilmiyorum, ama bu 
belki haklı sdbeplerden dolayı meydana gelen bir 
unsurdur 

(Bazı gel'ir harcamalarının, özellikle eğitim ve sağ
lık hizmetlerinde yapılan harcamaların bütçe için
deki nispî paylarının azalması da, gelir dağılımını 
bozar. Çünkü bu, birtakım fakir ailelere bu hizmet
leri alabilmeleri için munzam bir harcama yapma 
mecburiyetini getirdiği için gelir dağılımını (bozan bir 
unsur olur. 

Nihayet, «tihe last a man of the leasit» denen ge
lir dağılımını bozan bir Ibaişka unsur olan hayalî İh
racata (geliyorum : Hayalî ihracatla,, birtakım kişile
rin cebine, bazı haksız fonlar akacak ve bütün bun
ların yarattığı menfi tesirleri bir tek müessese ile 
bertaraf edeceğiz... Deseniz ki, bu menfî tesirleri ha
fifletmek için bir müessese getiriyoruz, bir sistem ge
tiriyoruz; bu makuldür. Evet, iktisadî politikaların 
yarattığı bazı menfi neticeleri hafifletmek için bir mü
essese getiriyoruz deseniz, tamam; ama hayır öyle bir 
müessese getiriyoruz ki, böylece gelir dağılımındaki 
bozukluğu ortadan kaldırıyoruz... Eğer buna inanan 
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varsa -ben !talbiî inanmıyorum- inanan kişiye doğru
su hayret ederim. 

Fakir - 'fukaraya dağıtılacak olan paranın kayna
ğı ne olacaktır? (Kanun 'bunu göstermiş. iki türlü kay
nak var. (Birincisi, vakıflardan ayrı olarak -ama son-. 
fadan vakıflara verilmek üzere- 'birtakım kamu ge
lirlerinin (bu işe tahsisidir. Biliyorsunuz, bunlar çok 
mütenevvi, fakat bunların hemen hemen hepsi bütçe 
geliri mahiyetinde olan, yani aslında devlete ait olan 
gelirlerdir. Bunlardan özellikle Gelir ve Kurumlar 
Vergisine yapılacak olan yüzde İlik zam, iki türlü 
(mahzur taşır: 'Bir taraftan, 'tipik olarak bir devlet 
gelirini, İbir vakıf 'geliri haline getiriyorsunuz; diğer 
taraftan özel bir kanunla vergi ihdas ediyorsunuz. 
IBu, vergi kanunu yapma tekniğine vergileme tekni
ğine çok aykırı bir davranıştır. IBunu Savunma Sanayi 
Fonunda yaptınız, aynısını brada tekrar ediyorsunuz; 
bence hatalıdır. 

İkincisi, Ibübün bu paralar, İbir fonda toplanıyor. 
Fon, bizim karşı olduğumuz bir müessesedir. Bu fona 
özellikte karşıyız; çünkü bu fonda bir unsur daha 
var, o da, başka fonlardan buraya para aktarılabil
mesi keyfiyetidir. 

Çok sayın milletvekilleri, şimdi bakın, ibir hizmet 
ihdas ediliyor, bu hizmetin finansman yolu aranıyor 
ve «Bu finansman, bir fonla sağlanacaktır» deniyor. 
Yani, falan hizmeti yapmak için bir gelir tahsis edi
yoruz (mesela, başlangıçta Konut Fonunda olduğu 
gilb'i) biz buna maliyede «Tahsisi varidat prensibi» 
diyoruz; çok makbul olmayan bir şekildir, ama ney
se... (Bir müddet sonra da diyorsunuz ki, «IBen bunun 
yüzde 10'unu Savunma Fonuna vereceğim.» Miktar
larda yanı'lalbilirim. Sayın Millî Savunma Bakanı da 
alınmasın, hep Savunma Fonu falan diyorum, aslın
da kastıım bir tahlil yapmaktır, yoksa Savunma Fo
nuna dokunmak değil. Sonra başka bir fon İhdas edi
yorsunuz, falan fondan da yüzde 10 aktaracaksınız... 

O zaman bu fon ne oluyor? IBu fon bütçe olu
yor; yani, çeşitli devlet hizmetlerine kaynak aktaran 
bir sepet oluyor ve bu, bütçe ölüyor. Halbuki büt
çemiz var. Eğer fonu bütçe gibi kullanacaksak, büt
çenin kabahati ne? Muhafaza edin bütçeyi. Biliyo
rum kabahatinin, sizin için ne olduğunu. Çünkü ora
da kontrol sistemi var; o işinize 'gelmiyor, işitemiyor
sunuz. Divanımuhasebatla, Meclisle İkide bir karşı 
karşıya gelmeyi arzulamıyorsunuz, fonla bu işi idare 
edelim diyorsunuz; ama bari, hani mantığına sadık 
kalmak için fonları müstakil ihdas edin de birbiri 
arasında kanal açmayın; çünkü o zaman fon olmak-
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tan çıkar ve bütçe haline gelir, hem de lüzm'suz büt
çe haline gelir; çünkü devletin bütçesi var. 

iDemek oluyor ki, aslında aranan kaynaklar, bu
lunan kaynaklar devlet kaynakları; devlet imkânları 
zorlanarak elde ediliyor. Mademki fakir fukaraya 
yapılacak yardımı devletten alacaksınj bunun nor
mal prosedürü bütçeye tahsisat koymak; bütçeye 
koyacağınız tahsisatı arzuladığınız yere kanalize ede
rek, oradan usulü dairesinde harcamaktır. Bunu yap
mıyorsunuz. Bunu neden yapmadığınızı, gene biraz 
sonra arz etmeye çalışacağım. 

HtUMtİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Keyfî 
dağıtacaklar. 

MEHMET ONUR ((Kahramanmaraş) — Bırakın 
da fakir fukaranın cebine bir şeyler girsin. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Pek 
duymuyorum buradan, duymamak da daha iyi ga
liba. 

AHMET ILHAMÎ KÖSEM (Malatya) — Zaten 
zamanında da duymadınız. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Peki, 
ben inandığımı söyleyeyim, s'iz de inandığınızı yapın. 
Herhalde bir noktada buluşuruz. 

MEHMET ONUR ((Kahramanmaraş) — Burada 
Olsun fakir - fukaranın.yanında olalım. 

BAŞKAN— Karşılıklı konuşmayalım efendim; 
karşılıklı konuşmaya vesile vermeyelim. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Sayın 
Başkan, vesile verdiğimi sanmıyorum. 

BAŞKAN — Efendim ben, sayın hatip için böy
le ibir beyanda bulunmuyorum. 

Sayın Yaşa, devam ediniz efendim. 
AHMET MEMDUH YAŞA ((Devamla) — He

men şunu arz edeyim - Fonda toplanacak olan bu 
paralar, fakrü zaruret içinde oldukları kabul ya da 
farz edilen kimselere dağıtılmak üzere, Türkiye ça
pındaki bütün vilayetlerde ve ilçelerde kurulacak 
olan Vakıflara dağıtılacaktır. 

Bütün bunlardan başka, vakıfların ayrıca bir baş
ka iradı, yâni geliri de olacaktır. Vakıfların gelirleri, 
bugüne kadar Türkiye'de hayır müesseselerinin fay
dalandıkları gelir türlerindendir. Bunlar, Kızılay, Türk 
Hava Kurumu, 'Darüşşafaka, iDarülaceze ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu gibi; gerçekten, millî ve hatta ana
nevi kurumlıarın faydalandıklaırı fitre, zekât kurban 
derisi gibi 'gelirlerdir. - Tabiî bir koyundan iki post 
çıkmayacağına, yani bir kurban derisini hem oraya,. 
hem de 'öbür tarafa Veremeyeceğimize göre, bütün 
bu müesseseler aynı zamanda büyük bir kaynaktan 
da mahrum bırakılmış olacaklardır. 
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Demin de bahsettiğim ıgiıbi, vakıflar, her vilayet I 
ve kazada kurulacak ve Ibunların 'bir de mütevelli I 
heyeti olacaktır. Acaba Ibu mütevelli heyeti kimlerden I 
oluşmaktadır? Mütevelli heyeti, vali 'başkanlığında, I 
(belediye (başkanı, emniyet müdürü, Millî Eğitim ve I 
ıSağlık (Bakanlıklarının en yüksek temsilcisi ile müf- I 
tüden oluşacaktır. I 

HİLMİ NAUBANTOÖLU (Erzurum) .— Parti 
başkanı yok mu? I 

M'EMDUH YAŞA (Devamla) — Hayır yok; be
nim elimdeki listede sadece bunlar var. I 

Benim kanaatime ıgöre, (bir vakfın mütevelli :he- I 
yetinde vilayet ve içe seviyesinde bulunabilecek olan I 
kamu görevlisi bunlar arasında yalnız üç tanedir; I 
Milî Eğitim 'Bakanlığı temsilcisi, 'Sağlık Bakanlığı I 
'temsiloisıi ve müftüdür. Bir kere valinin burada işi I 
yok; çünkü vali nüfuz kullanabilir, ihtilafta taraf I 
olabilir; bu tehlikeli (bir durum; tabiî belediye reisi I 
de aynı durumda. Emniyet müdürü ise hiç olmaz. I 
Defterdar da malî tercih kullanabilir ve vatandaş- I 
lan zoraki teberrulara zorlayabilir. • I 

Emniyet müdürünün bulunuşu, Türkiye'nin istik- I 
raz tarihinde çok meşhur olan bir olayı hatırlatıyor I 
bana : Cumhuriyet Türlkiyesinde, İstiklal Harbinin 
bitimlinden sonra ilk dış istikraz 1933'te; ilk liç is- I 
tifcraz 1934'te afctedilmlştir.: İç istikraz senetleri zan- I 
nediyorum demiryolu yapımıyla ilgilidir ve Anado- I 
du'da hali vakti 'yerinde kişilere satnlımak iç'n vila
yetlere yollanmıştır. Vilayetler de valinin başkanlığın- I 
da birer komite kurarak zenginlere satmaya çalışı-ç 
yorlar. Memleket henüz harpten ç.kmış, öyle zen- I 
gin kimse yok. Ali Ağayı çağırıyorlar, «Sen 10 bin I 
liralık al» diyorlar; adam yalvarıyor, benim 10 bin 1 
lira param yok, şudur. budur diyor. Peki diyorlar 
ve jandarma kumandanına «Kumandan bey, siz be
yefendi Jile içeride biraz görüşün» diyorlar ve ku
mandan Ali Ağa ide görüşüyor; on dakika sonra Ali 
Ağa allı mordu çıkıyor, «Efendim, ben 15 bin lira
lık alacağım» diyor. Valinin cevabı şöyle : «Benim 
zaten, sizlin hamiyetli vatanperveranezinden hiç şüp- ! 
hem yoktu.» 

Şimdi, galıiba (burada da bu mütevelli heyeti ile 
birtakım vatandaşlarımızın hamiyeti vatanpervera-
nelerini ispat yoluna gideceğiz. (DYP, HDP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Vakfın göze batan 'bir diğer tarafı, devlet eliyle j 
kurulmasıdır. Benim görüşüme göre, vakfın devlet { 
eliyle ve de geniş mikyasta devlet parasıyla -görü
nüşle böyle de olsa- kurulması Türk-İslam gelene- j 
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ğindek'i vakıf müessesesine aykırı bir teşkilatlandır
madır. (Burada, aranızda hukukçular var; vakıf, va
kıfın belli bir gaye için (tahsis ettiği aynî ve nakdî 
bir değerin, gene 'vakıfın şartına göre kullanılması 
olayıdır. Burada böyle (bir şey yok; ıbu sırada hiç
birisi mevcut değil. Yani buna vakıf demek -hiç de
ğilse bu anlamda- kanaatime göre caiz değil. 

Bir noktaya bilhassa dokunmak istiyorum ve özel
likle (bunun tartışılmasını çok arzu ediyorum. Neden 
vakıf olmadığı halde, vakıf denilen bu müesseselere 
karşı bu kadar çekingen bir tavır içindeyim, Ben bu
rada bir tehlike seziyorum. Hiçbir kimsenin bu teh
likeyi, bilerek, isteyerek yarattığı iddiasında da deği
lim. Kiımseyi de ne (itham ediyorum, ne de tahtıe 
©diyorum. Yalnız Türkiye'de laiklik etrafında yapı
lan tartışmaların vakıflarla ilgili bir görünümünü siz
lere arz etmek istiyorum. Kaynak olarak da çok de
ğerli ve rahmetli Hocam Ali Fuat Başgiiıl'in «Din ve 
Laiklik» kitabını gösteriyorum. İsteyen 'açar, bakar, 
okur. 'Biliyorsunuz, birçok kişi, samimî olarak ve 
oldukça da sağlam bir fikir malzemesine sahip ola
rak, Türkiye'de laikliğin tek taraflı olarak tatbik 
edildiğini; laikliğin yalnız dinin devlete müdahale 
etmesini önlemek değil, fakat aynı zamanda devle
tlin din üzerinde kontrol kurmasını önlemek oldu
ğunu savunmuşlardır ve bunların başında Ali Fuat 
Başgil* gelir. 

'Onun için, bu tarz düşünceye sahip olan kişiler, 
bütün dine ait teşkilatların devlet kadrolarından çı
karılmasını .savunurlar. Diyanet İşleri Başkanlığının 
devlet hiyerarşisi içinde yeri olmadığını, hıidematı hay
ratın devletten maaş almalarının yanlış ve laikliğe 
aykırı olduğunu ve bu yoldan devletlin dini kontrol 
etmesinin laiklikle bağdaşmayacağını iddia ederler. 
Şu halde ne yapmalı? Batı'da olduğu gibi, fert, ce
miyetin mensubu olarak devlet halinde teşkilatlan
dığı gibi, dinin mensubu olarak ıda cemaat biçimin
de teştolaıtJlanmalıdır; ama bu teşkilata bir kaynak 
lazımdır. Bu kaynak ne olacaktır; para nereden bu
lunacaktır? Bu kaynak vakıflardır; vakıfların gelir
leridir. Türkiye'deki vakıfların çoğunun dinî ımıenşee 
sahip olmaları onlara bu iddialarında bir hayli sağ
lam bir argüman da vermiş olmaktadır. Korkum 
odur ki, birkaç sene sonra Türkiye'de ıbu fikir ce
reyanı kuvvet 'bulursa, bu fikir cereyanının temsil
cileri yalnız dinî esasa tabi vakıfları değil, bu vakıf
ları da Diyanet İşleri (Başkanlığına bağlamak mü
cadelesine .girecekleridir. 

'BAŞKAN — Sayın Yaşa, vaktiniz dolmak üze
redir, toparlamanızı rica ediyorum. 
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AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkanım. 

Sayım Başkan, sayın milletvekilleri; dengeli gelir 
dağılımı, sosyal adalet, modern, çağdaş sanayi top
lumlarında gelişen fikirlerdir ve bu fikirleri gerçek
leştirmek için oluşturulan politikalar vardır. Bu po
litikaların 'temel prensibi, üretilen değerlerin üretim 
faktörleri arasında gerçek hak sahiplerine ve kat
kıları oranında dağıtılmasıdır; özellikle üreticinin ve 
emeğin payının tam olarak verilmesidir. Eğer bu da
ğılım, uygulanan ekonomik modeller içinde tam ger-
çek'leşemiyorsa, vergi politikalarıyla, harcama politi
kalarıyla, para politikalarıyla (yani ekspost) tadil edi
lir. Yani sosyal adalet, dengeli gelir dağılımı bir hak
tır; atıfet, şefkat veya tasadduk (yani sadaka verme) 
değildir. 

Sayın milletvekilleri, 'getirilen sistem arkaik har sis
temdir, geri bir sistemdir, çağdışıdır ve özellikle de
min belirttiğim sebeplerle tehlikelidir. Büyük fakir 
(Meşinin, -böyle bir fakir kitlesinin varlık sebebi ne 
olursa olsun- devletten yardım alması bizim de arzu 
ettiğimiz bir husustur; demin belinfctğim gibi, bunu 
arzu ediyoruz ve istiyoruz. Ama bunun çağdaş yol
ları vardır; bu yollara girdiğiniz takdirde, parti ola
rak sizi desteklemeye hazırız. 

Sayın milletvekilleri, fen bilimlerinde olduğu gibi, 
sosyal bilimlerde, sosyal politikalarda da büyük iler
lemeler, yeni ve "çağdaş teknolojiler vardır. İbni Si
na'nın çok büyük hekim olduğu şüphe götürmez; 
ama bu büyük hekimin kullandığı araçlarla by-pass 
yapamazsınız. Sosyal adalet ve dengeli gelir dağılı
mına 'temel 'teşkil eden fikir ve politikalardaki ge
lişmelere uygun müesseseler getirdiğiniz takdirde, biz 
de sizi gönülden destekleyeceğiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP, SHP ve 
HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaşa. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Lutfullah 

Kayalar; buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA UUTFULLAH KAYA
LAR (Yozgat) — Sayın Başkan, yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
yı TeşVik Kanunu Tasarısı üzerinde, Anavatan Par
tisi grubunun görüşünü arz etmek üzere huzurları
nızda bulunuyorum. Sözlerime 'başlamadan önce, şah
sım ve grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın millet vekilleri, Anavatan Partisi iktidarının, 
hükümeti devraldığı günden bugüne kadar, progra
mında hedefleyerek gerçekleştirdiği çeşitli sosyal 
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amaçlı kanunlara ilave olarak, şu anda huzurlarını
za getirmiş bulunduğu, gerçekten önemli bir kanun 
tasarısını müzakere etmekten fevkalade memnuni
yet duymaktayız. 

Sosyal hizmetlerin düzenli bir biçimde, kalkınma 
hedeflerine uygun olarak düzenlenebilmesi için, be
lirli bir politikanın kabul edilmesi gerekmektedir. 
Böyle bir politikanın genel çerçevesi ise, çoğunlukla 
ülkelerin anayasallarında ıbelürtilmiştir. Şimdi bu ko
nuda, Anayasamızın ne gibi hükümler taşıdığına kı
saca değinmek istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 60 : «Her
kes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu gü
venliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı 
kurar.» 

'Madde 61 son fıkra : «Bu amaçlarla gerekli teş
kilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.» 

'Madde 65 : «Devlet, sosyal ve ekonomik alan
larda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik 
istikrarın korunmasını gözeterek, malî kaynaklarının 
yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.» 

'Bu (maddelerin ışığında partimizin programının, 
seçim beyannamesinin ve hükümet programının, sos
yal güvenlik ve sosyal yardımla ilgili bazı bölümle
rini çok kısa arz etmekte fayda mülahaza etmekte
yim. 

Anavatan Partisi, milletin huzuruna çıkıp, Türk 
siyasî hayatına atıldığında ortaya koyduğu progra
mında aynen şöyle demektedir : «'İktisadî gelişmenin 
hı4'andırılması, sosyal dengemin iyileştirilmesi, fert
lerin kabiliyet ve çalışmalarına göre gelişme arzu
larının teşvik edilmesi, gruplar arasındaki gelir da
ğılımı farklılıklarının pratik ölçüler içinde azaltıl
ması, bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının asga
rîye indirilmesi, fakirliğin kaldırılarak refahın yay
gınlaştırılması, iktisadî gelişme politikamızın esasını 
teşkil eder. 

Toplumdaki çeşitli grup menfaatlerinin, bir bü
tünün tamamlayıcı unsurları olduğuna, bunların 
ahenkli bir sekilide milî menfaatler çerçevesinde bir
biriyle telif edilebileceğine inanırız.» 

Daha sonra seçim 'beyannamesini hazırlayan Ana
vatan Partisi, aynı konuları seçim beyannamesinde 
de bir kez daha milletin huzurunda, milletimize kar
şı yapacağı hizmet manzumeleri içerisinde parti 
programına uygun olarak belirtiyor. 

6 Kasım seçimlerinden sonra iktidara gelen Ana
vatan Partisi, bu Meclisin kürsüsünden okunan hü
kümet programında da aynen şunları ifade etmek-
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tedıir : «Hükümetimiz sosyal adaletçi bir hükümettir. 
Sosyal adaletçilik, sadece 'belirli ideolojilerin, peşin 
hükümlü kalıplaşmış formüllerin inhisarında değil
dir. Sosyal adaletçilik, fukaranın yanında bulunmak, 
lafıla olmaz. Aziz milletimizin mukaddes addelviği 
değerler,. sosyal adaletçiliğe en büyük önemi vermek
tedir.» Bizim kıymet hükümlerimiz içerisinde, kom
şusu aç yatarken, tok uyumanın kötülüğü vardır. Ki
şinin kendi nefsıi içtin istediğini, bir başkası için de 
istemesi şart koşulmuştur. 

Görülmektedir ki, partimizin programı, seçijım be
yannamesi ve hükümet programı bir bütünlük arz 
etmektedir; yani, partimizi kuranken ne demişsek, 
(milletin huzuruna çıkıp iktidara talip olduğumuzda 
da aynı şeyi söylemiş ve iktidar olduktan • sonra da 
hiçbir sapma göstermeden hükümet programına aynı 
konuları yazmışız. 

(Hükümetimiz, görülmektedir ki, ikibuçuk yıllık 
icraat döneminde, milletimizin refah ve mutluluğu 
yönünde, değişlik sosyali muhtevalı birçok tasarıyı 
Meclise sevk etmiştir; bu .tasarılar, kanunlaşarak, bu 
alanda büyük rahatlamalar getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şu anda görüşmekte bulun
duğumuz bu Kanun tasarısı, milletimizin, sosyal ada
let ve sosyal güvenlik konularında mazhar olduğu en 
mühim kanunlardan birisidir. Milletimizin; hiçbir 
sosyal güvenlik kuruluşundan faydalanamayan veya 
bu kuruluşların gücünün ulaşamadığı durumdaki muh
taç, güçsüz ve fakir kimselerini, dünya devletleri içe
llisinde eşine hiç rastlanmayan bir yücelikle düşün
müş olan hükümetimizi, ıbu tasarıyı Medlisimiize sevk 
etmiş olmasından dolayı, Anavatan Grubu adına iç
tenlikle tebrik ediyorum. 

Tasarıyı tetkik ettiğimizde görmekteyiz ki, iki ana 
müessese vardır : Birinaisıi, Merkez Bankası nezdin-
de Sosyali Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fo
nu kurulmakta ve hu fona savlam kaynaklar geti
rilmektedir. 

Hükümetimizin daha önce değişik konularda vü
cuda getirdiği ve kanunla kurulmuş olan fonlar, kısa 
bir süre geçmiş olmasına rağmen, toplumumuzda 
müspet yönde büyük değişiklikler husule getirmeye 
başlamış, bu durum da yüce milletimizin memnuni
yetine mazhar olmuştur. Bu sebeple, bu tasarıyla ku
rulması öngörülen fonun da çok iyi işleyeceğine, grup 
olarak inancımız tamdır. 

İkinci müessese ise, il ve ilçede kurulacak olan 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıdır. 

Vakıf konusunda, yeri gelmişken, bazı açıklama
larda bulunmak zarureti hâsıl olmuştur : Türk - İslam 
dünyasının en mühim sosyal yardım ve dayanışma 
müesseselerinden biri olan vakıflar, kuruluşundan be
ri, yüzyıllar boyu yaşamış, günümüzde de mevcudi
yetini muhafaza etmiştir. Vakıflar, dinî inanç ye dü
şüncelerin güçlü olduğu müesseseler olarak, Türk -
İslam dünyasının her yerinde iyilik ve şefkat abidesi 
şeklinde doğmuş; bilhassa Osmanlı Devleti zamanın
da .çok büyük gelişme kaydetmiştir. «İnsanların en 
hayırlısı, insanlara faydalı olandır» düsturu üzerine 
kurulan, insanlığın yüz akı bu müessese, aynı zaman
da bir hukuk sistemidir. Zamanla kendine has bir 
terminoloji, tatbikat ve sistemle ortaya çıkan vakıf 
hukuku da, Türk - İslam medeniyetinin abidelerinden 
birisidir. 

Vakıflar her şeyden önce sosyal müesseselerdir. 
Bir sosyal müessese olarak vakıflara baktığımız za
man, Türk - İslam medeniyetinin bütün nüanslarını 
ve hususiyetlerini burada buluruz. Bu bulduklarımız 
göğüs kabartacak şeylerdir; çünkü insan sevgisini, 
şefkatini zirveleştirmiş bir ahlakın meyveleridir. İşte 
vakıflar, bu ahlakî ve insanî Ödevin yerine getirilme
sinde kişilere yardımcı ve faydalı olabilecek müesse
selerin en elverişlisi, en sağlamıdır. Ama ne yazık ki 
vakıflar uzun bir zaman ihmal edilmişlerdir. Fakat, 
bir millet aslını uzun müddet inkâr edemez; sonun
da aslına döner. Bugün Türkiye'de yeniden büyük 
vakıflar kurulmaya başlanmıştır, vakıf ruhu uyan
maya başlamıştır. Görülüyor ki vakıflar millet ola
rak toplum hayatımızda çok önemli bir yer işgal et
mekte olup, sosyal bir mahiyet arz eden birçok kamu 
hizmetlerinin görülmesini sağlayan bir amme mües
sesesi mahiyetini kazanmış bulunmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Kanununun yürürlüğe girmesiyle, 
Türk vakıf hayatında da özlenen canlılık yeniden or
taya çıkacaktır. Fonda, yılda toplanması planlanan 
200 - 400 milyar liranın vakıflara aktarılmasıyla, 
güçlü ve fonksiyonel, yaklaşık 750 vakıf Türk top
lum hayatına girecektir. Bu güçlü vakıflara halkı
mızın itibarı ve desteği de o nispette fazla olacaktır 
ümidindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, görüldüğü gibi tasarı ga
yet sağlam bir sistem üzerine oturtulmuş olup, hükü
metin öteden beri takip ettiği sosyal adaletin, bazı
larının yaptığı gibi demagoji ve lafla değil, gerçekçi 
ve akılcı icraatla sağlanması gerektiğinin en son ör-
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neğini teşkil etmektedir. Burada görülmektedir ki, 
devlet, insanlarının kendilerinden veya kaçınılmaz ha
yat olaylarından - ki, bunlara birkaç örnek vermek 
gerekirse; geçirilen bir trafik kazasından sonra geri
de destekten yoksun kalan kimseler, eşi tarafından 
terk edilmiş muhtaç kadın veya çocuklar - yangın 
veya değişik şartlardan dolayı müzayakaya düşmüş 
kimselerin sıkıntılarına, muhtaçlığına, yalnızlığına 
kanat germekte, devlet baba fikrine uygun olarak sev
gi, şefkat ve saygıdan kaynaklanan sosyal dayanışma
nın esaslarını ortaya koymakta ve fakir - fukarasına 
sahip çıkmaktadır. 

Ayrıca, zor durumdaki çocuk ve gençlerimize bu 
kanunla öğretim imkânı sağlandığı gibi ufak bir des
tekle üretken duruma gelecek vatandaşlarımıza da sa
hip çıkılacaktır. 65 yaşın üzerinde olup maaş alanlar 
da ayrıca bu kanundan faydalanacaklardır. 

Yalnız burada, devlet bunu yaparken göze çar
pan diğer bir güzel husus da şudur : Teşekkül etti
rilen vakıflara vatandaş ve kuruluşlar da fitre, zekât 
ve diğer, şekillerde bağışta bulunabilmektedirler. İşte 
gönüllü sosyal dayanışmanın en güzel örneği, köklü 
tarihimizdeki şekillerine benzer şekilde ancak çağın 
icaplarına uygun olarak burada ortaya çıkmaktadır. 
Esasen, İslam Dininde gayet güzel bir kaide vardır; 
sosyal hukuk esaslarının gerçekleştirilmesi için Cena
bı Allah bile, zenginlerin mallarından, oran nispetin
de, zekât alınmak suretiyle fakirlere verilmesini emret
mektedir. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed' 
in sünnetinde dahi zekât müessesesi tamamen işlen
miş ve İslam Hukukunda bu gerçekler yer almıştır. 
Bu sebeple, toplumumuzun inancına da uygun olan 
böyle bir kanun tasarısının gelmiş olması, bizleri son 
derece sevindirmiştir. Bu tasarıyı kısaca tarif etmek 
gerekirse, devlet - millet el .ele muhtacının yanında
dır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi ısiormak istiyorum; «Bu 
tasarının kanunlaşması vatandaşımıza zararlıdır» di
yebilecek olan var mı veya değişlik bir deyimle, «Bu 
(kanunun vatandaşımıza yararı yoktur» diyebilecek 
olan var mı? Bu soruların cevabının «Hayır» olması
na rağmen, ibu kanuna muhalefetçe karşı çıkılmakta 
ve «Bu kanunla sosyal adalet gerçekleşmez» denilmek
tedir. Bizim zaten böyle bir iddiamız yok. Sosyal ya
pı ile ilgili, sosyal adaletin gerçekleşmesiyle ilgili hü
kümetin yaptığı çalışmalar ve kanunlaşan tasarılar 
göz önüne getliridirse; sadece bu kanunla her şey hal
lediliyor diye bir görüş zaten yoktur; ama bu kanun, 
gelecekte milletimizin tamamı çeşitli yollardan ıso-s-
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yal güvenliğe kavuşuncaya kadar, bir çıkış noktası ve 
temel olacaktır. «Sosyal adalet bu kanunla gerçekleş
mez» diyenler, ne yazık ki 'bugüne kadar sosyal ada
leti sadece lafla gerçekleştirmeye çalışanlardır. Ana
vatan Partisi hükümeti yaptığı icraat ile gerçekten 
sosyal adaletli isteyen ve «gerçekleştiren bir parti oldu
ğunu ispat ettiğinden; yalancı sosyal adaletçilerin fo
yası ortaya çıkmıştır ve bütün sıkıntı da buradan kay
naklanmaktadır. 

Değerli muhalefet partilerinden Doğru Yol Partisi 
sözcüsü, bu kanunun yerine, mevcut olan sistemler içe
risinde ve özellikle 2022 sayılı Kanunla da aynı ama
ca erişilebileceği görüşünde olduğunu ifade ©etliler. Sa
nıyorum, ibu yasanın ruhunu tam olarak anlayamamış
lar. Çünkü, 2022 sayılı yasa ile 'bu kanunun esprisi 
birbirinden tamamen farklıdır. 2022 sayılı Kanunda, 
maktu olan veya katsayılar arttıkça artabilen ve be
lirli sınırlar içerisinde bir maaş bağlanması hükmü 
vardır; kanunun esprisi odur. Ancak burada, devam
lılık arz elden ve belirli sınırlar 'içerisinde olan bir ma
aş bağlanması hususu yoktur. Ayrıca, 2022 sayılı Ka
nunda, bu kanunun öngördüğü mercilere bir başvur
ma gerekmektedir. Bu kanunun esprisi ise, sadece baş
vuruya bağlı kalmamakta; kurulan vakıflar aracılı
ğıyla, başvuramayacak durumda olanlar tespit edildi
ği zaman, onlara da yardım hususunu öngörmektedir. 

Ayrıca, 2022 sayılı Kanunda, bağlanan maaşlar, ta
mamen bütçe kaynaklarıyla sağlanmaktadır. Ancak, 
burada sadece fon gelirleriyle yetinilmemekte, vatan
daşların aynî veya nakdî bağışlarının da vakıflara ak
tarılmasıyla, devlet ve milletin birlikte yardım yap
ması sağlanmaktadır. 

2022 sayılı Kanun, merkeziyetçi bir kanundur. 
Burada, gerekçesinde de belirtildiği gibi, tamamen 
mahallinde ve birtakım bürokratik engelleri daha kı
saltarak ve çok kısa ıbir zaman süresi içerisinde yaraya 
merhem olma esprisi vardır. Ayrıca, biraz önce ifade 
efltüğim gibi, 2022 sayılı Kanunda, belirli ölçüler 'içe
risinde sadece nakdî yardım imkânı olduğu halde, bu
rada aynî yardım imkânı da getir ilmektedir. 

Şimdi, eğer «2022 sayılı Kanunla, bu kanunun ge
tirmek istediklerini sağlayabiliriz» dersek, o zaman za
ten 2022 sayılı Kanunu bu farklılıklar neticesinde or
tadan kaldırmak gerekir; ona da lüzum olmadığı gö
rüşündeyiz. 

Yine, Doğru Yol Partisi sözcüsü muhterem hoca
mız fonlarla ilgili olarak «Fon, bizim karşı olduğu
muz bir müessesedir» demişlerdir. Buna da Anavatan 
Partisi Grubu olarak katılamadığımızı belirtmek iste-
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riz. Yiine muhterem hocamızın, şu anda işleyen, va
tandaşımızın ımenfaatına çok iyi neticeler husule getir
miş olan Tasarrufların Teşviki ve (Kamu Yatırımla
rının Hızlandırılması Hakkındaki Kanunun -ki, 'bu da 
bir fon öngörmektedir- Mecliste görüşülmesi sırasında, 
aynen şu benzetmeyi yapmıştır : «Bu fon, bu sistem, 
Con Ahmet'in devri daim makinesi metodudur; bu da 
işlemeyecektir, muvaffak olamayacaktır, muvaffak 
olacağına da ihtimal vermiyorum» demişlerdir. 

CAFBR TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Yapın da görelim, yapmadan konuşmayın, seçime gi
diyorsunuz. 

LUTFULLAH KAYALAR ^Devamla) — Şimdi, 
'bu sözlerin söylendiği 1984 ısenesidir; ama görüyoruz 
ki, o sizin muvaffak olamayacak dediğiniz Tasarruf
ların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması 
Hakkındaki Kanun ve :bu kanunla kurulan fonlar, ba
rajlar yapılmakta, içme suları yapilmaklta, otoyollar 
yapılmakta ve sizin o «çalışmaz» dediğiniz, Con Ah
met'in devir daim makinesi de çalışmaktadır. 'Ben, hü
kümetimiz adına değil, o fondan, ısüresünden daha ön
ce inşaası ilerleyen ve haziran ayı içerisinde bizimi de 
gideceğimiz, Atatürk Barajı ve yanındaki diğer tesis
leri hepinizle birilikte gezmeye ve görmeye grup adına 
davet ediyorum. 

Ayrıca, yine aynı toplu konutla ilgili olarak kuru
lan fonlarla da, ibulgün Türkiye'nin her tarafında yüz
lerce dar gelirli binlerce dar gelirli, ortadirek dediği
miz insanlarımızın Ihepsli de ev sahibi /olma yoluna git
mişlerdir; bunun da örnekleri bütün yurt sathında ko
laylıkla görülebilir. 

Şimdi, bundan şuna geliyoruz : «Muhalefet yapı
yoruz» demekle, sadece «Fonlara (büz karşıyız» de
mekle ve üstelik de bu iki ısene önce söylediğiniz söz
ler buıgün bütün yurt sathında gerçekleş'mediği halde 
aynı şekilde ısrar etmek, milletlin ve memleketin men
faatine değildir. 

Sayın milletvekilleri, ısîosyal adaletçiliği böylesine 
gerçek bir dille ifade eden ve uygulayan ıbir hükümet, 
bu başarılı politikasında doğal olarak «Sosyal ada
letçiyim» diyen partilere karşı alternatifsizdir. Gönül 
isterdi ki, böylesine güzel ve hayırlı bir kanunda, ik
tidar ve muhalefet birlik içinde olsun. Ancak, muha
lefete mensup sayın arkadaşlarımız tasarının seçim ya
tırımı amacına yönelik olduğu endişesini taşıdıklarını 
da belirtmişi erdir. Bu düşünce bile, bu konunun ne 
derece vatandaştan tasvip göreceğinin bir delillidir. 
Kaldı ki, vatandaşın sevgisini kazanmak, her siyasî 
partinin amacı ve görevidir. Siyasî partilerin varlığının 

nedeni olarak biz bunu görüyoruz. Hangi amaçla 
olursa olsun, bundan daha tabiî bir şeyin de olaca
ğını zannetmiyoruz. Mutlaka ki vatandaşın ve milleti
mizin lehine, daha iyi yaşama imkânlarına kavuşma
sına yardımcı olabilecek kanunları çıkartmak, bizim 
bir yerde görevimizdir; eğer biz bunları çikartabliliyor-
sak, bunlar da günü geldiği zaman, vatandaş huzu
runda vereceğimiz hesabın en güzel bilançosudur. 
Burudan rahatsız olanlar varsa, bu şekildeki sosyal 
amaçlı yasalara karışı çıkmayı bir an önce bırakma
lıdırlar. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan ıPartiısi Grubu ola
rak, hükümetin sevkettiği bu tasarıyı, milletlimizin, 
millî ve manevî değerlerine uygun, sosyal adaletin ger
çekleşmesine faydalı bulmakta ve sempatiyle karşıla
makta olup; yüce Meclisimiz bu tasarıyı kabul eder
se, ileri bir sosyal güvenlik kanununu milletimizin fay
dasına arz etmiş olacağı inancıyla, tasarının kanunlaş
ması yönünde oy kullanacağımızı belirtir, şahsım ve 
grubum adına saygılar sunanım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Kayalar. 
Sosyaldemokrat Halkçı Pariti Grubu adına Sayın 

Turan Bayezit, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA iM. TURAN BAYEZİT 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan sayın milletvekil
leri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun saygıla
rını sunarak, tasarı hakkındaki görüşlerimizi arza baş
lıyorum. 

Anayasamızda yer alan «Sosyal devlet» ilkesi, ki
şilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunun dev
letçe sağlanacağı görevi herkesin sosyal güvenlik 
hakkına sahip bulunduğu teminatı, Anavatan İktida
rının getirdiği ve kamuoyunda «Fakirlik Kanunu, Fa
kir Fukara Kanunu» olarak isı'imlendirilen bu tasarı 
ile gerçekleştirilmek isteniyor. 

Uzun ve geniş gerekçeslindeki vaaz üslubu ve zen
ginden alıp fakire vermek gibi, başkaları tarafından 
kullanıldığında, siyasal zelzele yaratabilecek sloganlar
la bu tasarıyı sunan hükümet ve onu bu haliyle yeter 
görerek benimseyen iktidar grubu, kolay yolu seçmeyi, 
kolay olanı gerçekleştirmeyi yeğlemişlerdir. Ayrıca bu
nu, önemli bir hizmet ve sosyal adaleti gerçekleştiren 
blir başarı olarak değerlendirmişler ve daha önemlisi, 
bizlerin de bu şekilde değerlendirmemizi beklemişler
dir. 

Sayın Başkan, konu, istismara ve iteri sürülen 
aleyhteki fikirlerin saptırılmasına son derece müsait
tir. Görüşmelerin zamanlamasının, toplumun bazı de-
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ğerlere karşı duyarlılığının en üst düzeyde bulunduğu 
'bir aya rastlatılacak şekilde özenle seçülmiş bulunma
sı, 'buna elverişli bir ortamın yaratılmasına neden 
olmaktadır. Bu sebeple, Plan ve Bütçe Komisyonun
da tanığı olduğumuz demagoji ve yanlış yorumların 
yinelenmemesi bakımından bazı hususların belirtilme
sinde zorunlulk duymaktayız. 

Bir kere şurası iyice bilinmelidir ki, fakrü zaruret 
içiinide bulunanlara, muhtaç durumda olanlara, geçici 
müzayaka içine düşenlere, eğitim ve öğretimini sür
dürebilmek için maddî olanağa ihtiyaç duyanlara yö
nelik tedbirlere, Sosyatdemdkrat Halkçı Parti karşı de
ğildir. İtirazımız, amaca değil, yöntemedir. Benlimse-
nen yöntemin, Anayasanın öngördüğü ve emrettiği 
sosyal güvenliğin, refah ve mutluluğun sağlanmasını 
ve yayılmasını (gerçekleştirmekten uzak, hatta gerçek-
leıştirmesirii engelleyecek nitelikte olmasıdır. 

Sosyal güvenliğin tüm toplumu kapsayacak şekil
de yaygınlaştırılmasını, Anayasanın güvence altına al
dığı çalışma hakkının gerçekleştirilmesi! 'için işsizliğin 
önlenmesini, herkese çalışma ortamı sağlanmasını be
nimseyen Sosyaldemolkrat Halkçı Parti, yüzeysel de
ğil, kalıcı ve sosyal yapıyı sağlamlaştırıcı tedbirlerin 
yanındadır. Ayrıca, dinî değer yargılarının lâik bir dev
letin kanununda gerekçe olarak gösterilmesi, Anaya-
daki sosyal adalet ve sosyal' güvenlik esaslarına gerek
çede hiç değinilmemiş olması, hatita gerekçede Ana
yasadan sözcük olarak daihli bahsedilmemesi dikkat 
çekicidir. (SHP sıralarından alkışlar) Anavatan Grubu 
sözcüsünün konuşmasına başlarken, Anayasa mad
delerini okumasını, bu açıdan ve bu konuda hükü
mete örtülü ibir ikaz olarak değerlendiriyoruz. Hükü
met, yasaların dayanak ve kaynağının lâik Anayasa 
hükümleri olduğu gerçeğini vahim bir şekilde dışlamış 
olmaktadır. Bu hareketin, bazı çevrelerce amaçlarına 
hizmet edecek şekilde yorumlanmamasını ve bir daha 
tekrarlanmamasını dilliyoruz. 

Sayın Başkan, bu hususları bir görev bilinci için
de dile getiriyoruz. Tasarının komisyonda görüşülme
si sırasında iktidar milletvekillerinin «Bu tasarının kar
şısında konuşmak benim çok garibime glitti. Bunun 
sonucunda elbettek'i politik istikballere de zarar var, 
onu hissettiğiniz için sinirleniyorsunuz.» Hatta, hükü
met adına Sayın Devlet Bakanı Karaevli'n'in «SHP 
milletvekillerinin bütün muhalefet yapmada mahir üye
leriyle buraya gelip, böyle ellerinden büyük bir silahı 
alınmış insanların panjği halinde karşı çıkacaklarını 
da beklemiyordum'». Ve hepsinden önemli olarak sa
yın bakanın, «Eğer cesaretleri varsa, hem burada, 

hem de aşağıda ret oyu versinler» şeklindeki itham 
ve tehditlerine karşın, halktan yana olan partilerin ve 
kişilerin siyasal cesaretlerinin sosyal bir karine oldu
ğunu -belirleyerek, kısırlığı ve hükümetlin aşağıda açık
layacağım gizli ve gerçek amacı nedeniyle bu tasa
rıya karşı çıkıyoruz. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Sayın Başkan, bu tasarı, Anavatan Partisinin sos
yal adalet anlayışını, o sosyal adalet anlayışının nite
liğini ortaya koyan bir belgedir. İktidarın bu tasarı ile 
belirginleşen sosyal adalet anlayışı, Kızılay aş ocağın
dan yemek dağıtımına, Osmanlı paşalarının Ramazan 
ayında iftar sofralarında fakir fukarayı doyurmaları
na denk bir yaklaşım . liçindedir. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Siosyal içeriği olmayan bir sosyal adalet anlayışı, 
sosyal güvenceyi kapsamayan garip ve çarpık bir sos
yal adalet... Mahalledeki fakir fukaraya yiyecek, üç, 
beş metre pazen, yarım ton odun verilince, öğrencilere 
birkaç bin liralık yardım yapılınca, siosyal adalet ger
çekleşecek, hatta gerekçedeki çok iddialı ifadeyle, ge
lir dağılımı adilane bir şekilde tesis edilmiş olacak ve 
Sayın Başbakanın sahur sohbetindek'i deyimleriyle, 
fakir fukaralık ortadan kaldırılacaktır. 

İktidar, bu yaklaşımı ile fakir fukaraya balık tut
masını öğretmök ve tutulacak balığı üretmek yerine, 
balık çorbası pişirerek yedirmeyi yeğlemektedir. As-
lolan, fakrü zaruret içinde olanlara kısmî destek ver
mek değil, fakirliği ortadan kaldırmaktır. (SHP sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Sosyal adaleti, adil gelir dağılımını sağlamak, fa
kiri fakir olarak muhafaza etmekle değil, onu üretken, 
sosyal güvenliğine kavuşmuş bir düzeye getirmekle 
gerçekleştirilebilir. 

İşsizliği önlemek, işsize iş temin edecek imkânları 
sağlamak gerekir. İşsizlik sigortası getirilerek, kişiyli, 
devletin zekâtına değil, devletin isosyal güvencesine ka
vuşturmak gerekir. (SHP sıralarından alkışlar) 
. Sadece fakir fukara değil, ortadirekten vatandaş
lar için sosyal adaleti sağlamak açısından nasıl bir ted
bir getirecektir Anavatan Hükümeti? Bu ihtiyaca kar
şı, Anavatan İktidarının hâlâ gözleri kapalı, kulakları 
hâlâ tıkalı mıdır? Garip bir çelişkidir sayın milletve
killeri; bir yandan, sosyal adaleti gerçekleştirmek için 
getirildiği iddia ediliyor bu yasanın, öte yandan, sağ
lık hizmetinden, doktor parasından, ilaçtan KDV alın
makta ısrar ediliyor ve hatta KDV'deki ek vergi rönt
gen filmlerinde; rakı, sigara, şarap ve benzeri madde
lerle bir tutularak, yüzde 60 oranında tesis ediliyor. 
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'Bunları yaparken, «Sosyal adaletçiyim» diyemiyorsu
nuz, Mısır Valisine bu 'konuda yazılan mektuptan pa
sajlar aktaramıyorsunuz; ama fakir fukaraya günde 
500 - 1 000 lira vermek yoluna gittiniz mi, sosyal ada
letçi oluyorsunuz.,. Kimseyi kandıramazsınız, kendiniz 
kanmakta serbestsiniz. 

öğrencilere yapılacak yardımlarda da aynı çelişki 
gözlenmektedir. Bir yanda, ünliversiteye giremeyen, 
Anayasanın 42 nci maddesindeki açık hükme karşın, 
eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılan onibin-
ler, diplomalı işsizler, özel dershane furyası, özel 
ok utlar ve özel üniversitelerle hükümet programındaki 
{(hükümetin programında aynen 'bu tabir geçmekte
dir) «Sanki 'bünyenin reddettiği bir doku gibi duran 
fırsat ve imkân eşitliği esası» gözardı edilecek, diğer 
yandan, nasıl tercih edilecekleri bilinmeyen, Anayasa
mızın açıkça öngörmesine rağmen, başarıldık şartı 
aranmayan gençlere verilecek birkaç bin lirayla sos
yal adalet gerçekleştirlilecek... Her konuda yansımasını 
gördüğümüz tipik ANAP çelişkisi. 

Bu tasarının kapsamına girmeyenler için hükümet 
Önlem getirmemektedir. Hatta, kasıtlı olarak, memu
ra, işçiye, çiftçiye, emeğinin, alınterinin karşılığını ver
memekte, onları enflasyonun tahribatına karşı koru
yacak ıbir net gelir sağlamamaktadır, tktidarın, gerçek 
sosyal adalet anlayışı budur. 

Toplumda fakrü zaruret içinde olmalarına rağmen, 
bir haysiyet, ıbir gurur meselesi yaparak, bu kabil yar
dımlara talip olmayan Ikişilerin sayısı azımsanmaya-
cak düzeydedir. Tasarı, bunlar için de ıbir güvence 
sağlamaktan uzaktır. Anavatan Partisi Sözcüsü sade
ce, vakfın bunları araştıracağını söylemiştir. 

Savın Başkan, konuyu biraz da Anavatan Hükü
metlinin Programı açısından irdelemek istiyorum. Bu 
tasarı; bu deyim gerekçesinde aynen kullanılmamış 
olsa bile, altı yıldan beri uygulanan ekonomik prog
ramın sonucu olarak, Türkiye'de ıbir altdirek toplumu
nun yaratıldığını tescil etmektedir. Anavatan Partisi-
riin hükümet programlarında ortadirekten bahsedil
mektedir; altı temel mesele arasında ortadireğin güç
lendirilmesi vardır. Zengtin devlet yerine, zengin millet 
'edebiyatında da altdirek yoktur; çünkü devlet zekâtı, 
'bu kesimi zenginleştiremeyecek, ancak ölmeden, sü
rünmeden yaşamalarını sağlayalbileoekltir. Her iki prog
ramda, bu tasarıyla getirilen esasların önceden düşü
rtül düğünü belirleyen hiçbir yaklaşıma rastlayamazsı
nız. Bazı paragraflarda geçen «fakir fukara» sözcük
lerini, buna iimkân verir ölçüde yorumlayabilmeik 
mümkün değildir. Hükümet programının sosyal gü

venlik anlayışını açıklayan bölümünde -ki, 46 ncı say
fasıdır- bu anlama gelen hiçbir anlatım yoktur. O 
halde, bu altdirek, nereden çıkmıştır? 

Yukarıda dediğim gibi, Türkiye'de altı yıldan beri 
uygulanan ve ikibuçuk yıldan beri de bütün acıma
sızlığı, halkı inim inlim inleten niteliğiyle uygulanan ve 
sefaleti artırıp yaygınlaştıran ANAP ekonomisinin 
sonucu olarak, ortadirek ufalanmış, büyük bir bölü
mü altdirek haline gelmişKJir ve bu alt direk hükümeti 
ve Sayın Başbakanı düşünmeye, korkarak düşünmeye 
seVk edecek boyutlara varmıştır; çarpık ekonomik 
modelin ısasyal barışa getirdiği tehlikeli nokta sezilme
ye başlanılmıştır. 

Hükümet, bu yasadan faydalanması gerekenlerin 
miktarını bilmediğini söylemektedir. Bize göre bu 
miktar, üç aşağı beş yukarı bilinmekte, hiç değilse tah
min edilebilmekte; ancak rakam, her nedense telaffuz 
'edilmemektedir. Hükümetin rakamlarıyla 400 milyar 
lira, komisyonda eklenen iki önemli gelirle, 500 milya
rın üstünde bir kaynak sağlanmış olacaktır ki, sonuç
ta böyle bir kaynağa ihtiyaç duyulmuştur. 

Sayın Karaevli'den biraz daha cömert davranmak
la, en az fert başına, 500 milyar liralık bir kaynağın, 
250 bin lira üzerinden tevzi edileceğini düşünürsek, 
altdireğin miktarı iki milyon kişidir. Her vesileyle he
sap kitap sahibli olduklarını, hesabı en iyi kendileri
nin bildiğini iddia edenlerin, bu hesabı yapmamaları
na imkân yoktur. Aksini düşünmek, bizi, hükümetin 
bu fonda da israfa yöneleceği yargısına götürecektir. 

Sayın Başkan, tasarının gerekçesinde fonun, yük
sek gelir gruplarıyla, zenginlerden alınacak kaynaklar
dan oluşacağı, zenginlerden alınıp, sosyal güvenlikten 
voksun fakir ve muhtaç durumdaki kişilere aktarma 
vapılacağı açıklanmaktadır. Zenginden fakire refah 
akımı, zenginden alıp fakire vermek; sivri ve tehlikeli 
vaiklaşımlar. Bu ifadeleri başkaları kullansa, mazallah 
«emek» denildiğinde, «İşçi hakkı» denildiğinde, «iş
çi bayramı» denildiğinde kürsüye yürüyenler, acaba 
nasıl bir davranış gösterirlerdi? 

Anavatan Partisinin Programında ve hükümet prog
ramında yer alan sosyal adalet anlayışının, zenginden 
kanun zoruyla alıp fakire vermek ve adına da «Sosyal 
dayanışma» demek esası yoktur. Gene tekrarlıyorum, 
bir gazetedeki sağır sohbetinden öğrendiğim/ize göre, 
bu tasarının ilham kaynağını oluşturan Mısır valisine 
yazılan mektupta da bu mevcut değildir. «Nereden bi
liyorsun?» diyeceksin'iz; Sayın Başbakan bilirler, im
zalarıyla bir nüshasını bana hediye etmişlerdi, onu 
özümseyerek tekrar okudum. 
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Kaldı ki, programlarında gönüllü sosyal dayanış
madan, geleneksel sosyal dayanışma esaslarından bah
sedilmektedir; hem hükümet programında, hem Ana
vatan Partisi Programında. Zenginden zorla ahp faki
re aktarmayı benimsemek, ne gönüllü sosyal dayanış
madır -Çünkü «gönüllü» 'tabiri vardır- ne de adını «va
kıf» koymakla, geleneksel sosyal dayanışmanın esas
ları gerçekleştirilmiş olamaz. 

Kaldı iki, iktidarın siyasal gücü, zenginden almaya 
yetişmeyecektir. ANÂIP iktidarı şayet buna muktıedir-
se, ilk gelir dilimini mükellefiyetin dışında tutsun, di
ğer dilimlerde oranı yüzde 3 veya yüzde 5'e yükselt
sin. 

Acaba bu tasarı zenginden ne almaktadır; onu 
açıklamak istiyorum. «Fonun gelirleri» başlıklı 4 üncü 
maddenin (a) fıkrasına göre mevcut fonlardan yüzde 
10 aktarılacaktır. Bu, yeni bir gelir değildir. O halde. 
«Biz bu tasarıyla zenginden alıyoruz» diyemezsiniz; 
bu alınmıştır, başka bir maksatla alınmıştır, yeni gelir 
değildir. 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Hem de fakirler
den. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Aynı mad
denin (lb) fıkrasında «(Bütçeye konulacak ödenekler
den» denmektedir. Bu da zenginden alınan bir para 
değildir. «Orman emVal'i» ve «Trafik para cezası» den
mektedir. Plan ve Bütçe Komisyonunda da söyledim-
her ne kadar «Efendim, zenginlerin arabaları var, hat
ta bazı ailelerde her ferdin arabası var, bunlar vere
cek trafik cezasını» diyebilirsiniz, ama trafik cezasın' 
esas veren şoför esnafıdır. Bu da zenginden alınan bir 
para değildir. «Yıllık beyannamelerdekli Gelir ve Ku
rumlar Vergisine ilave edilecek yüzde l'lik miktardan» 
denmektedir ki, birincisi, söylediğim gibi, eğer zengin
den almayı samimiyetle düşünüyorsanız, ilk dilimi is
tisna edin, bunu yükseltin, ikincisi, bu göreceli bir nis
pettir. Siz, 1 milyon kazanandan da yüzde 1 alacaksı
nız, 50 milyon kazanandan da yüzde 1 alacaksınız. O 
halde, «Zenginden alıyoruz» diyemezsiniz, «Fakirden 
de zenginden de eşit alıyoruz» diyebilirsiniz. 

«TRT reklam gelirlerinden aktarılacak yüzde 30 
miktardan» denmiştir ki, TRT reklam gelirini de, fakir 
fukara, kullandığı malların üzerine konan fiyatlarla 
ödemektedir. Petrol ürünlerine eklenilen para yine ay
nı şekildedir. Demek ki bu tasarıyla, hiçbir surette 
zengiinden alınıp, fakire verme yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu tasarıyla ger
çekleştirilmek istenilen gizli ve hakikî amaç nedir? 
IBu amaç, siyasîdir. Önce ara seçim yapılacak illerde, 

ardından bütün Türkiye'de uygulanacak bir seçim ka
zanma aracı olarak kullanılacaktır. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri) Kanunun 7 nci maddesinin ge
rekçesinde yer alan endişe -«(Bravo» diyene onu oku
masını rica ediyorum- hükümetin, mahallî kişilere kar
şı duyduğu endişe, tarafımızdan hükümete karşı du
yulmaktadır. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — önerge verin, de
riştirin. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Fon gelir
lerinin hangi ölçüler göz önünde bulundurularak dlçe 
vakıflarına aktarılacağının yönetmelikle, yani Bakan
lar Kurulunun keyfî takdiriyle belirlenmesi, bu endi
şemizi artırmaktadır. 

Vakıf mütevelli heyetinin büyük bir kısmının me
murdan oluşması, şeklî bir teminat gibi görülmekte ise 
de, 2 noi maddedeki genel çerçeve dışında vakıfların 
uygulayacakları objektif ölçüler belli değildir. Bu hu
susta yönetmelik çıkarılması öngörülmediğine göre 
-maddeleri izah ederken teknik izahı arz edeceğiz-' 
boşluk genelgelerle doldurulacak ve korkarız, vali ve 
kaymakam meslektaşlarımız politikanın içine çekile
ceklerdir. 

Yardımların yapılması, siyasî baskı unsuru olarak, 
hükümetin siyasal çıkarı doğrultusunda kullanılabile
cektir. Yardım yapılacaklar hakkında güvenlik soruş
turması veya buna benzeyen bir sistem uygulanma-
/acağının bir güvencesi yoktur. Bu tasarı, sosyal gü
venceyi, sosyal dayanışmayı değil, keyfî ve yanlı uy
gulamayı getirecektir. 

Maddelerini açıklarken arz edeceğimiz gibi, bu 
tasarı, Türk Hava Kurumunu ortadan kaldırmakta
dır. Türk Hava Kurumunun yıllık 7 milyarlık geli
ri, 500 milyar içinde devede kulaktır. Demek ki 
amaç gelir değil, Türk Hava Kurumunun, Atatürk' 
ün kurduğu bu kurumun kişiliğidir. Bunu arkadaşla
rımız, madde bazında arz edeceklerdir. 

Sayın Başkan, hükümetle komisyon arasında de
min gene bir trafik oldu; tahmin ediyorum, yine 
ANAP hükümetinin ve Sayın Başbakanın - beni ba
ğışlasın - korsan kanunculuk tatbikatı sonucu olarak, 
araya bir fıkra konacaktır. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bunun mantığım anlayamıyo
rum arkadaşlar. Dün düşündüm, Anavatan Partisi 
Grubu bir kanun çıkarmaktan hiçbir zaman aoiz de
ğil, çıkarıyor; o halde, bu korsan kanunculuğu niçin 
yapıyorsunuz? Bunun iki nedeni var. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Bu «Kor
san kanun» tabiri, kötü bir tabir. 
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M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Tam yerin
de tabir arkadaşım. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Hayır, çok 
kötü. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Kötü ha
reketlerin tabiri kötü olur da onun için. 

Niçin yapıyorsunuz? Birincisi, bütün muhalefet 
partilerinin şurada, arizamik her şeyi ortaya koyma
ması için yapıyorsunuz; tenkit edilmemek için, kamu
oyunun aydınlatılmaması için yapıyorsunuz. İkinci
si, Sayın Başbakanın, her vesileyle görmüş olduğu
muz, orijinal tavırlar yaratma tutkusu var ve bugün 
basında çıkan «Muhalefetin bu konuda aldandığı» 
şeklinde de çok güzel bir sözleri var; korkarız bir 
de bu tutkunun neticesi olarak yapıyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, zaten 17 nci Dönem Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, kendi nevi şahsına mün
hasır ve bu anlamda âlem bir meclis. Yarın bu Mec
lisin zabıtlarını okuyanlar, bu Meclisin zabıtlarını 
değerlendirecek olan sosyal bilimciler, sosyologlar 
ve belki de psikologlar çok iyi doneler bulacaklardır. 
(Gülüşmeler, SHP ve HDP sıralarından alkışlar) 

Sözlerimi bağlarken, bunun keyfî olacağına; hü
kümete olan güvensizliğimizi muhafaza edip, vali ve 
kaymakamları tenzih ederek, suiistimale açık bulu
nacağına; ama bütün fonlarda olduğu gibi, bu fonda 
da bir gün hesabın sorulacağına itimat buyurmanızı 
rica ediyor, yüce heyete grubum ve şahsım adına say
gılar sunuyorum arkadaşlar. (SHP ve HDP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz efen
dim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te

kirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 
Tasarısının görüşülmesi münasebetiyle söz almış bu
lunuyorum; şahsım ve hükümetim adına hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu kanun tasarısı Plan 
ve Bütçe Komisyonumuzda tartışılırken, doğrusunu 
isterseniz, Sayın Bayezit de burada ifade ettiler, ben 
kendilerinin kendi parti grupları adına bu kadar sert 
bir şekilde karşı çıkacaklarını tahmin etmediğimi ifa
de ettim; ama görüyorum ki, biz bu iki buçuk yıllık 
iktidarımız döneminde vatandaşımıza fevkalade fay
dalı hizmetler yaptıkça, ortadireği güçlendirdikçe, fa-
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kiri fukarayı... (SHP sıralarından alkışlar ^e gülüş
meler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bak, 
Başbakan da gülüyor. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) —- Fakiri fukarayı bir kaşık yağa, bir avuç 
şekere muhtaç edip tüpgaz kuyruklarında, sigara kuy
ruklarında bekletmeyip ona bolluk ve bereketle yak
laştıkça, sizler, aynen kedinin erişemediği ciğere «pis» 
demesi gibi, telaş ve panik içindesiniz; normal kar
şılıyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Milleti sadakaya 
muhtaç ettiniz, sadakaya. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Çünkü, elinizden sloganlarınız alınmıştır. 
(SHP sıralarından «Hangi sloganlar» sesleri) Eliniz
de, artık seçimlerde kullanacağınız, edebiyat yapaca
ğınız - edebiyat lafı belki burada biraz ağır oluyor -
lafoloji yapacağınız hiçbir şey kalmamaktadır. Han
gi fakir fukara edebiyatını yapacaksınız? Yarınki 
kongrenizde de kalkın, fakire fukaraya yardım geti
ren bu kanun tasarısına karşı çıktığınızı iftiharla açık
layın, cesaretiniz varsa. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sadaka 
vermek devlete yakışmaz. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Anavatan Partisi yepyeni bir parti olarak 
kurulup iktidar olduktan sonra, Türkiye'de birçok 
şeyi değiştirdi. Evvela 6 Kasımda ve bilahara da 25 
Martta kaleler yıkıldı, oylar gitti, şimdi de tek tek sos
yal adaleti pekiştirmede, refahı yaymada böyle kalı
cı, böyle vatandaşın yaranna yasalar çıkardıkça, sizin 
telaşınızı belki biraz makul karşılama imkânımız var
dır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Me
nemen'de de yıkıldı kaleler. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, bizim daha ilk 
bütçe görüşmelerinden beri hiç tenkit edilemeyecek 
hususumuz, Anavatan Partisi Seçim Beyannamesi ve 
hükümet programıdır. Bizim Anavatan Partisi Grup 
sözcüsü ifade ettiler; ama Sayın Bayezit, sanki onu 
dinlememiş gibi, tekraren, «Hangi programın, hangi 
maddesine sığıyor?» diye ifade ettiler. Ben, isterse
niz bir daha hatırlatayım, neredeymiş fakire sahip 
çıkma hadisesi görünüz ve bundan sonraki konuşma
larınızda bizim programımızı biraz daha dikkatli oku
manızı istirham edeceğiz. 



T.B.M.M. B : 111 28.5.1986 O : 2 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Lafta 
lafta bunlar, esaslar nerede? Sadaka dağıtmakla ol
maz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 
programınızı sizlerden iyi biliyorum. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Bakanım, 
sizi kutluyorum, milleti muhtaç ettiniz. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — «Aziz milletimizin mukaddes addettiği de
ğerler, sosyal adaletçiliğe en büyük önemi vermekte
dir. Bizim kıymet hükümlerimiz içinde, komşusu aç 
yatarken, tok uyumanın kötülüğü vardır. Kişinin ken
di nefsi için istediğini, bir başkası için de istemesi 
şart koşulmuştur. Bir bedenin uzuvları gibi, toplum
daki fakir fukaranın ıstırabının, toplumun tamamını 
tesir altına alacağına inanılmıştır» İşte programımız. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Bu söz
ler doğru da, tatbikat nerede? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — «Türk toplumunu yaşatan, bütün siyasî, 
sosyal ve ekonomik krizlere rağmen, dipdiri ayakta 
tutan bu sosyal değerler, ekonomik tabirlerle destek
lenince, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve sosyal barış 
sağlanacaktır.» 

Bakınız, yine programımızda şöyle diyoruz : «İk
tisadî gelişimin hızlandırılması, sosyal dengenin iyi
leştirilmesi, fertlerin kabiliyet ve çalışmalarına göre 
gelişme arzularının teşvik edilmesi, gruplar arasında
ki gelir dağılımı farklılıklarının pratik ölçüler içinde 
azaltılması, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının 
asgariye indirilmesi, fakirliğin kaldırılarak refahın 
yaygınlaştırılması, iktisadî gelişme politikamızın esas
larını teşkil eder.» , 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, «kaldırılarak» diyorsun. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Ve devam ediyor yine programımız, sos
yal gelişmeyle, sosyal adalet ve sosyal güvenlikle il
gili. «Sosyal güvenlik ve sosyal yardım politikamız 
çalışmamayı teşvik edici değil, muhtaçların korunma
larına, gelişmelerine, yararlı hale gelmelerine yönelik 
olacaktır.» 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Ama Somali usulü 
değil. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — «Gönüllü sosyal dayanışmayı, bilhassa ge
leneksel sosyal dayanışma esaslarını ve kuruluşlarını, 
toplumumuzun temelini teşkil eden aile sistemi için
de, sevgi, şefkat ve saygıdan kaynaklanan tabiî sos

yal dayanışmayı idame ve teşvik edecek tedbirlerin 
alınmasını faydalı görmekteyiz.» Bunlar hükümet 
programımızda yer alan hususlar. 

Bir de, sizin Plan ve Bütçe Komisyonundaki gö
rüşmelerden beri ikide bir gündeme getirmeye çalış
tığınız ve belki, burada konuşurken kendinize göre 
güzel mantık dokusu yapmaya uğraştığınız lâiklik 
meselesi... Lâiklik konusunda da açık seçik söylemi
şiz; «Lâikliği, manevî değerlerin korunmasında vic
dan, dinî inanç ve ibadet hürriyetinin uygulanmasın
da ve dinî kültürün geliştirilmesinde kısıtlayıcı unsur 
olarak anlamıyoruz» demişiz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Kayma
kamın, sokakta adamı çevirip ağzını koklaması lâik
lik midir Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, bizler buraya 
milletvekili seçildikten ve hükümette görev aldıktan 
sonra, bizim inançlarımız bir tarafa veya Meclis ka
pısının dışında kalacak, biz buraya bir inançsızlar 
grubu olarak gelecek insanlar değiliz. Bunu söylüyo
ruz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sap
tırma, ben öyle yaklaşmadım. Gerekçede Anayasanın 
kelimesi yok. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Anayasayı sev
miyorlar. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Sıkıştığınız zaman Anayasaya sığınıyor
sunuz; ama işinize gelmediği zaman, sabah burada 
bir üyenizin yaptığı gibi, «Anayasayı kaydıracağız» 
diye kahramanlık taslıyorsunuz Sayın Bayezit: siz ne 
diyorsunuz? (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Mecburuz, yürürlükte kaldığı sürece uymaya mec
buruz. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — öyle işinize geldiği şekilde hiç keseri ken
dinize yontmayın. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Anayasa delindi. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Kimin Anayasaya sahip çıkıp, kimin çık
mayacağını da görüyoruz biz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Yü
rürlükte kaldığı sürece uymaya mecburuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın milletvekilleri; 
karşılıklı konuşmaya vesile vermeyelim. Lütfen efen
dim, lütfen... 
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İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, hep 
onlar sataşıyor. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Ve burada bu sözleri söyledikten sonra, 
Sayın Bayezit dediler ki «Efendim, amaca karşı ol
mak mümkün mü; ama yönteme karşıyız.» Bu, kendi 
ifadeleri. Siz «yöntem» deyince «alternatif» anlıyor
sunuz herhalde, sizin alternatif üretemeyeceğinizi li
deriniz ifade etti; hangi yöntemden bahsediyorsunuz 
siz? (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar ve 
«Hangi liderleri» sesleri) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, demagoji yapıyorsunuz, bilimsel konu
şun. Sizin alternatifiniz olan iki tanesi orada oturu
yor. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Efendim, ayın l'ine kadar geçici liderle
rinden bahsediyorum gayet tabiî; emanetmiş. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karaevli, devam ediniz. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sözlük ge
tirelim size Sayın Bakan, kelimelerin anlamını bilin. 

DEVLET BAKANİ AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Sayın Başkan, susmamın sebebi, kendileri
nin sataşmalarına ara vermeleri. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu)'— Sayfa
ları karıştırdınız Sayın Bakan, yerini kaybettiniz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Oku, oku. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Biz irticalen de konuşuruz, sizin gibi böyle 
ipe sapa gelmez şeyler söylemeyiz herhalde. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Bakan, sözle
rinize dikkat edin. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, bu kanun, esas 
itibariyle, Türkiye'de sosyal güvenlik kuruluşlarının 
şemsiyesi altına alınamayan; sadece Türkiye'de değil, 
dünyanın en gelişmiş, Türkiye'den daha ileri ülkele
rinde dahi bu sosyal güvenlik kuruluşlarının kapsa
mına alınamayan fakrü zaruret (Bizim tabirimizle) 
içinde muhtaç vatandaşlarımız için getirilmiştir. 

Bakınız, Fransa'da Paris'te köprü altlarında, met
rolarda 45 bin vatandaşın aç ve ortalıkta yaşadığı 
söyleniyor. Amerika'da bu rakamın yarım milyonun 
üzerinde olduğu söyleniyor; birçok ülkeden rakamlar 
vermek mümkün. Demek ki, fert başına millî geliri 
o kadar yüksek ülkelerde dahi, sosyal güvenlik ku
ruluşlarının... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) -— Türkiye'de 
47 milyon. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, lütfen efendim... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

bir de Türkiye'den örnek versin. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Fransa'dan örnek 

veriyor da, Türkiye'den neden vermiyor? 
BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibi istediğiniz 

istikamette konuşturamazsınız. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Bakan çık

mışken fırsattan yararlanalım efendim. 
BAŞKAN — Lütfen, sizi ilgilendirmez efendim; 

hatip istediği şekilde konuşacaktır. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

Türkiye'de ne kadar var? Fransa'yı biliyor, Amerika' 
yi biliyor; Türkiye'yi niye bilmiyor? 

BAŞKAN — Sayın Demir, sayın bakan sizin de
diğiniz doğrultuda konuşursa susacak mısınız; soru
yorum? Lütfen efendim, lütfen... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
Türkiye'de ne kadar fakir var. Fransa'yı, Amerika'yı 
biliyor; Türkiye'de ne kadar var? 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Sayın Demir, eğer ki hatibin konuşmasını bu şe
kilde kesmeye devam ederseniz, sizin istediğiniz isti
kamette konuşması için müdahale ederseniz... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ne olur? (SHP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — içtüzük hükümlerini tatbik ederim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ne 

olur açık söyleyin, ne olur? 
BAŞKAN — Söyledim efendim, söyledim, içtü

zük hükümlerini tatbik ederim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik). — Başkan, size bir 
çanta vereyim mi? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, devam ediniz efen
dim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Dolayısıyla, böylesi muhtaç vatandaşları
mıza sahip çıkacak bir kanun veya bir sistem gere
kiyordu. İşte bu, yıllardan beri çok konuşuldu; ama 
her yeni ve köklü çözümde olduğu gibi, bu da Ana
vatan iktidarına nasip oldu; hem de açıkça söylü
yoruz, Ramazan ayı içerisinde. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ayıp ayıp, laik 
Türkiye'de bu yaptığın ayıp. 
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DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (De
vamla) — Sayın Başkan, hakaret etmesine müsaade 
edecek misiniz, ben de cevap vereyim mi? 

BAŞKAN — Sayın Fırat, hatibe müdahale etme
yiniz, söz alırsınız, bu söylediğiniz «Laikliğe aykırı
dır» dersiniz, «Anayasaya aykırı» dersiniz; ama 
oturduğunuz yerden müdahale etmeyin lütfen efen
dim, lütfen. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bu müdahaleyi sizin yapmanız gerekir
di. Geçmiş dönemde bu konulara karşı sizin yeriniz
de olan bir kişi, o makamı terk etmiştir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) —. Sizin yapmanız 
gerekir. 

BAŞKAN — Ben lâiklik aleyhine konuşma gör
müyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 
yapmazsanız, yaparız tabiî. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tarafsız Başkan, ta
rafsız... 

BAŞKAN — Devam edin sayın hatip. (SHP sıra
larından gürültüler) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (De
vamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işte 
Türkiye'de de, evet bu durumda olan' vatandaşları
mız vardır; ama bunların sayıları konusunda, yuka
rıda Plan ve Bütçe Komisyonunda da ifade ettik, bir 
rakam vermek mümkün değildir. Yalnız, şunu ifti
harla ifade edeyim ki, Türk toplumunun gerçekten 
âdet, örf ve inancından kaynaklanan sosyal daya
nışma sayesindedir ki, toplumumuzdaki bu vatan
daşlara kendi yakınları veya komşuları veya o bölge
deki hayırsever insanlar veya kuruluşlar tarafından 
sahip çıkılmaktadır. 

İşte biz bunu, devletin bir görevi olarak ve dev
letin bu vatandaşlarımıza el uzatması olarak ele al
dık ve bu tasarıyı hazırladık. Kanun tasarısının esası, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında bir fon oluş
tur mıalktır. Bütün konuşmacılar fonun gelirlerini 
ifade ettiler; maddelerine de bakıldığında gelirleri 
gözükmektedir. Bu gelir yıllık aşağı yukarı 300 mil
yar liralık bir fondur ve ana geliri de bütün fonlardan 
yüzde 10 gelecek miktardır. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 300 
mü, 500 mü?.. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yani, fakirler
den... 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Biz bugüne kadar Toplu Konut Fonunda, 

Kamu Ortaklığı Fonunda ve diğer fonlarda ve diğer 
birçok meseleyi çözmede; yatırımların hızlandırılma
sında kullandığımız fonlarda, siz ne kadar «çalış
mıyor» veya «yaptırmayız» dedinizse de hepsini yap
tık; bu da bu hadise de, yine gelir durumu iyi olan
dan, bu defa gelir durumu orta halli değil, fakir fu
karaya verilecek bir imkândır. Bunu da açıkça söy-
lüygruz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Siz güveniyor mu
sunuz sayın bakan?.. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — İşte, bu fonda birikecek miktar, esas iti
bariyle merkezden yönetimle değil, bütün Türkiye'ye, 
il ve ilçelerde kurulması öngörülen vakıflar vasıta
sıyla, bu muhtaç insanlarımıza, vatandaşlarımıza ve
rilecektir. 

Burada vakıfların teşekkülü ve idaresi konusunda 
bazı arkadaşlarımız endişelerini ifade ettiler; ama bir 
valiye, bir kaymakama, o beldedeki devlet memur
larına ve o beldede yaşayanların oyuyla seçilmiş be
lediye başkanına itimat etmeyip de, kime itimat ede
ceksiniz? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Siz güveniyor 
musunuz?.. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (De
vamla) — Bu kadar tarafsız bir yönetim öngördü
ğümüz için bizi kutlamanız gerekir. Sayın Bayezit de 
- kendileri bu konuyu burada dile getirmediler, ama 
bu konuyu tartışırken yukarıda dile getirildi - geç
mişte bu devletin valiliğini yaptılar; eğer valilere gü-
venemeyeceksek, kime güveneceğiz? Kaymakamlara 
güvenmezsek, bunu vermeyiz... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ba
na burada neden laf atıyorsunuz, ben böyle bir şey 
dedim mi?.. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Şimdi, ben burada «müftü» ibaresini kul
lansam, Sayın Fırat yine lâiklikten bahsedecek. Evet, 
müftü de var hadisenin içinde; çünkü bu tip vatan
daşları tanımada ve bu yardımların gerçekten ka
nunun amacına uygun şekilde dağıtımında, müftünün 
o bölgede çok büyük faydası olacağına inanıyoruz. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Biz 
müftüyü ağzımıza aldık mı? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Efendim, yerinizden sataşmak çok kolay; 
ama «alternatif» dediğimiz zaman, «Yönteme kar
şıyız» demekten başka bir şey getirmiyorsunuz. Bü-
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tün göreviniz ve muhalefetiniz bu. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, bu konuda komisyonda 
da tartışma açıldı. Biz, getirdiğimiz teklifte «O bel
dede yardımsever, hayırsever vatandaşlar arasından, 
en fazla yardım yapan 3 kişiyi vali seçsin,,, dedik. 
Sayın Bayezit karşı çıktı. «Zenginler sizde, fakirler 
bizde» dedi. «Bırakıyoruz, hayırsever vatandaş yar
dımını yapsın» dedik. Ona da karşı çıktı Sayın Ba
yezit. Ben de dedim ki, «Siz kendi kendinize muha
lefet ediyorsunuz» Buna karşılık Sayın Bayezit «Ben 
ederim» dedi, işin içinden çıktı. Yani, bizim sizi tat
min etmekle vakit kaybedecek halimiz yok ki. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ya
lan söylüyorsunuz, zabıtlar bende. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Hayır, gerçeği söylüyorum, zabıtlar bura
da; siz yalan söylüyorsunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«Ben yaparım» demedim, yalan söylüyorsunuz, ayıp; 
bakansınız, devlet adamısınız. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Lütfen Sayın Bayezit, alın bakın zabıtlar 
burada; zabıtları vereyim okuyun. 

' M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 
öyle kafadan muhalefet yapmam, siz kafadan ikti-
.dar olursunuz. (ANAP sıralarından gürültüler, «Sö-
zürü geri alsın» sesleri) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De- I 
vamla) — Zabıtlarda kimin ne söylediği belli. 

Muhterem milletvekilleri, bizim gayemiz, gayet 
tabiî, maddî refah bakımından Batı ülkelerini, Av
rupa'yı ve diğer gelişmiş ülkeleri yakalamaktır; ama 
esas itibariyle, sosyal dayanışmada onları da geçmek
tir. Çünkü, bizim tarihimizde bunların örnekleri var- I 
dır. Vakıf sistemi, gerçekten Türk - islam kültür ve 
medeniyetinden kaynaklanan bir sistemdir ve bunu 
Batılı almıştır. Biz, kendi tarihimizi örnek almayıp 
da, Batıyı, sosyalistleri mi örnek alacaktık; soruyo
rum size? (ANAP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — İran'ı ör
nek alıyorsunuz? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Gayemiz nedir? Gayemiz, bir toplumda, 
çeşitli nedenlerle maddî durumu bozulmuş insanlar 
olabilir; mesela, - ifade edildi, tekraren söylüyorum 
zabıtlara geçmesi bakımından - memur olur veya her
hangi bir yerden maaş almayan, herhangi bir sosyal I 
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I güvenlik kuruluşuna bağlı olarak çalışmayan, memur 
I olduğu zaman beş, altı veya on yıldan az çalışanların 
I başına bir hal geldiği zaman, kazada veya hastalık 
I sebebiyle öüdüğü zaıman, devfetiin sosyal güvenlik ku

ruluşlarının hiçbirisi bu kimsenin geride bıraktığı ço-
I luğuna, çocuğuna, eşine yardım yapamamaktadır. 
I Siz, eğer ona sahip çıkıp, ona bir beceri sağlarsanız, 
I ona bir iş imkânı kazandırmanız, hem istihdamını 
I sağlarsınız, hem toplumdaki işsizliği önlersiniz, hem 

çoluğunu, çocuğunu topluma kazandırırsınız. Bunun 
I maksadı budur. Ama siz bunlara karşı çıkarsınız; 
I çünkü istismar malzemeleri elden gidiyor. 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — istismar sizde. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Önemli bir kaza ve hastalık sebebiyle özür
lü hale gelen ve sosyal güvenlik kurumlarından da 
yardım yapılmak istendiği halde yardım yapılama-

I yan, hastalandığında, hastaneye gittiğinde ameliyat 
parasını bulamayan... (SHP ve HDP sıralarından gü
rültüler) 

Evet, evet, bunu açıkça söylüyoruz; ne var? (Gü
rültüler) Hepinizin çevresinde vardır, şahit olmuşsu
nuzdur. 

Hapisten çıktığı zaman bir müddet iş bulamayan 
ve bundan dolayı da giderek toplumdan uzaklaşan 
insanlara sahip çıkacaktır bu tasarı ve bu vakıf sis
temi. 

Çok kabiliyetli olduğu halde, ailesinin imkânları 
el vermediği için okuyamayan taşrada, köyde, kasa-
sabada kabiliyetli gençlere, bugün şu veya bu sebep
le burslar vasıtasıyla da ulaşamadığımız gençlere, yine 
bu vakıf sahip çıkacaktır. 

HALİL İBRAHİM ŞAHIN (Denizli) — Harç 
alıyorsunuz harç. (SHP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Evi, tabiî afetten, çöken, yangından ya
nan insana bugün Kızılay dahi ulaşamamaktadır; 
çünkü Kızılay'ın imkânları kısıtlıdır, işte, deprem ol
duğu zaman, görüyorsunuz, Kızılay'ın imkânları tam 
manasıyla bir an önce yetişemiyor. Eğer böyle bir 
vakıf, oradaki valinin, kaymakamın elinde olursa, 
anında ulaşır ve vatandaşın o acılı gününde yarası 
sarılır ve hiç olmazsa vatandaş, devletini yanında 
görmekten mutlu olur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Söyledik, söyledik, 
depremden sonra yaptıklarınızı burada bir bir söy
ledik. 
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DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (De
vamla) — Kış aylarında yakacağı ve yiyeceği olma
yan insanlarımız var. 

Burada, özellikle Doğru Yol Partisinin sözcüsü 
Sayın Yaşa'ya bir bakıma teşekkür ediyorum, Sayın 
Sadıklar'ın Bütçe Komisyonundaki konuşmasından 
kanun tasarısına daha sahip çıkar gözüktüler; çünkü 
Sayın Sadıklar tamamen karşı çıkmıştı, ben de ken
disine, Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcı
sının «Fevkalade bu kanun tasarısını destekliyoruz» 
demesini hatırlattığımda... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Öyle bir şey söylenmedi, uyduruyorsunuz. 

* DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Zaten bugüne kadar hep siz söylediniz, siz 
söylediklerinizde yanıldınız ama, uydurduklarınızı da 
bize ithaf ediyorsunuz; onu da siz uyduruyorsunuz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Gösterin nerede söylediğimi? (ANAP sıralarından 
«Zabıtlarda, zabıtlarda» sesleri) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Hepsi var zabıtlarda, zabıtları buraya da 
getirdik; burada bunları söyleyeceğinizi bildiğimiz 
için zabıtları getirdik. Çünkü bu, gerçekten herkesin 
gönülden katılması gereken bir tasarıdır; ama sırf 
siyasî endişelerle katılamıyorsunuz, başka bir şey de
ğil-

Ben burada şunu söylüyorum; her grup için söy
lüyorum, sadece SHP Grubu için değil, gerçekten 
karşıysanız ret oyu verin, kırmızı oy verin; ama ben 
bunu vatandaşa anlattığım zaman siyasal sonucuna 
da katlanın. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ve
receğiz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Yavaş olun sayın 
bakan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ya 
dinlemediniz, ya anlamadınız sayın bakan. 

BAŞKAN — Sayın bakan, toparlayınız. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De

vamla) — Sayın Yaşa dediler ki, «Efendim, 2022 sa
yılı Kanunla 65 yaşını geçmiş vatandaşlara bağlanan 
maaş gibi, burada böyle bir sistemde bu insanlara 
yardım edebilirdik.» 

Bakınız, şu anda bu 65 Yaş Kanunu 1977 yılının 
başından itibaren uygulanmaya başlanmış, 10 yılda 
115 milyar Türk Lirası civarında ancak para verile
bilmiş bu vatandaşlarımıza. Şu anda sayıları ne kadar 
biliyor musunuz? 713 bin. 
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MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Artırın o zaman. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Evet, oraya geliyorum, müsaade eder mi
siniz? 

Şu andaki maaşları 3 365 lira. Yüzde 100 artıra
lım, yüzde 200 artıralım, 10 bin lira. 10 bin lirayla 
bir vatandaşın geçinebileceğini kabul ediyor musu
nuz? 

YILMAZ DEMİljL (Bilecik) — 40 bin, 50 bin ya.-
pın sayın bakan. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — İşte, ben bu tasarıyla, hükümet olarak ge
tirdiğim bu fon sistemiyle, o vakıflarla onun kış 
ayında yakacağını, yiyeceğini, alınabilecek birçok kış
lık kuru gıda maddelerini alır da, en az 200 - 300 
bin lira verirsem onun meselesini hallederim. İşte, ger
çekçi çözüm bu. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Yüz
de 1 artırıyorsunuz. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Siz, tamamen devlet zihniyetiyle, bütçeden 
başka bir şey düşünemiyorsunuz. Biz, bu fonlarla 
yaraları sarıyoruz. Konut meselesinde sardık, kamu 
ortaklığında sardık, savunma sanayiinde saracağız. 
Bununla da fakir fukaranın elinden tutup, o yarayı 
muhakkak saracağız; bundan emin olabilirsiniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Yüz
de bin artırın. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — İşçiye ne veriyor
sunuz? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Devlet bütçesini 
ilga edin; o zaman daha kolay olmaz mı? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Biz 
devlet zihniyetini, siz de esnaf zihniyetini savunuyor
sunuz. ' 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bakan mı konu
şacak, yoksa milletvekilleri oturduğu yerden mi ko
nuşacak. (SHP, HDP, DYP ve bağımsızlar sıraların
dan gürültüler) Lütfen efendim... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —"Sa
yın Başkan, devlet zihniyetine mi, yoksa esnaf zihni
yetine mi sahip çıkılacak? 

BAŞKAN — Efendim, buraya çıkarsınız, sayın 
bakana cevap verirsiniz; imkânlarınız var. Oturduğu
nuz yerden konuşmak diye bir âdet yok efendim. 

Devam edin Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başkanlık Divanı

nın görevlerinden bir tanesi de bazı değerlere sal-
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dırtmamaktır Sayın Başkan. Herkes her şeyi orada 
söyleyemez; değerlere saldırılırsa müdahale edilmeli
dir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (De

vamla) — Sayın Tarımcıoğlu, Doğu ve Güneydoğu 
illerimizin güzide bir ilinin milletvekili olduğu için, 
belki bölgelerarası dengesizliğin acısını gerçekten ta
şıyorlar, kendilerine katılmamak mümkün değil; ama 
şimdi burada insafla soruyorum, bu Doğu ve Güney
doğu hadisesinde bölgeler arası dengesizliği kaldır
mada, bizim hükümetimiz kadar hadiseye yapıcı yak
laşan var mı? (SHP, HDP ve DYP sıralarından «Ne 
yapıldı?» sesleri) Ne yaptığımızı sizlere söyleyeyim. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Devletin gö
revi efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (De
vamla) — Sizin ilinizden söyleyeyim. Sizin ilinizde, 
bir zamanlar Enerji Bakanı da çıkmıştı; ama, dev
letin imkânı olamadığı için, 1983 yılı sonunda Bit
lis'teki elektrikli. köy oranı yüzde 31'di; 1986 yılında 
ise, bütün Bitlis'in köylerine elektrik götürüldü. İşte, 
yaptıklarımızdan bir tanesi. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) İşte fark bu. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Bu lütuf mu? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (De
vamla) — Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, 1983 yı
lında sadece devlet bütçesinden 180 milyar lira kamu 
yatırımı gidiyordu; biz, 1984 Haziranında getirdiği
miz revize bütçenin 60 milyar lirasını o bölgelere ve
rerek, 395 milyar liraya, 1985 yılında ise, 600 milyar 
liraya çıkardık. Doğuya daha ne yapalım, daha nasıl 
sahip çıkalım? İşte, sahip çıktığımızın işareti bu. 
(SHP, HDP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayınız efendim. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 

sadece dört tane cezaevi yapıldı. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (De
vamla) — Dolayısıyla, bizim hükümetimiz kadar bu 
bölgelerarası dengesizliği gidermek için çalışan hiç
bir hükümet işbaşına gelmemiştir. Bunu açıkça ifade 
ediyorum. Beldelerinize gittiğinizde size bunlar ken
di partilileriniz tarafından da ifade ediliyor. Bu ger
çekleri kabul etmezseniz siyasette bir yere gidemezsi
niz. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Şu anda sa
dece dört tane cezaevi yapılmaktadır; başka hiçbir 
yatırım yoktur Bitlis'te. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (De
vamla) — Bakınız Sayın Tarımcıoğlu, siz galiba hep 
SHP'nin yanında otura otura aynı onlar gibi davra
nıyorsunuz. Burada «Ya dayak yememişler, ya da 
sayı saymasını bilmiyorlar» diyorsunuz; dayağı yiye
nin kim olduğu belli; kaç kişiden kaç kişiye düştü
ğünüz de belli sizin. (HDP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ne 
demek Sayın Başkan, SHP'nin yanında oturmak ne 
demek? SHP'den bahsediyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayınız 
efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (De
vamla) — Toparlıyorum efendim. 

Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Bayezit özellikle, bir Mısır valisine, geçmişte yazılmış 
bir mektuptan ve öğütlerden bahsettiler. Gayet tabiî, 
biz, gerçekten akıllı sosyal adaletçiliğimizi inancımız
dan aldığımızı, bunun oradan kaynaklandığını ilk 
günden beri söylüyoruz; hükümet olduktan sonra de
ğil, vatandaşımızın huzuruna ilk çıktığımızdan beri, 
partimizi ilan ettiğimizden beri söylüyoruz, işte, ora
da da yine o büyük zat, Mısır Valisine, içindeki za
yıfın hakkı, serbestçe, kuvvetlisinden alınamayan bir 
millet için, «Hiçbir zaman o millet kuvvetlenemez» 
diyor. Biz, bu fakirin hakkını, zenginden rahatlıkla 
ve serbestçe alacak bir sistem getirdik, sloganlarınızı 
aldık. 

Bu kanunun, bütün fakir fukara vatandaşlarımı
za, bütün milletimize, bu mübarek günlerde hayırlı 
olmasını diliyor, saygılar sunuyorum efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Siz Anadolu'da va
tandaşı ianeye muhtaç ettiniz, yaptığınız bu sizin. 
Anadolu'ya çıkın Anadolu'ya... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Türkân Arıkan, söz sırası sizin, buyurun 

efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 

Başkan, söz sıramı Sayın Rıfat Bayazıt'a veriyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, muhterem miıMetvelkillteri, Sosyal Yardımlaş
ma vıe Dayanışmayı Teşfıiık Kanun Tasarısı amaç ve 
kapsam yönünden tiyi niyetle hazırlanmıştır.- Fakat, 
gerek hükümet taraf undan hazırlanması esnasında, ge
rekse Pılan ve Bütçe Komisyonunda dnoelenımesi sıra
sında, iyi bir Itetlkik mahsûlü olmadığı 'görütaeıkıte-

— 522 — 



T.B.M.M. B : 111 

dik. Onum için hem Anayasa, hem de diğer 'kanun
larla olan çelişkileri yönünden, bu tasarı hakkındaki 
'bazı tenkitlerimi 'arz edeceğim, kusura bakmayın. 

Bu 'tasarı yerine, tşsizıli<k Sigortası 'Kanun Tasarı
sı, Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2022 sayılı Yaş
lılara ve Güçsüzlere Maaş Tahsisi Hakkında Kanun 
gibi bazı kanunlar genişletilmek suretiyle yeni öne
riler getirilseydi, daha uygun olurdu 'kanısındayım. 
Bu tasarı her vilayette, her 'kazada 'bir vakıf kurul
masını öngörmektedir. Geçmiş günlerde faaliyet gös
teren 'binlerce demek, bu devletin başına çok işler 
açtı. 'Korkarım ki, bu vakıflar da ileride zararlı ol
masınlar. Onun için, bu tasarının iyi bir inceıleme 
mahsulü olması gerekirdi. Bu konuda çok dikkatli 
olmalısınız. 

Muhterem milletvekillileri, 25 Haziran 1985 tari
hinde neşrolunan 2860 sayılı Yardım Toplama Ka
nunu, Cem'i İanat Nıizamnamesinin yerine geçmiş ve 
70 senelik bir kanunu ortadan kaldırmıştır. Bu Ka
nunun birçok maddeleri, mesela bu Kanun tasarısın
da yer alan «Vakıf ge'iirleri» başlıklı 8 inci maddeye 
ters düşmektedir. Bilhassa 21-22 nci maddeler bunu 
'açıkça ortaya koymaktadır. Müsaade buyurursanız 
bu maddeleri kısaca okumak işitiyorum. 

«BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kurban Derileri, Bağırsak Toplama ve Fitre ve 

Zekât Zarfı Dağıtma 
Yetkili kuruluş 
MADDE 21.; — Kurban derisi, bağırsak, fitre 

ve zekât zarflarını dağıtmak suretiyle yardım topla -
ma yetkisi Türk Hava Kurumuna aittir.» denilmek
tedir. 

«Gelirlerin paylaşıllması» başlıklı 22 maddesi şu 
hükmü getirmiştir : «Türk Hava Kurumunca topla
nan kurban denişi, bağırsak ile fitre ve zekât zarf
larından sağlanan gelirden zorunlu giderler düşüldük
ten sonra kalan toplam paranın yüzde ellvbeşi Türk 
Hava Kurumuna, yüzde yirmisi Türkiye Kızılay Der
neğine, yüzde yirmisi Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumuna ve yüzde beşi Diyanet Vakfına 
dağıtılır» denilmektedir. Atatürk'ün kurduğu Türk 
Haya Kurumunu, şimdi bu hisseden mahrum ediyo
ruz; fakat bu Kanun maddesinıi de kaldıınmıyoruz ve 
hayatta kalıyor; kanun (tekniğine, kanunun hazırlanış 
ve düzenleniş sekiline 'hayret ediyorum. Kanunun 22 
nci maddesi bu hükmü getirmiş olup, halen bu hü
küm meridir ve elimizdeki kanun tasarısından anla
şıldığı gibi, bu madde ortadan kaldırılmamıştır, kal-
dırılmamaktadır. 
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Muhterem arkadaşlar, tasarının 8 inci maddesi
nin (c) bendinde, «Her nevi fitre, zekât, bağış (Va: 

tandaşlarca bağışlanacak kurban derileri dahil), te
berru ve yardıımılardan» diyerek sayılan hususları 
bu tasarı kapsamına allıyoruz; fakat 2860 sayılı Ka
nunun o maddesini kaldiır,mıyoruz; kanun tasarısının 
ne şekilde hazırlandığına ufak bir misaldir bu. 

Muhterem milletvekilleri, vakıflar, Medenî Ka
nun ve Cemiyetler Kanunu hükümlerine göre ku
rulmaktadır; mevzuatımız bunu icap ettiriyor. Esasen 
devlet vakıf kurmaz, vakıf kurmak cemaat işidir. 

KÂZIM 'İPEK (Amasya) — Siyasî vakıftır bu. 
«RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Tarihimiz bo

yunca devlet hiçbir surette vakıf kurmamıştır, hayır
sever vatandaşlar toplanmıştır, bir veya iki kişi kur-
mujıtur vakfı. Yüzlerce seneden beri vakıflar böyle 
yaşamaktadır ve hailen de böyle yaşıyorlar. 

Anayasamızın 33 üncü maddesinin bilhassa dör
düncü ve son fıkrası calibi dikkattir. 

Muhterem milletvekilleri, 33 üncü maddenin 
dördüncü fıkrasını! okuyorum: «Dernekler, 13 üncü 
maddedeki genel sınırlamalara aykırı hareket edeme
yecekleri gibi; siyasî amaç güdemezler, siyasî faa
liyette bulunamazlar, siyası partilerden destek göre
mez ve onlara destek olamazlar, sendikalarla, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflar
la bu amaçla ortak hareket edemezler.»1 

Son fıkra ise: «Bu madde hükmü vakıflara ve bu 
nitelikteki kuruluşlara da uygulanır.» demektedir. 

Dernek kurma hürriyetinden söz ©den Anayasa
mızın 33 üncü maddesi işte bu hükmü vazetmiştir. 

Geleîim Dernekler Kanununa: Dernekler Kanu
nunun 4 üncü maddesi valilerin, kaymakamların', 
emniyet amirlerinin, emniyet müdürlerinin; yani ma
hallî kolluk kuvvetleri amirlerinin, derneklerde görev 
almalarını ve dernek kurmalarını yasaklamıştır. Biz 
şimdi, bu vakiiflan mütevelli heyete dahil ediyor ve 
vali veya kaymakamı da demeğin başına koyuyoruz. 
Bu olmaz arkadaşlar. Dvîvlet vakıf kurmaz, devlet 
dernek kurmaz. Devletin kuracağı, kamu kuruluşla
rıdır. Bunlar ise kamu kuruluşu değildir, hayır mü
esseseleridir. Siz bunlara hükümet olarak yardım ya
pabilirsiniz. Parti olarak yardım yapamazsınız. Siya
sî partiler derneklere yardım edemez, vakıflara yar
dim edemez. Bunlara hayırsever vatandaşlar yardim 
eder. Nitekim 1933 yılında çıkan 2860 sayılı Kanun 
kurban derilerinden, fitrelerden, zekâtlardan ancak 
yüzde beşini Diyanet Vakfına verebilmiştir. O da dev
letin parası değildir, töberrudur. Devletin parasını 
venmemiştir. 
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Muhterem [milletvekilleri, gündemin 11 inci sı
rasında 456 sıra sayılı IKanun Tasarısının 3 üncü 'b&— 
lümüride, «Çeşitli Hükümler» 'başlıklı, 17 nci mad
desi vardır. Bu tasarı - temenni etmem - korka
rım ki, dün müzakeresi edilen kanun gibi olacak; 
olmamasını temenni ederim, inşallah böyle bir şey ol
maz. iBu tasarı, 30165 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununda ve 6802 sayıh Gider Vergi Kanu
nunda değişiklikleri ihtiva etmekte olup 17 nci mad
desinin ı(b) fıkrasıyla 20 Mart 1955 tarihli 6600 sa
yılı Kanunla değişik 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhi
sarı Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yine 17 nci maddenin (c) fıkrasıyla 25 Ağustos 
1977 tarih ve 2104 sayılı Kanunla değişik 1606 sa
yılı Kanunun 1 ve 3 üncü maddeleri ile Türkiye Kı
zılay Derneğine tanınan muafiyet hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. Bu muafiyetler bazı ilaç ve 
röntgen filmleriyle ilgiliydi ve Kızılay bundan gelir 
sağlıyordu. 

Şimdi biz, Kızılayı, Çocuk Esirgeme Kurumunu 
ve Türk Hava Kurumunu hu gelirlerin hepsinden 
mahrum ediyoruz. 

Kızılay, felâketli günlerde devletten eVvel dep
rem yerine gitmiştir, devletten evvel su baskını ye
rine gitmiştir, devletten evvel hastanın başına git
miştir, hatta hac farizesini yerine getiren hacılarla 
birlikte Kabe'ye 'gitmiş, onlara hizmet etmiştir. Kı-
zılayın hu memlekete yaptığı hizmetler inkâr edile
mez. Vaktiyle Kızılaya, «'Hilalli Ahmer» deniyordu; 
Hilali Ahmer en nihayet Cumhuriyet devrinde Kı
zılaya inkılâp etti ve o günden beri sayılamayacak: 
kadar hizmetleri mevcuttur. 

liste en yakın hir zamanda, Malatya'da, Adıya
man'da Kahramanmaraş'ın, 'bazı yerlerinde deprem 
oldu. İlk hamlede uçakla kamyonlarla, çadırlarını ve 
erzaklarını Kızılay /gönderdi, 'Biz hu müesseseyi şim
di herşeyden mahrum ediyoruz. Röntgen filmi geti
riyordu, ilaç 'getiriyordu ve buradan hir gelir elde 
ediyordu. Şimdi bu 'gelirden mahrum ediyorsunuz. 
Kurban derisi 'gelirinden mahrum ediyorsunuz, o 
kanunu hemen hemen, zımnen kaldırıyorsunuz; ama 
sarahaten kalkmıyor ve kanun tekniğine sığmayan 
bir düzenleme getiriyorsunuz. Ben isterdim ki ko
misyon, hükümet bu kanunları iyice incelesin. Bunda 
hükümetin kabahati yok, kanunu hazırlayanların, 'bü
rokratların kabahati vardır. Her bakan kalkıp da 
teker teker mevzuatı incelemez; bürokratlardadır hu 
kabahat. 

ÜLKÜ SıÖYUElMEZJOĞ'LU (Kahramanmaraş) — 
Bürokratlara soran mı var Sayın Bayazıt? 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Bürokratlar 
böyle getirmiş, sayın bakanlar da imzayı atmışlar; 
komisyona 'gelmiş, komisyonda 'bir gün içeririnde bu
nu geçirei'iım demiş, bu kanunları incelememiş; ço
ğunluğu (birbiriyle tenakuzla doludur. 

'BAŞKAN — Sayın Bayazı't toparlayalım lüt
fen, vaktiniz de doldu. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Toparlıyorum 
sayın haşkan. Çok az kaldı, onu da arz edeyim. 

456 sıra sayılı tasarının 17 nci maddesinin (d) 
fıkrası ile 7 Şubat 1958 tarihli 7075 sayılı Kanunla 
değişik 2767 sayılı Kanunun, 1, 2 ve 3 üncü mad
delerinde, Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlü
ğüne röntgen filmleri yönünden tanınan tekel hak
kı da kaldırılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun da sırası gel
diği zaman müzakere edilir, 'belki de önerge ile bu
nun arkasına eklenir. - Tütün İnhisarı Kanununda 
yapıldığı gibi - Arkadaşlarımız hakikaten bu işlerde 
biraz mahir, Başkanlık Divanını işgal eden arkada
şımız da onlara göz yumuyor. Halbuki 'bir önerge 
ile yeni ıbir madde ve hüküm getirilmek istenmiş
tir. Yeni bir madde teklifi olduğu için hunim 'bu
rada müzakereye açılması lazımdı; ama o geçmiştir, 
onun üzerinde artık konuşmak istemiyorum. 

M. NURIİ 'ÜZBL (Eskişehir) — İşlerine öyle ge
liyor camım. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, demin arz ettim, idare amirleri, zabıta 
memurları Dernekler Kanununun 4 üncü maddesine 
göre derneklerde kurucu üye olamazlar, oraya üye 
olabilirler, o da izinle, İçişleri 'Bakanlığının izniyle 
üye olabilirler. Mesela hâkimler var, onlar, da Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun izniyle der
neklere üye olabilirler, fakat yönetici olamazlar. Şim
di hiz bunları getiriyoruz yönetici yapıyoruz. 

Kıymetli komisyon bu tasarıyı geri alsın, Ana
yasa doğrultusunda, şu kanunlardaki çelişkileri, bil
hassa 2,5 sene evvel yürürlüğe giren bir kanunla olan 

çelişkiyi gidersin. Hassaten bunu rica ediyorum. 
Hepinize saygılar sunarım. (HDP, SHP, DYP sı

ralarından alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın 'Başkan, bir talepte bulunabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Önergeler takdim edilmişse, grup adına incelemek 
üzere fotokopilerini rica ediyoruz. 
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BAŞKAN — Bütün önergeleri mi efendim? 
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 

Bu yasayla ilgili değişiklik önergelerinin fotokopile
rini rica ediyorum. 

©AIŞKA'N — İçtüzükte öyle bir hüküm yok Sayın 
Bayezit. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
İçtüzükte yok, fakat teamülde var, uygulandı. Tea
mül yaratılmıştır, gruplara verilmiştir. İçtüzükte yok
tur, 'biliyorum; ama o teamüle uyarak önergelerin 
fotokopilerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ben şimdiye kadar böyle bir tat
bikata rastlamadım. 

M. TURAN -BAYEZLT (Kahramanmaraş)' — 
Bundan önce yapılmıştır, önergelerin fotokopileri çe
kilerek talep edilene verilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, amelî bir tatbikat kabili
yeti de yok, mesela müzakere edilirken önerge o an
da geliyor, ben o anda nasıl takdim edebilirim, fo
tokopisini nasıl çıkarabilirim. 

M. TURAN BAYEZÎT '(Kahramanmaraş) — 
O ayrı mesele; bundan evvel önergelerin fotokopi
leri burada dağıtıldı, sonra zararı yok, sizin bir te
amül yaratmanızın zararı yok. Kim vurduya gel
di derseniz vermeyin, zararı yok. 

İBAŞKAN — Sayım Aydemir, buyurun. 

(HÜSEYİN AYDBMİİR (İzmir) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu Ta
sarısı üzerindeki görüş ve önerilerimi mümkün ol
duğu kadar objektif ve tarafsız kalarak arz etmeye 
çalışacağım. 

Benden önce grupları adına konuşan arkadaşla
rımızın konuşmalarında, çok büyük hakikat payla
rı vardır. Kanun tasarısının pek çok noksanları ve 
'hataları olmasına rağmen, toplumumuzun, gittikçe az
gınlaşan enflasyonun etkisi altında inim inim .inle
yen ve nefes almak için, huzur bulmak için devletin 
şefkat elini ve sosyal yardımını bekleyen milyon
larca işsize, maddî yardıma ve bakıma muhtaç, güç 
durumda bulunan vatandaşlara yardım sağlayacak 
olan böyle bir kanun tasarısını olumsuz bulmak müm
kün değildir; takdirle ve teşekkürle karşılamak ge
rekir. Bu bakımdan kanun tasarısına oyum olumlu
dur. 

Ancak, kanun tasarısının amaç ve kapsam mad
delerinde, gerekçesinde, hükümet programına da atıf 
yapılmak suretiyle gösterilen amaç, kapsamı ve gerçek- I 
ler büyük iddialardır. Bu tasarı, mütevazi bir gay- I 

rettir, belki o iddiaların gerçekleşmesi yolunda atıl
mış müteivazıi bir adımdır. Bu bakımdan dar gelirli
nin da aşağısına düşmüş, hemzemin olmuş, fakrü 
zaruret içindeki yurttaşlarımıza maddî yardım götü
recek olan, sosyal yardımı gerçekleştirecek olan bu 
tasarıya göre, devlet bütçesinden 200 milyar lira 
gibi bir aktarma yapılması ve bir o kadar da, ha
yırsever yurttaşlarımızdan, devlet yardımını destek
leyici teberrular sağlamak suretiyle, bir yıllık bir sü
re İçinde 4 000 milyar liralık bir fonu, hakikaten muh
taç olan işsizlere ulaştırmak ve bunun ötesinde, eği
tim yoluyla beceri kazandırarak, işsizlerden bir bö
lümünü, bu yardım sayesinde iş tutar hale getirebi
lecek bir muharrik kuvvet olarak kullanmak sure
tiyle, mutlaka çok olumlu neticeler görülecektir. Bu 
bakımdan mutluyuz. 

Ancak, dikkat edersek, tasarının amacı «Amaç» 
maddesinde «Bu Kanunun amacı; fakrü zaruret için
de ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yar
dım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler ala
rak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edil
mesini sağlamak» şeklinde belirtilmiştir. Yani tasa
rı, gelir dağılımında adaleti gerçekleştirmek gibi bü
yük bir iddia peşindedir. 

Bugün toplumumuzu sarsan en büyük sorun, gelir 
dağılımındaki adaletsizliktir. Bu adaletsizlik 1977 yı
lına kadar, 8 yıllık bir süre içinde, gittikçe artmış 
ve bugün içinden çıkılmaz hale 'gelmiştir. Maaş ve 
ücret gel'ir gruplarına millî gelirden ayrılan pay, 
1978 yılında yüzde 34 iken, 1985 yılında - tahmin
lere göre yüzde 19'a inmiştir. Diğer yandan kâr, ti
caret, faiz ve kira gelirlerinde rantiyeye ödenen millî 
gelirdeki pay, yüzde 34'ten yüzde 64'e çıkmıştır. 

Gel'ir dağılımının, gruplar arasında bu kadar bü
yük farklar arz ettiği ve gelir dağılımındaki adalet
sizliğin çözülemeyecek boyutlara ulaştığı bir toplum 
yapısında, sosyal yardımı, sosyal yardım düşüncesi
ni, sosyal adalet düşüncesini, toplumumuzda esasen 
var olan bu kıymetli konsepsiyonu, anlayışı, ekono
mik tedbirlerle desteklemek bir tedbirdir, mütevazi 
bir gayrettir; fakat, 'sorunu halletmekten çok uzak
tır. Bunun cevabı yine hükümet programında veril
miştir. Tasarı, hükümet programından aynen^ gerek
çeye nakletmiş; «Gelir dağılımım hallediyoruz, sos
yal adaleti, sosyal güvenliği, sosyal barışı hallediyo
ruz ve hükümet programında verdiğimiz bu sözü 
gerçekleştiriyoruz» iddiasında. Bu büyük iddiayı ger
çekleştirmek için, hükümet programında yine şöy
le deniyor: .«Bütün iktidarımız boyunca, en büyük 
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hedef olarak,ortadireğe sahip olacağız. Her ne su
retle olursa olsun, ortadireği ezdirmemek için, ilk 
hedef olarak enflasyonla boğuşacağız. Enflasyonu 
yüzde 10'un altına indirmeden ortadireğin kurtul
ması 'mümkün değildir. Bu balkımdan, bütün gücü
müzle sosyal adaleti gerçekleştirmek, sosyal güven
liği sağlamak, dar gelirliyi orta gelirli haline getir- * 
mek, orta gelirliyi güçlendirmek dçin enflasyonu ne 
yapıp yapıp yüzde 10'a indireceğiz.» 

''BAŞKAN — Sayın Aydemir, 'toparlayınız lütfen. 
HÜSKYltN AYDEMUR (Devamla) — Şimdi, 2,5 

senelik gayretler neticesinde enflasyon yüzde TO'a 
inmediğine göre ve yüzde 35 gibi büyük bir oranı 
muhafaza ettiğine göre... 

'BAŞKAN — Sayın Aydemir, toparlayınız lüt
fen. 

HÜSEYİN AYlDEMltR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, daha 5 dakika ancak oldu, müsaade eder
seniz 5 dakika dalha ikonuşacağım, çünkü önemli bir 
konudur. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayım Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sosyal 

adaleti ve sosyal gelir dağılımını gerçekleştirmek için 
hükümetin uyguladığı bir ekonomik politika vardır; 
2,5 senedir uygulanan ve «sıkı para politikası» de
nilen hu politika, rekabet serbestisine, serbest pazar 
ekonomisine dayanan bu politika uygulandıkça, yi
ne enflasyon yüzde 10'a inmeyecek, gelir dağılımın
daki farklılıklar devam edecek; - ortadirek zaten dar 
gelirli hale gelmiştir - Anayasanın amir hükmüne 
göre, dar gelirlilere huzur sağlayacak, gelir dağılı
mındaki .adaletsiz gidişi durduracak, sosyal adalet 
lehine çevirecek tedbirleri uygulamaya koymak 
mümkün olamayacaktır. 

Onun içindir ki, bugün atılan bu adımın daha 
büyük bir yöntem içerisinde ele alınması; dar gelir
liye, orta gelirliye sahip çıkılması ve hayat pahalılı
ğının mutlaka durdurulması gerekir. Bunun yolu, 
Anayasanın emrettiği sosyal devlet ilkelerini hâkim 
kılmakla mümkündür. Devlet, artık liberal politika
yı bırakmalı, rekabete dayanan serbest pazar eko
nomisinde belirli tavizler vererek, 'gelir transferini 
belirli bir noktada kontrol altına almalı, dar gelirli
ler lehine, buna benzer tedbirleri almaya süratle baş
lamalıdır. 

2,5 yıl bekledikten sonra, bugün huzurumuza ge
tirilen sosyal yardım kanunu tasarısı; bu konuda 
hükümetin, önümüzdeki aylar içerisinde çok daha 
ciddî; dar gelirlinin yanında olan, ortadireği güçlen
direcek; memuru, emekliyi, işçiyi, çiftçiyi perişan 

eden durumdan kurtaracak sosyal tedbirleri mutla
ka uygulamaya koyacağı hakkında ümit verdiği için
dir ki, huzurluyuz, mutluyuz. 

Şimdi, bu kanun tasarısının idarî yönden nok-
san taraflarını, müsaade ederseniz, özet olarak kısa
ca arz etmdk istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, toparlayınız lütfen 
. efendim. 

HÜSEYİN AJYDEMİİR ı()Devamla) — Millî Gü
venlik Konseyi zamanında, Danışma Meclisinden bir 
kanun çıktı, Sosyal Yardımlaşma Kurumu Kanunu. 
Bugün, devlet idaremizde bir bakanlık var, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı. Sağlık işleri kadar, sos
yal yardım işleri de bu bakanlığın bir görevi, ana 
görevi. 

Danışma Meclisinden çıkarılan Sosyal Yardım 
Kurumu Kanunuyla, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı olarak, tüzelkişiliği haiz, katma büt
çeli bir kurum faaliyete geçti. Bu kanuna göre, taş
ra teşkilatında il sağlık müdürlerine bağlı olarak, 
sosyal yardım kurumu müdürlükleri kuruldu. Esa
sında, devletlin 200 milyar liralık bir fonunu sosyal 
yardıma aktaracak olan bu kanun tasarısıyla geti
rilen vakıf, gönül isterdi ki, devletin kurulmuş olan 
bu teşkilatına bağlı olarak, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bünyesi içerisinde, vilayetlerdeki sosyal yar
dım kurumu müdürlükleri bünyesinde toplansın ve 
oradan, devletin çatısı altında, amme hizmeti olarak 
götürülsün; ama belki o zaman bu teberrular orga
nize edilemeyecekti, hayırsever vatandaşların yapa
cağı bir o kadar yardımdan belki mahrum kalacaktı, 
belki de bürokratik engeller ve bürokrasinin işle-
mezliği çıkacaktı. Bu bakımdan, belki böyle olması 
daha da isabetlidir; ama behemehal bu konu üze
rinde ciddî olarak durmalıdır. Çünkü, devletim kurul
muş olan büyük bir müessesesi, bugün sembolik ya-
dımlardan öteye gidememekte; belirli çocukları ko
rumaktan, fakirlere, sakatlara yardım etmekten, sem
bolik yardımlardan öteye belirli yardımlar yapama
maktadır; iki sene geçmiş olmasına rağmen işletile-
memektedir, bunu da işletmek için mutlaka malî fon 
lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. Zannediyorum diğer maddeler üzerin
de de söz almışsınız, bir kısmını da orada tamamlar
sınız; hayli zaman geçti, rica ediyorum toparlayın 
efendıiım. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
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Şimdi bakın, o kadar noksan ki, sağlık müdürü
nün emrinde sosyal hizmetler müdürü var. Sosyal 
hizmetler müdürünün uza'ktan veya yakından bu 710 
tane vakfın hiçbiriyle ilgisi yok. Vakfın mütevelli 
heyetine sağlık müdürünü alıyor da... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENDİK BAKA
NI MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Başında 
vali var. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Vali bü
tün vilayetlerde var;,sen, her tişe el atan valiye, sos
yal hizmetler müdürünün görevini de yapacaksın der
işen, 200 mıilyar liralık parayı kimse harcayamaz; 
çünkü, kurulmuş olan mütevelli heyetinde, en 'tabiî 
olarak sağlık müdürünün yanında, sosyal hizmetler 
müdürünü de müstakil yapmamız lazım, o da doğ
rudan doğruya bakanlığın temsilcisidir. Onu da mü
tevelli heyetine koymamız lazım. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, bunu sırası geldiğin
de madde üzerinde söyleyin efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla)'— Sayın Baş
kanım, bu (konuda noksanlar çoktur; fakat atılan 
adım iyi niyetlidir ve takdire layıktır. Bu tedbirlerin 
bundan sonra da devam etmesi lazımdır. Özellikle 
gelir dağılımındaki adaletsiz gidişi durduracak, sos
yal tedbirlere öncelik verecek ciddî ve büyük tedbir
lerin mutlaka kısa zamanda uygulamaya konulma
sını temenni ediyoruz. Bu tedbirlerin alınacağı ko
nusunda kanaatlimiz tam 'bulunmaktadır. 

Bu dilekle ve bu İnançla yüce heyetinizi selam
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun tasarlısının tümü üzerindeki 
müzakereler tamamlanmıştır. 

Şimdi, tor önerge vardır, okutuyorum : 
M. TURAN BÂYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın 'Başkan, önergelerin suretini verme konusundaki 
talebimizi nasıl değerlendirdiniz efendim? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi tabiatıyla ilk defa 
karşılaştığım bir hadise, kendi kafamda yoğuruyo-
rum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Da
ha evvel uygulandı. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Daha evvel uygu
landı, zatı âlinizin Başkanlığında uygulandı efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sizin gibi lisan akı
şım güzel değil, Başkanlığı da böyle sekteye uğra
tırsanız, hiçbir milletvekili konuşamaz o zaman, lüt
fen efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ben 
öyle bir aımaçla değil, sadece gerçeği hatırlatmak açıin 
söyledim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi dört parti ayrı ayrı 
gelerek bir anda aynı önergeyi istedi, nasıl takdim 
edeceğiz; yani tatbik kabiliyeti nasıl olacak? Hakika
ten yapılması lazım gelen 'bir husus, İçtüzükte yok, 
düşünülebilir; ama 'tatbik kabiliyeti nasıl olur;, şu 
anda cevap verme imkânından mahrumum efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, önceden verilmiş önergeler var; sizden 
talep ettiğimiz zaman -şimdiye kadar- fotokopisi çı
kartılıp verilmiş önergeler var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, talep edilirse, Kanunlar 
Müdürlüğü daha evvelkileri takdim eder. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ta
lep ettik Sayın Başkan. Bizim önerge üzerinde ko
nuşma hakkımız yok, biz önergeyi bitmeliyiz ki, ona 
göre maddede konuşmalıyız, olur mu bu? Lütfen ta
rafsız yapın 'bunu. 

BAŞKAN — Evet, önergeyi okutuyorum efen
dim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
454 sıra sayılı Kanun Tasarısının esaslı şekilde 

yeniden incelenmek üzere komiisyons. iadesine karar 
verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Turgut Kunter Rıfat Bay azı t 
Rize Kahramanmaraş 

Hüseyin Aydemir Ferit Melen 
İzmir Van 

Türkân Arıkan 
Edirne 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan, 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (Te
kirdağ) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Rıfat Ba-
yazıt, konunun hukukî yönünü çok net ve açık bir 
şekilde belirttiler. (ANAP sıralarından «Nereden an
ladınız?» sesleri) 

Siz anlamadıysanız biz anladık efendim. 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Ne ka

dar zekisiniz. 
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TÜRKÂN TURGUT AR1KAN (Devamla) — 
Gerçekten, vakıfların devlet tarafından kurulması 
mümkün olamıyor. Nitekim vakıflarda, bir vakfe
den bulunuyor, vakıf senedi bulunuyor ve vakıfla il
gili mamelek 'bulunuyor. Genellikle de vakfedenler 
mütevelli oluyor ki, bunlar vakfeden kişiler, şahıslar 
oluyor. Bunlar öldüğü takdirde de yerline -aynen eski 
tabiri söylüyorum- evladı ekberi, yani 'büyük evladı, o 
yoksa daha küçüğü geçiyor ve evladı erşedi, yani re
şit olması gerekiyor. 

Vakıfların yöneticileri memurlar olamıyor; ancak, 
memurlar fahrî görev alabiliyor. Kaldıki, bunun dı
şında, getirilen tasarıda Kızılayın birtakım imkânla
rını ıbu vakıflara veriyoruz. Oysa, Kızılayın -biliyor
sunuz- fahrî başkanı Yüce Atatürk olmuştur. Hatta, 
isimdi dahi Kızılayın fahrî başkanları cumhurbaş-
Ikanlarıdır. O nedenle, Kızılayın zayıflatılmasına biz, 
Atatürk ilkeleri açısından da -'belki ilke olarak kabul 
etmeyebilirsiniz ama- sakıncalı görüyoruz. (ANAP 
sıralarından «Ne münasebet» sesleri) Bunun yerine, 
vakıfları teşvik edici önlemler getirseniz, yani vatan
daşların vakıflar yoluyla, sosyal yardımlarını artıra
cak önlemler getirseniz daha iyi olmaz mıydı, diyo
ruz. 

Önergemizi kabul edeceğinizi umarak, yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme-
miıştir, 

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Kanunu Tasarısı 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; fakrü zaruret 

içinde ve muhtaç durumda ıbulunan vatandaşlara yar
dım etmek ve sosyal adaleti peMştirici tedbirler ala
rak gelir dağılımının adilane 'bir şekilde tevzi edilme
sini sağlamak, sosyal yardımlaşma, ve dayanışmayı 
teşvik etmektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Arıkan 'bu
yurun. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu hükümetin 
programından bir paragrafı da ben okuyacağım : 

«İlık hedefimiz, aşırı enflasyonu kontrol altına 
alarak dar gelrlinkı belini büken pahalılığı önlemek 

için fiyat artışlarını yavaşlatmaktır. Aşırı enflasyonun 
olduğu her ülkede gelir dağılımı hep fakirin, dar ge-
İtidinin aleyhine gelişmıiştiir. Enflasyonu yüzde 1 Ola
rın altına indirmedikçe getir dağılımını düzeltemeyiz. 
Bu bakımdan, hakikî ve gerçekçi sosyal adalet anla
yışına sahip hükümetimizin ilk hedefi, enflasyonla 
-her ne pahasına olursa olsun- mücadele etmektir» 

Şimdi bu paragraftan şunu anlıyoruz ki, bugün 
enflasyon oranı yüzde 40'ların üstünde olduğuna gö
re... (ANAP sıralarından «Aaaa» sesleri, gürültüler) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Onu nereden çıkardın? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — ... 
getirdiğiniz bu yasa tasarısı İle bile sosyal adaleti 
sağlamanız mümkün değildir; çünkü burada kendiniz 
itiraf ediyorsunuz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Bunun yanında, «Fakir ve fukaraya birtakım im
kânlar sağlayacağınızı» söylüyorsunuz. Peki, 5,5 mlil-
yon memurumuza ne imkân sağlı yor sunuz; bunlar 
nasıl geçiniyorlar, acaba biliyor musunuz? 

Dünkü gazetelerde 'bir haber vardı, bu haberde 
din adamları «Zekâtınızı mamurlara veriiniz» diyor
lardı. Sayın milletvekiMeri, eğer bir devletin memuru 
zekât alacak duruma düşmüşse, işler hiç de iyiye git
miyor demektir. Bu konuya, özellikle dikkatinizi çek
mek işitiyorum, (ANAP sıralarımdan gürültüler) 

Bu konuda bir örnek vermek istiyorum. Geçen 
gün, elinde aldığı maaşı gösteren belgesiyle evime bir 
işçi geldi. Bu işçi 55 bin lira allıyor, bunun 36 bin 
lirası avans olarak kesilmiş; -sürekli avansa gidiyor-
ay sonunda dine geçen para 19 bin lira. Bu kişi 19 
bin lira ile ayın sonunu nasıl getirsin? Demek ki, bu 
tür tedbirlerle sizin sosyal adaleti sağlamanız, mil
yonlarca insanı geçim sıkıntısından kurtarmanız 
mümkün değildir. Şu halde başka tür tedbirleri al
manız gerekiyor. 

Aslında bu yasa propaganda kokuyor. Hint ata
sözü var, onu size okumak istiyorum; diyor ki : 
«'İşler iyi giderken reklam yapmak iyidir; ama işler 
kötü gittiği zaman zarurîdir.» Anlaşılıyor ki, siz de 
reklam yapmak için bu yasayı getirmek zaruretini 
duymuşsunuz. ' 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Bağımsızlar, DYP, 
HDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, 1 
inci madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) - Sayın Başkan, say

gıdeğer millet vekilli eri; görüşmekte olduğumuz yasa, 
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bir noktada Anavatan Partisinin uyguladığı ekono
mik modelin, Türkiye'de sayısı büyük «boyutlara va
ran, geçinmekten aciz, fakrü zaruret içerisinde müh-
ıtaç duruma düşürülmüş bir vatandaş kitlesinin, artık 
gizlenmeyecek şökilde tescilinden* başka bir şey de
ğildir. 

Sayın millet vekilleri, her zaman söylüyoruz ve di
limizin d'Öndüğüncede, bu görevi ifa etmek durumun
da olduğumuz her zaman da söylemeye devam ede
ceğiz. Evvela, uyguladığınız ekonomik modelle, va
tandaşı ekmeğe muhtaç edeceksiniz ve arkasından onu 
düşürmüş olduğunuz zaruretini, fakirliğini, muhtaçlı
ğını belirli maksatlarınız için, 'belirli siyasî çıkarları
nız için alet edebilmek maksadıyla 'belirli şeyler ge
tireceksiniz, kendisinin çok 'tabiî hakkı olan ımil'lî ge
lirden, kendisine ulufe verircesine, iane verircesine, 
oyunun karşılığında kendisine bir parçacık imkân sağ-
larcasına, onu kendinize ram etmeye çalışacak ve on
dan sonra saflarınızda toplamaya çalışacaksınız. Bu
nun sosyal adaletle, 'bunun demokrasiyle, bunun -biraz 
önce sayın bakanın hangi cesaretle söylediğini bir 
türlü anlayamadığım- sizin yönetim biçiminizle, si
zin devletçilik anlayışınızla, sizin ekonomik modeli
nizle uzaktan yakından bağlantısı, beraberliği yoktur 
s ay m millet vekiller i. 

Görüşmekte olduğumuz tasarının 1 inci maddesi, 
biraz önce de arz ettiğim gibi, Anavatan Partisinin, 
yani iktidar partisinin, Türkiye'de artık geçinmekten 
aciz, hayatını devam ettirme imkânını -uyguladığınız 
ekonomik model sayesinde- kaybetmiş bir vatandaş 
kitlesinin varlığını, tescilden başka bir anlam taşıma
maktadır. 

Vakıflar kuracaksınız ve o vakıflardan sağlaya-
ğınız veya devletin bugüne kadar bütçesinden dışarı
ya çıkarmak suretiyle kurduğunuz fonlardan alacağı
nız belirli miktarlarla, bu vakıfları takviye edecek
siniz, ondan sonra da, dün geçimden âciz hale dü
şürdüğünüz insanlara, hu fonlardan veya vakıflar
dan 'bir parçacık maddî imkân sağlamak .suretiyle, 
onların yarınlardaki hür iradelerini ambargo altına 
alacaksınız, kendi tarafınıza yönlendireceksiniz ve 
ondan sonra da bu mukaddes kürsüye çıkıp, 'bunun 
adına demokrasi ve yaptığınız şeyin adına da sosyal 
adalet diyeceksiniz. 

Sayın milletvekilleri, vatandaşa sizin burada yap
mış olduğunuz oyunları eğer duyurabilsek, Meclisin 
duvarlarını biraz inceltebilsek, televizyonu ve radyo
yu olması gerektiği şekilde gerçek fonksiyonunu icra 
eder hale getirip de, Türkiye Büyük Millet Meclisi

nin mukaddes kürsüsünden, bu millet adına söyledi
ğimiz sözleri, vatandaşa duyurabilsek, emin olunuz, 
çok samimî bir inanç olarak söylüyorum, Anadolu'ya 
çıkamazsınız sayın ANAP milletvekilleri. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

AHMET ILHAM'Î KÖSEM (Malatya) — Utan, 
utan. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Varsa cesareti
niz, her zaman k/in söylüyoruz, elinizde imkân var... 

Sayın milletvekilleri, yerinizden feryat etmekle 
hakikati değiştiremezsiniz; yerinizden feryat etmek
le gerçekleri değiş'tiinrnek mümkün değildir. Varsa 
cesaretiniz diyoruz, ellinizde imkân var; hükümet 
ediyor sizlin partiniz, versin TRT'ye talimatı, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden millet adı
na 'söylenen her şeyi, harfiyen, kelimesi kelimesine 
vatandaşa duyurmak üzere televizyondan yayın yap
tırsın. Ondan sonra çıkalım Anadolu'ya 'bakalım, ki
min durumunun ne olduğunu şimdiden görelim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Aslında 'biz bugün 
neticeyi alabilmek için bunları söylüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, toparlayınız efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
toparlamaya çalışacağım. 

Aslınlda, biz (bugün için bunları söylüyoruz. Biz 
biliyoruz ve 'eminiz ki, önlümüzdeM 'seçimlerde va
tandaşın huzuruna çıktığınızda, burada yapılmış olan 
bütün çalışmaları Meclislin kalın duvarları ne ka
dar saklarsa saklasın; televizyonu, vatandaşa normal 
görevini yapması gereken bir kurum olmanın ötesi
ne ne kadar götürürseniz götürünüz, en sonunda gö
receksiniz ki, vatand'ş, bugün kendisine reva gördü
ğünüz şeylerin cevabını size, anasının ak sütü gibi 
helal olan oylarıyla verecek ve onldan ısonra aldığı
nız sonuç, ısizin aklınızı başınıza getireoek; ama hey
hat, o zaman sizler için vakit çok geçmiş olacak. Mil
letin kurtuluşu da olacak o gün. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Maldde üzerinde başka söz iste
yen?.. Yok. 

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

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, 
Kuşhan daha konuşma yapacaklar mı? Söylesinler 
dışarı çıkalım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Gelsinler kürsüden 
konuşsunlar Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2. — Fakrü zaruret 'içlinde »ve muhtaç 

durumda bulunan, kanunla 'kurulu sosyal güvenlik 
kuruluşlarına 'tabi olmayan ve bu kuruluşlardan ay
lık ve gelir almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık 
alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir 'yardım veya eğitim ve öğretim 'imkânı sağlanma
sı (halinde 'topluma faydalı hale götirileoek, üretken 
duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı 
içindedir. 

(BAŞKAN — Madde üzeninde söz 'isteyen?.. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Grup adına söz istiyorum efendim. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Grup adına 
©fendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — ©en de grup adına 
söz iistiyoruım efendim. 
, İM. TURAN BAYEZİT l(1Kahramanmaraış) — Ben 
de söz işitiyorum efendim. 

BAŞKAN — Söz almak liısteyenleri kaydettik 
efendim; grup adına konuşacaklar, yetki [belgelerini 
(göndersinler. 

Buyurun ISayın Sadıklar. )(DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, yüce Mecli
slin çok değerli üyeleri; 2 nci'madde ile ilgili grubu
muzun görüsünü arz e'tmeden önce, sayın bakanın 
kürsüden şalhsımıza yönelttiği bir itinama cevap ver
mek işitiyorum. 

Nedense, hükümet ve onun üyeleri, Doğru Yol 
Partisi mensuplarının görüşleri arasında, bazı farklar 
bulma gayreti içine düşmüşlerdir. . 

DEVLET BAKANI AOMET KARAEVLl (Te
kirdağ) — Yok mu? 

CAFER TAYYAR (SADIKLAR l(Devamla) — 
Sayın (Bakanın, Gerek Plan ve Bütçe Komisyonun
da, gerek burada söyledikleri, hakikatlere uymamak
ladır. Bu kanunla iHgjilli Doğru Yol Paıitüsi Genel 
Başkan Yardımcısının, sayın bakanın dediği gibi, 
hiçbir beyanatı yoktur. Sayın bakan ya hayal gör
mektedir veya okuduklarını anlamamakıtaldır. (DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bunu özellikle 
söylüyorum; şimdi burada grup başkanımızın, Sayın 
Hocanın söylediklerini de tam manasıyla kavraya
mamışlar; çünkü sayın başkan, üslubu itibariyle 
biraz yavaş söylediler, çok ağır sözler söylemesine 
rağmen, diyorlar ki, «Daha olumluydu». Daha 

olumlu değildi arkadaşlar; size «Siz yüz yıl gerisiniz, 
çağdışısınız» diyor, isiz anlamıyorsunuz. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Hakaret ediyor Sayın Başkan, lütfen mü
dahale ediniz, ne demek bu çağ dışısınız? Sizsiniz 
çağdışı olan. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Size «yüz yıl gerisiniz» deldi, siz bunu bile anlama
dınız. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN İflSiirt) — 
KavrayamaJdılar. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Kürsüye çıktığınız zaman her şeyi sizin 
zannediyorsunuz galiba. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR !(Devamla) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, Sayın Saldıklar, o 
zaman şahsınıza sataşma yapıldı diye söz isteseydi- , 
niz, söz verirdim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — İşaret 'ıdderek saitaşıyor efendim. 

BAŞKAN — Bu 'itibarla, şimdli ınadde üzerinde 
söz istediniz verdim, madde dışına çıkmaymız, mad
deye gelin efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Sayın Başkanıım, maddeyle ilgili görüşlerimi arz 
edeceğim. 

Sayın Başbakan da teşrif ettiler. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

ENGİN GANSIZOÖLU (Zonguldak) — Sadede 
gel sadede. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) —. 
Evet, sadede geleceğiz efendlim. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Şimdi gelelim 2 nci maddenin tahliline arka
daşlarım, lütfen dinleyin. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — tspalt edeceğim şimdi kimin ne dediğini. 

CAFER TAYYAR SADİKLAR (Devamla) — 
Efendim lütfen dinleyin. 

«Kapsam» başlığını taşıyan 2 nci maddede, bu 
kanunun kimlere hitap ettiği belirtiliyor. Bakalım 
kimlere hitap ediyor? «Fakrû zaruret içlinde ve muh
taç durumda •bulunan, kanunla kurulu sosyal gü
venlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlar
dan aylık ve gelir almayan» denilmektedir. Demek 
bunlar hariç, birinci nokta bu. Yalnız, «2022 sayılı 
Kanuna göre aylık alan kişiler dahil» deniliyor; 
yani, ben bu şekilde buradan maaş alanların ıbu-
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Tadan yardım ıgörecdkleriini. veyahut da, 'bu kanunun J 
şümulüne girdiklerimi tefsir ediyorum. Burada bir ik- j 
rar var. • I 

Efendim, 1976 yılında bu konu düşünülmüş, o I 
zamanın ıhükümdtlıeri bu konunun üzerine eğilmiş- I 
ler ve çareyi de bulmuşlar. Zannederim Sayın Baş- I 
'bakan o zaman özel seik'tördeydi, talbiî bu konuyu I 
bilemezler; o zamanın ıhü'fcüımdtfinlkı bu konuyu na- I 
sil düşündüğünü bilemezler. I 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Her şeyi siz lb (Lirisiniz. I 

MUSTAFA UĞUR ENER i(KJütahya) - - Cindo-
ruk ağzıyla konuşmaya başladın. I 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Şimdi, 2022 sayılı Kanunla, ısizln bugün yeni glitbi I 
geltiirdliğiniız şeylerin çoğu IhalledilmıiştÜr. ıSayrn Ho- I 
oa da söyledi, ama siz itiraz ediyorsunuz. Bakın na- I 
sil Ihalledlilımıişi: Efendim 65 yaşını dolduranlarla il- I 
gili 534 Ibin kişiye maaş bağlanmış. (İANAP sıra- I 
larından «3 bin lira» sesleri) Artırın efendim, tşıte, 
kendiniz ağzınızla Söylüyorsunuz; 3 bin lira imiş. I 
Bugiürikü değere irca .edeceğim biraz sonra bu 3 bin I 
lirayı. I 

iSaka!t)lardan 108 bin kişiye maaş bağlanmış, malul
lerden 48 bin kişiye maaş bağlanmış ve bu rakam I 
toplam 700 bin kişi oknuşlbur ve o zamanki şartlar I 
altında yılMe 25 milyar lira ödenmiştir. Sayın bakan I 
burada diyor ki: «115 milyar ödendi, bu da para 
mü?» Sizin yarattığınız enflasyonu bir hesaplar da I 
buna. çarparsak sizin 300 milyar liranızı geçer bu 
yardım. I 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt ((Te
kirdağ) — Biz 10 yılda değil, bir yılda yapacağız. I 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Bu konu 1976 yılında düşünülmüş ve ıhalledlilmıiştir. I 
(DYP sıralarından alkışlar) I 

Siz eski şeyleri yemi g!M getirmenin marifetlerini I 
çok yapıtınız, şimdi bir de bunu yapıyorsunuz. Kim- I 
şeyi aldatamazsınız, kimsenin gözlünü boyayamaz- I 
siniz. (ANAP sıralarından gürültüler) Evet, demek I 
ki, «Sosyali kurumlardan maaş alanlar hariç...» I 

Şimdi, bu 700 bin kişi de zaten sizden evvel I 
düşünülmüş...» şimdi efendim, ıgeriye kim kalıyor?.. I 
(ANAP sıralarından gürültüler) j 

İSMAİL ÜĞDÜL ı(Edirne) — Nereden nereye I 
geldiniz... I 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Efendim, müsaade edin tab i i edelim. Sizin söyledik- I 
lerinizi söyleyeceğim. (ANAP sıralarından gürültü- I 
ler) J 
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Ş/imdi geriye kim kalıyor?.. Arkadaşım diyor ki... 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lülbfen ©fendim, lütfen... 
Lütfen Sayın Üğdül... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Efendim, «Fa'kk çocukların elinden tutup okutaca
ğız» diyorsunuz. Bu meseleler de vaktiyle halledil
miş. Evet, parasız yatılı diiye bir müessese kurulmuş, 
bendeniz de bu müesseseden istifade ederek oku
dum. Burslar getirilmiş; bunları artırın, bunların 
sayısını artırın. Bunun burayla ne ilgisi var? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Efendim, geriye ne kalmış; aç, susuz sokaklarda 
gezenler kalmış, Onlara da yardım edecek Darüşşa-
faka var, Kızılay var; onların imkânlarını artırın. 

Arkadaşlar, bütün müesseseler kurulmuş. Siz 
«Hapishaneden çıkmış, iş bulamamış kişiler var» di
yorsunuz. Bunlarla ilgili bir kanun tasarısı Meclise 
gönderildi; bunu çıkartın. Yok, çıkaıritoııyorsunuz. 
Şunu söylemek istiyorum: Bu alanda bütün müesse
seler zamanımda düşürtülmüş, kurulmuş, işliyor; siz 
onları işlemez hale getirip, şimdi yeni bir müessese 
getiriyonmuş gibi ortaya çıkıyorsunuz. Kimseyi al
datamazsınız. Kala kala ne kalmış... 

TALAT ZENGİN ((Malatya) — Kala kala DYP 
kaldı, siz kaldınız. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
ANAP sözcüsü arkadaşımız diyor ki, «Kocası ölmüş 
veya kocası teırkeftaııiş bir dulu koruruz» Onu da siz 
fcoruyun arkadaşlar, 'bu kanunla; çünkü kala kala 
geriye o kaildi. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Efendim, sizin bu kanun tasarısıyla getirmek is
tediğiniz bütün müesseseler, evvelce kurulmuş ve 
işlemekte i/di sizin zamanınıza kadar işlemekte idi. 
Siz işlemez hale getlirdiniz. Şimdi başka bir müessese 
kurarak, belk'i de size yakın olanları beslemeye ça
lışacaksınız; buna müsaade edilmeyecektir. (DYP 
sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler 
«ışığınızda söndü» sesleri) 

Efendim, sizin başka ışıktara ihtiyacınız var; 
buradaki lamba sizli aydınlatmaz. 

KÜLTÜR VE TUR/İZM (BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Biz ışığı 
sizlin gibi dışarıdan almıyoruz, ışık bizim kendi 
içimizde. 

BAŞKAN — Lütfen öf endim... 
OAPER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Daha ileri güdüyorsunuz, bu kanun tasarısıyla bakın 
ne yapıyorsunuz: Yıllarca hizmet vermiş bir Kızılayı 
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imkânlarından mahrum ©diyorsunuz. Aldığınız ilk 
karada, bir milyar lirasını, Ibir elde bu tarafa ak
tarıyorsunuz. Siz, yıllarca hizmet vermiş bir Kızılay 
müessesesini, gelirlerinden mahrum etmek hakkını 
nereden buluyorsunuz? Türk Hava Kurumunun ge
lirlerini elinden alıyorsunuz; yıllarca hizımet ver
miş bir kurumun gelirini nereye vereceğiniz (belli 
olmayan ibir gaye için, alma hakkını nereden bulu
yorsunuz? 

(Efendim, 'başkalarının yaptıkları iyi şeyleri, ken
dine mal etmekte çok güzel örnekler gösterdi Sayın 
Başbakan. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Sonunda mah
cup olacaksınız. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Kendilerinin yaptığı kötü şeyleri de, başkalarına dev
retmeyi çok güzel [becermiştir. Ben, bu kürsüden bu
nun çok örneklerini verdim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Evet, evet, siz hep hayal dünyası yarattınız; evet 
hayal ticareti yapıtınız. (Enflasyonu azaltacağım di
ye geldiniz, enflasyonu yüzde 100'e çıkartıp, ondan 
sonra yüzde 30'a - aldığınız seviyeye - indirdim diye 
müjde veriyorsunuz; buna kim inanır? (ANAP sı
ralarından «Millet, millet» sesleri) 

Özel sektörü takviye edeceğim diye geldiniz, dev
let sektörünü güçlendirdiniz. Serbest rekabet de
diniz, haksız rekabet yarattınız. Sizlin hangi vaadinize 
inanılacak?... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, Sayın Sadıklar... 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te

kirdağ) — Bu söylediklerinin bu tasarıyla ne ilgi
si var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, hitabınız İçtüzüğe 
-göre, Millet Meclisine ve Başkana aittir. Bu itibarla 
şahıslara hitap etmeyiniz, lütfen efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Hayhay efendim. 

DEVLET IBAIKANI AHMET KARAEVLt — 
(Tekirdağ) — İneceksin o kürsüden şimdi, biraz son
ra ben sana cevap vereceğim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Sadıklar. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; geitirdiğiniz mü
essesenin dünyada emsali yoktur, düşündüğünüzün 
dünyada emsali yoktur. Bunu, yüz yıl evvel 'İngiltere 
bir defa tatbik etmiş. Şimdi zaten sayın Hocamız da 
«Zaten birçok şeyi yüz yıl geriden takip ediyorsunuz» 
diyor. Söylemek istediği zaten o idi. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) -
Bunlar bin yıl geriden takip ediyorlar. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Bu getirdiğiniz müessesenin, ekonomik anlamda 'hiç
bir değeri yoktur. Çünkü siz, oldum olası ekonomiyi 
tanımadınız... (ANAP sıralarından «Haydaa» sesleri) 
Bu sistemin sosyal ilimlerle hiçbir ilgisi yoktur. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Siz sosyal ilim
leri de tanımadınız, siz her şeyi inkâr ettiğiniz gibi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesini de inkâr 
ediyorsunuz. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne vesileyle söz istiyorsunuz efen
dim? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te
kirdağ) — Efendim, benim yanlış ifade kullandığımı 
söylediler, ben yanlış ifade kullanmadığımı açıkla
mak için, içtüzüğün (bana tanıdığı haktan, müsâade
nizle, yararlanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi konuda yanlış ifade kullan
dınız dediler efendim? 

ıDEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Efendim, gazetelerdeki beyana dayana
rak, Sayın Sadiklar'ın parti yöneticileriyle ters düş
tüğünü söyledim. O beyanı burada göstermek isti
yorum Kendileri 'bana «Hayal görüyor» dediler, ki
min hayal gördüğünü burada ispat etmek istiyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Evet, hayali kim görüyor göreceksiniz, kim çağ-
dışıymış göreceksiniz. Elinizden sizin de bir imkânı
nız alınmış gibi bağırıyorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşthan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te

kirdağ) — Efendim, benim değindiğim hususa bütçe 
görüşmeleri sırasında Sayın Sadıklar aynen burada 
olduğu gibi, bu kanuna yine 20-22... 

ÖMER (KUŞHAN {Kars) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; (ANAP sıralarından gürültü
ler.) 

ıDEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Ne demek oluyor (bu Sayın Başkan? Ha
karet bu. Hep onlar mı konuşacak? 

ÖMER KÖŞHAN ı(Devamla) — Hakaret değil, 
sizi sadede davet ediyorum, sadede. (ANAP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler.) 
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BAŞKAN — Sayın Kuşban... 
-ÖMER IKUŞHAN (Devamla) — Konuşan bakan-

sa her şey yapabilir, konuşan milletvekiliyse sustu
ramazsınız onu. (ANAP sıralarından sıra kapakları
na vurmalar, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kuşban... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Bil-iltizam ya

pıyorum sayın milletvekilleri bunu. (ANAP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler.) Sayın 'Baş
kanın dikkatini çekmek için. 

IBAŞKAN — Müsaade Ibuyurun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Rahatsız olu
yorsunuz değil mi? (ANAP sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın Kuşban, Başkanınız 'varken, 
siz neden cevap veriyorsunuz? Başkanlığın görevidir 
bu. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkanın, 
(burada o şekilde konuşmaya 'hakkı yoktur efendim. 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ISayın 'Balkan, zatı âlinizin konuşma talebini tet

kik ettim, dinledim, Sayın Kuşhan'dan sonra söz ve
receğim. 

YILMAZ (DEİMirR (Bilecik) — Hangi maddeye 
göre Sayın (Baştan? 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İç
tüzükle çelişiyorsunuz Sayın Başkan, keyfî idare ya
pıyorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan, devam edin. 
(M. TURAN BAYEZİT (Kabramanmaraş) — Sa

yın Başkan söz .verirseniz keyfî verirsiniz; ama zabıt
lara da keyifî Başkan olarak geçersiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
saygı'değer milletvekilleri; sözümü yineleyerek başla
mak istiyorum tekrar. 

İM. TURAN (BAYEZİT (Kabramanmaraş) — Han
gi esasa dayanıyor söz almanız Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — İMeclisi siz mi idare ediyorsunuz, Sayın 
Başkan mı idare ediyor? 

İçtüzük ıgayet açık, sataşma da var, açıklama da. 
Siz isteyince. İçtüzüğe giriyor da, bakan isteyince gir
miyor mu? 

BAŞKATST — Sayın Bayezit, konuyu bakanla tar
tışmayın, Başkanlıkla tartışın. 

»Devam edin Sayın (Kuşban. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Görüşmekte ol

duğumuz fakrü zaruret kanununun 2 nci maddesi üze
rinde 'grubumun ve şahsımın 'görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi, benim anladığım 

manada saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar,' «Yuh» sesleri) 

'MUSTAFA KILIÇASLAN (Sakarya) — Doğru 
konuş. 

ÖMER K'UŞHAN '(Devamla) Sayın Başkan, bu 
Meclisin çatısı altına yakışmayacak sesleri çıkarmayı 
itiyat haline (getiren sayın milletvekillerini ikaz et
mek üzere, sizi göreve davet ediyorum efendim. 
((ANAP sıralarından ıgürültüler) 

MUSTAFA KILIÇASLAN (Sakarya) — Doğru 
konuş, ondan sonra... 

BAŞKAN — Sayın Kuşban, tahrik edici ve özel 
anlamlar çıkartıcı manada konuşmayınız; üslubunu
zu aynen kullanmak şartıyla esasa giriniz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Ben sözümü söylerim, herkes de ondan hissesini 
alır. Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarımın bir kısmı, 
özellikle iktidar milletvekillerinin bir kısmı, benim 
sözlerimden hiç de rahatsız olmuyorlar. Demek ki, 
(benim söylediğim sözlerin içeris'inde, onları rahatsız 
edici herhangi bir anlam yok. 

ALPASLAN PEHLİVANLI. (Ankara) — Sizin 
söylediklerinizi ciddiye almıyorlar da ondan. 

(ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Eğer birisi ra
hatsız oluyorsa, demek ki, davranışları benim 'sözle
rimden kendisine hisse çıkarmayı gerektiriyor; tabiî 
ki takdir kendilerinindir Sayın Başkanım. (ANAP 
sıralarından ıgürültüler) 

Görüşmekte olduğumuz yasanın 2 nci maddesi 
üzerinde, grubumun görüşlerini arz etmek üzere hu
zurlarınızdayım. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; fakrü za
ruret kanunu -çünkü her madde de bu var- Türkiye' 
de fâkrü zaruret tescil ediliyor ve muhtaç durumda 
bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşla
rına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve ge
lir almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylıik alan kişi
ler dahil) (denmektedir. Bir şeye dikkatinizi çekmdk ve 
büyük !bir ihtimalle, arkadaşlarımın (bir kısmının bil-. 
mediğirii zannettiğiim bir hususu bilgilerinize sunmak 
istiyorum : 

AHMET EKİCİ '(Kütahya) -^ Sen öyle zannedi
yorsun. 

ÖMER KUŞHAN '(Devamla) — Görünen köy 
kılavuz listemez sayın milletvekili. 

Türkiye'de (bugüne kadar sosyal güvenlik kavra
mını genişletmek ve dolayısıyla, muhtaç duruma düş
müş vatandaş'ları o muhtaç halilerinden kurtarmak 
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için, kurtarıcı devlet eliyle kendilerine bir gelir bağ
lamak üzere 2022 sayılı bir kanun çıkarıldı. Bu ka
nun halen yürürlüktedir ve 5434 sayılı Yasa ile kurul
muş olan Türkiye Cumhuriyeti- Emekli Sandığı Ge
nel Müdürlüğü bünyesinde 'bir daire 'başkanlığı ola
rak görevini ila etmeye devam etmektedir. Sizlin ku
racağınız vakıflarla, belirli maksada mahkûm edece
ğiniz, 'belirli maksatla sömürü kapısını açacağınız, 
gerçekten fakrü zaruret içerisine düşmüş olan vatan
daşlara aylık bağlaımalk ve onlara yaşam 'imkânı sağ
lamak maksadıyla getirilmiş, çok (güzel, sosyal içerikli 
ve günün şartlarına göre, İhtiyaçlara cevap verecek 
miktarlarda aylık Ödemeyi takan dahiline sokan bir 
kanundur bu. 

Kanunun uygulanmaya başilanmasındam bugüne 
kadar 'Emekli Sandığı 'bünyesinde çalışan 'bu daire 
başkanlığı - Toplum içerisinde buna 65 Yaş Daire 
Başkanlığı da denir - 65 yaşını bitinmıiş vatandaşlara, 
geliri olmamak kaydıyla, aylık bağlamak üzere, bu
güne kadar müracaat edenlerin içerisinden, şartları 
uytgun olanlardan 534 bin vatandaşımıza aylık bağ
lamıştır. Ayrıca, yine bu kanun çerçevesi içerisinde, 
bu daire başkanlığının görevleri icabı sakat olduğunu 
tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları sağlık 
kurulu raporu ile tevsik 'öden vatandaşlarımız, diğer 
prosedürleri de ikmal etmek kaydıyla müracaat et
tikleri takdirde bunlara da aylık bağlanır ve bunlar 
da fakrü zaruretten kurtarılırlar. Devletin kurtarıcı eli, 
devletin gani eli; vatandaşını belirli kimselere ram 
etmeyen, doğrudan doğruya onun onurunu 'koruma
yı birinci planda kendisine görev kabul etmiş olan 
devletin eli bu şekilde bunlara da yettişir. 

Bunun dışında bir şeyi dikkatlerinize sunmak is
tiyorum sayın milletvekilleri; -Mlenler lütfen beni an
layışla karşılasınlar, bilmeyenlere söylemek için tek
rarlıyorum bunu- malul durumda olan kimselerle, 
sakat durumda olan kimseler, bugün Türkiye'deki 
meri mevzuat içerisinde birbirlerinden farklı durum
dadırlar. Bu daire başkanlığınca malul durumda olan 
kimselere de aylık bağlanır. Bugüne kadar sakat du
rumda olan 108 bin vatandaşımızla, malul durumda 
olan 48 bin vatandaşımıza aylık bağlanmıştır ve 
hailen bunların aylıkları ödenmektedir. 

Yasanın o günün hükümetleri tarafından çıkarıl
dığı dönemde yapılmış olan piyasa araştırmaları ve 
değerlendirmeler sonunda bir miktar tespit edilmiştir. 
Bu miktar katsayı esasına bağlanmış ve katsayının 
gösterge rakamları o 'günün şartlarına göre tespit edil
mek suretiyle bir maaş çıkmıştır orta yere. O günün 

28. 5.1086 O : 2 

şartları içerisinde değerlendirdiğimiz takdirde, bu 
maaş o insanların geçimlerini sağlamaya yetecek bir 
maaştı. Ama gelin görün ki, Türkiye'de böylesine ca
navarlaşan enflasyonun alabildiğine büyümesi karşı
sında, gerçekten de bunlara tahsis edilmiş olan maaş, 
onların hayatlarını devam ettirmeye yetecek, miktarın 
çok altında kalmıştır. Bu yalnız 65 yaş aylığı veya sa
kat aylığı alan, yani Sosyal Güvenlik Daire 'Başkan
lığının aylık (bağladığı vatandaşların düştüğü durum 
değüldir. Bugün devlet memurları da aynı şekilde, bu 
enflasyon canavarının karşısında, devletin bütün hi
mayeci davranışına rağmen ezilmekte ve geçim aczi 
içerisinde bulunmaktadırlar. Meseleye bu pencereden 
baktığımızda bu kimselere ödediğiniz, aylık elbetteki 
bugün yetmemektedir. 

Söziümün başlangıcında biraz önce de arz etttiğim. 
gibi, fakrü zaruret içerisine düşme; yani geçimini 
sağlamakta aciz duruma düşme haline ge'tirdiğimiz 
vatandaşlarımıza, şimdi de kurtarıcı haliyle çıkacağız 
ve bir noktada kuracağımız vakıflarla para ödemeye 
çalışacağız. 

Sayın milletvekilleri, şimdi soruyorum ve Sayın 
Sadıklar'ın da biraz önce arz etmeye çalıştığı gibii 
teyiden söylemek istiyorum; Türkiye'de bu konu ile 
ilgili müesseselerin hepsi kurulmuş olup bir de Kızı
lay müessesesi vardır, asırlık bir müessesedir, dünya, 
üzerindeki üç emsalden bir tanesidir ve takviye edil-' 

> dıiği takdirde sizin yapacağınız bu işi çok daha gü
zel boyutlarda yapacak şekilde de örgütlenmiştir., Yal
nız bir tek -şey vardır, belirti noktalar hallinde verdi
ğiniz imkânları ikame ed etmezisiniz; Kızılay, kendi ga
yesi etrafında kullanır o parayı, başka şekilde bîr yere 
kullandırmanız mümkün olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen toparlayınız. 
ÖMER KUŞ/HAN (Devamla) — Eğer fonda to, 

parlarsanız parayı, o zaman istediğiniz yere ikame et
me İmkânı doğacaktır. O yüzden Kızılay'ın dindeki 
bu imkânı alıyor ve özel olarak kuracağınız vakıflara 
intikal ettirmeye çalışıyorsunuz. Bu yasadaki mantığı 
başka şekilde feah etmek mümkün değildir sayın mil
letvekilleri. 

Biraz önce izah ettiğim gibi, 2022 sayılı Kanunla 
kurulmuş olan Emekli Sandığı bünyesindeki 'Sosyal 
Güvenlik Daire 'Başkanlığı da vardır ve burası da 
vatandaşların büyük bir kesimini, geçimlerini' sağlaya
cak şekilde aylığa bağlamaktadır. 

Onun ötesinde, «Gençlerimize tahsil imkânını sağ
layacak vakıflardan kredi vereceğiz» diyorsunuz. 

Şimdi size soruyorum, lütfen izanla düşününüz, 
lütfen insafla düşününüz, Kredi ve Yurtlar Kurumu 
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ne güne duruyor? Mademki «böylesine büyük bir si
hirli değneğiniz var elinizde ve mademki 'bunu ya
pabiliyorsunuz, 'koskoca heyula gibi 'kurulmuş olan 
Kredi ve Yurtlar 'Kurumunu maddî yönden takviye 
ediniz, istediğiniz 'kadar ve istediğiniz genelinize, ihti
yacı olduğu kadar kredi versin ve tahsil imkânı sağ
lasın. Bu minareyi, bu kılıfa nasıl 'sığdıracaksınız çok 
merak ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, toparlayınız lütfen. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Balkanım, 

grubum adına konuştuğum için daha sürem dolmadı 
efendim. 

BAŞKAN — Ben bakıyorum efendim, lütfen to
parlayınız. 

ÖMER KUŞHAN '(Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım; benim de 'kolumda saat var. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hayhay efen

dim, emredersiniz. 
Sayın milletvekilleri, tekraren söylemek istiyorum : 

Bu minare bu kılıf a _ sığmaz. «ıBiz oldu deriz olur, 
biz isteriz yaparız» dersiniz. «Demokrasinin faziletini, 
parlamenter demokratik sistemin, yani oy çoğunluğu
nun getirmiş olduğu imkânları biz bu şekilde değer
lendiriyoruz» dersiniz, bugün için yapacak fazla bir 
şey olmaz; ama, şu iyice bilinmelidir ki, tarih bir 
gün'den ibaret değildir. Bugün yapılan şeylerin tartış
ması yarın yapılacaktır. Topluma mal olduğunda, 
yarın sizin devamınız olan kimseler bunun hesabını 
veremeyecektür. 

ENOI'N CANSIZOÖLU (Zoniguldak) — Veririz, 
veririz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sizler belki ha
yatta olmayacaksınız; ama, devamlarınız veremeye
cektir bunun hesabını. İşte onlar için üzülüyorum 
ben. 

TALİÂT ZENGİN '(Malatya) — Demek k'i biz 
varız. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Kredi ve Yurtlar 
Kurumunda, devletin himaye eden elinde, kimseye 
muhtaç etmeden, .'hiçbir siyasî polemiğin emrine kap-. 
tırmadan, bu gençleri rahatlıkla kredıilendirebilir, ra
hatlıkla onların tahsil 'imkânlarını sağlayabilirsiniz. 
Açik yollardır bunlar, önerilerdir bunlar. Lütfen izan
la düşününüz. Getirilen bu yasayla yapılmak istenen 
işin başka izah tarzı yoktur. Evlatlarımızı, topluma 
yararlı hale getirebilmek için, Kredi ve Yurtlar Kuru
munun o himaye edici çatısı altında toplayalım. Yok
sa evlatlarımızı falan, filan yerde kuracağımız; hangi 

maksada yönelik, harüg'i maksada yönlendirmek su
retiyle kendilerine yaklaşacağını bilemediğimiz insan
ların eline teslim ederiz. 

Diyeceksiniz ki valilere, kaymakamlara güvenliniz 
yok mu? 

Sayın milletvekilleri, valilere, kaymakamlara biz 
sizden daha çdk sahibiz. Hiç kimse bunun üzeninde 
polemik yapmasın. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen toparlayınız. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 

Sayın Başkan. 
Onlar bizürn de kamu görevlilerimiz. Kamu tgörev-

lileri hiç kimsenin inhisarında değildir. 'Bugün siz ik
tidarsınız, yarın biziz ik'bidar. Onlar yarın bizim men
suplarımız olacak bu açıdan baktığınız takdirde. Bu 
kesinl'ikle kaçınılmazdır. (ANAP sıralarından 'gürül
tüler.) 

HAKİKİ ARTUKAR'SLAN (Bingöl) — Vali se
nin değil, devletin vallisidir. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — »Sayın milletvekil
leri, bu gençlerimizi üretken hale getirmek istÜyorsa-
nız, eğer 12 Eylül öncesini tekerrür ettirmek istemi
yorsanız - geçen gün bir vesileyle de tekrar sizlere arz 
etmeye çalıştım - tarihi tekerrür ettirmek 'istemiyorsa
nız lütfen gözlerinizin önündeki perdeyi ve getirilen 
yasalardaki art maksatları öne çıkarmak suretiyle 
olaylara objektif balkınız; (göreceksiniz ki, siz de 
bizim güjbi düşüneceksiniz, 'göreceksiniz ki, bu millî 
rnüe:sc3elerin tahribatına siz de bizim açımızdan yak
laşacaksınız. 'Sizin millî görüşünüzden şüphemiz yok, 
siz de bizim kadar bu milleti seven insanlarsınız, siz 
de bizürn kadar bu milletin evlatlarısınız; ama, bir şey 
var kıramıyorsunuz; grup hâkimiyeti var ya, belirli 
bir gücün dizin üzerinize kurduğu otorite var ya, onu 
kıramıyorsunuz. *(ANAP sıralarından 'gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen toparlayınız. 
ÖMER KUŞHAN ^Devamla) — Toparlıyorum 

Sayın 'Başkan.; 
Halbuki, parlamenter demokratik sistemin fazile

tlinden ve erdeminden İstifade eden her parlamenter, 
vicdanının sesine göre hareket etmek durumundadır, 
talimat aldığı merkezin sesine göre değil. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen tamamlayınız, 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Çünkü, vicdanı

nın sesine göre edilen hareketlerden mütevellit yarın 
hesap verilir, ama talimat alınarak yapılan hareketle
rin hesabını vermek, hem tarih karşısında, hem yasa 
karşısında zordur. 
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BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen tamamlayınız. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Toparlama değil efendim, tamamla

yınız, rica ediyorum. 
İSMAİL SARUHAN {Ankara) — Yeter artık, 15 

dakika oldu. 
ÖMER KUŞHAN {Devamla) — O (bakımdan sayın 

milletvekilleri, geliniz elbirliği edelim ve bu yasayı 
tekrar görüşülmek üzere ilgili komisyonlara göndere
lim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ {Kütahya) — Görüşülerek 
buraya geldi. _ 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — öyle görüşme
ler değil Sayın Bakan; normal şekilde, komisyonların 
fonksiyonlarını icra edeceği ortamlarda görüşelim. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, Başkanlığın taham
mülünü aşıyorsunuz, lütfen efendim... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, toparlama değil, sözünüzü 
bağlamanız lazım. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

ÖMER KOŞHAN {Devamla) — Toparlıyorum Sa
yın Başkanım; bana da lütfen tolerans gösterin. 

MÜMTAZ ÖZK'ÖK {Sakarya) — İyice dağıttı, 
toparlayamıyor. 

ÖİMER KUŞHAN (Devamla) — Muhalefetin sesi
nin çıkmadığı demokrasiden, «demokrasi» diye (bah
sedilemez. Müsaade ediniz efendim. 

BAŞKAN •— Efendim 10 dakikayı çok aştınız. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Aşmadım efen

dim, ben grup adına konuşuyorum, (benim de kolum
da saatim var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, onun için SHP Grubu adına, muhalefet adına 
sizden istirham ediyorum; yasayı komisyona gönde
relim, yasa ilgili komisyonlarda tekrar görüşülsün. 
Biraz önce dilimin döndüğünce arz etmeye çalıştım, 
ama siz 'idraklerinizi zorlamazsanız, hen ne söyler
sem söyleyeyim; anlatamayacağım gerçekleri lütfen 
kavrayınız. IBu yasayı komisyona ialde edelim, tekrar 
orada görüşülsün, gerçek şekliyle gelsin, diyor; sizleri 
engin saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, madde üzerinde mi 
konuşmak istiyorsunuz, yoksa tahrik nedeniyle mi 
konuşmak istiyorsunuz? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — 'İçtüzüğün 70 inci maddesine göre 'bir 
açıklama yapmak istiyorum. 

IBAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Usule aykırıdır Sayın 'Başkan. 
İM. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, 70 inci maddeye »girmez. 
BAŞKAN — Sayın Bakan konuşmanız, sadece 

komisyonda Sayın Tayyar Sadıfclar'ın konuşmasıyla 
ilgili; «Böyle 'bir konuşma yapmadım, hatalı konu
şuyorsunuz» şeklindeki (beyanına cevap mahiyetinde 
olsun ve tekrar yeni 'bir cevalbı davet eder mahiyette 
olmasın. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Hayhay efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 'biz hiç kim
seye söylemediği (bir sözlü söyledi diye isnatta 'bulun
mayız. Bu genel olarak (bizim ne siyasette, ne de si
yasetten (önceki tutumlarımızda vardır. Ben o günkü 
-işte Plan ve Bütçe Komisyonu raporları (burada- ifa
demde dedim, aynen yine Ibulgün olduğu gihi Sayın 
Sadıklar 2022 sayılı Yasayla Ibu işin halledileceğini 
iddia ettiler, dedim ki, mümkün değil, olmaz arka
sından da cevap hakkımı kullanırken «Sayın Sadık
lar siz artık (bağımsız değilsiniz, Doğru Yoldasınız, 
ifadenize göre Doğru Yol Partisindesiniz, sizin Doğ
ru Yol Partinizin Genel Başkan Yardımcısı da -işte 
gazete kupürü 'burada size takdim edeceğim- 'bu fon. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN {Siirt) — 
Siz «zabıtta» dediniz, «gazetede» (demediniz. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Müsaade eder misiniz? Yalanlanmadı ay
nen hu söylediklerimi söyledi. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Zap
tı oku, zaptı Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AHMET (KARAEVLİ (De
vamla) — Sayın Başkan, müsaade ederlerse. 

IBAŞKAN — Devam edin, devam edin. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De

vamla) — Ben komisyonda olanları söylüyorum. Ba
kın ne diyor orada genel (başkan yardımcınız? Diyor 
ki; «IBu ifon fukaraya yardım amacıyla ikuruluyorsa 
evet; çünkü, fakire yardım fonu, sosyal adaleti sağ
layacaktır.» Ben size (bunu hatırlattım, siz hâlâ gaze
telere (bakmıyorsunuz, kalbul etmiyorsunuz. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Zap
tı oku. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Siz gazetelerle konuşuyorsunuz; ama, zabıt dediniz. 

..„ 536 — 



T.B.M.M. B : 111 

DEVLET ©AKANI AHMET KARAEVLl (De
vamla) — Bizi çağdışılıkla suçluyorsunuz; çağdışı ol
mayı reddederiz, hiç 'kimseyi de çağdışı olmaya la
yık görmeyiz. 

İkincisi : Göz boyamada 'bizim gözümüz yoktur; 
göz boyamada 'kimin üstat ol'duğu bugün kimlerin 
nerede ol'duğundan bellidir. 

'Üçüncüsü : Hayal görmekle suçladınız. Bırakın 
siz bizim hayal görmemizi, sizin hayaliniz 'bizim ic
raatımıza yetişemez. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 

(Sayın Osman Bahadır, Hür Demokrat Parti Gru-
Ibu adına buyurun. 

HDP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın ©aşkan, yüce 'Meclisin değerli 
üyeleri; 'Kapsam maddesinin bazı fıkraları üzerinde, 
'bazı kısımları üzerinde arkadaşlarım yeterince dur
du. 'Ben 'bir kısmına temas etmek istiyorum. 

Evvela şunu izah etmek istiyorum. Kanuna göre, 
önce »fonlardan ve diğer para cezalarından, orman 
satışlarından 'bir fon teşekkül ettirilecek. Bu, Merkez 
Bankasında muhafaza edilecek, kasa 'Merkez Ban
kası. Sonra her il ve ilçede 750 kadar vakıf kurula
cak, Merkez 'Bankasında biriken paranın yekûnu 200 
milyar ilâ 400 milyar olacak, Bakanlar Kurulu bir 
yönetmelikle il ve ilçelerde kurulan 750 vakfa -bunu 
dağıtacak ve hu fon giderleri (Başbakanlık Denetle
me Kurulu Murakebesinde olacak, ondan sonraki 
duruma bir müdahalesi yok. Yani, taşıl para verile
cek olan vakıflara, Başbakanlık Murakabe Heyeti
nin bir incelemesi söz konusu değil. Yalnız Bakanlar 
Kurulunun fondan verdiği paraları, Başbakanlık De
netleme Kurulu inceleyecek, vakıflara dokunmayacak. 

Bu vakıflar, ayrıca para toplayacaklar, o da ka
nun tasarısında yazılıdır. iBu topladıkları paralardan 
vakıf senedinde yazılı olduğu üzere, vakıf mütevelli 
heyeti, iki grup vatandaşa yardım ekiecek. Kanun ta
sarısı bu şekilde bir senaryo hazırlıyor : iki grup va
tandaş; biri fakrü zaruret halinde olan vatandaşlara, 
ki bunlara orta'direğin altındaki vatandaş diyoruz. 

İkincisi de, 'burada «veya» tabiri kullanılmış. Dik
katinizi çekerim, okuyan tabirleri ayrı, küçük bir 
eğitimle üretim yaratan tabirleri ayrı, bir de küçük 
bir yardımla iş yaratan, istihdam yaratan ve on'dan 
sonra da üretim yapan kimselere de yardım yapıla
cak. Bunların tahsille, yetiştirilmeyle hiçbir alakası 
yok. Yani bir 'ilçede, bir ilde, bir vatandaş mütevelli 
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heyeti görecek; «Size yardım edelim, iş bulun, iş ya
pın 'istihdam yaratın» denilecek. Bu tasarı olduğu 
gibi istihdam ve üretim de yaratacak, böylece işsiz
lik 'gi'derilecek ve üretime katkısı olacak. 

Bir defa, bu vakıfların -incelediğime (göre- siyasî 
bir oluşum olduğu anlaşılıyor. Sayın Rıfat Bayazıt' 
in da izah ettiği gibi, Anayasamızın 33 üncü maddesi 
vakıfların siyasetle uğraşmasını kesinlikle önlüyor. 
Tasarıda bu hususa dikkat edilmemiştir. 

itkincisi; Medenî Kanunun 66 ilâ 79 uncu madde
lerinde, vakıfların ne şekilde kurulacağı yazılıdır ve 
bu maddelere göre 8 adet, 8 cins vakıf mevcuttur. Ta
sarıyla getirilen vakıf, Medeni Kanunda belirtilen va
kıfların hiçbirisine uymamaktadır. Buna suijenerist 
bir vakıf diyebiliriz. ıNevi şahsına münhasır bir va
kıftır, Türkiye'de hiç böyle bir vakıf yoktur. Böyle 
bir vakıf Osmanlı döneminden kalma olabilir. Çünkü 
Osmanlı döneminde mülk padişahındı; gelirler de 
padişah adına toplandığı için, pa'dişaln. da, devlet ge
lirlerinden istediği gibi vakıf kurabilirdi. Fakat bu
günkü Anayasa ve medenî hukuk sistemimiz, bu tip 
bir vakıf kurmaya engel teşkil etmekte ve meydan 
vermemektedir. 'Bu noktaya işaret etmek istiyorum. 

'Üçüncü olarak şunu belirtmek istiyorum; bu fon
da birikecek parayı 400 milyar lira olarak kabul et
tiğiniz takdirde, Türkiyerde 4 milyon işsizden bahse
diliyor. ©en bir hesap ettim; 4 milyon vataridaşa 300 
milyar dağıtıldığı takdirde ayda fert başına düşen pa
ra 6 bin liradır. Eğer 400 milyar lira dağıtırsa, bu 
işsiz kesimde fert başına düşen ayda 8 bin liradır; 
hesabı bu. 

Şimdi siz, «İşsiz olana maddî yardımda buluna
cağız ve kendisi 'iş bulacak, istihdam yaratacak, on
'dan sonra işçi çalıştıracak ve aynı zamanda da üre
tim yaratacak» diyorsunuz. Bu ayda 6 bin lira ile 
vatandaş nasıl istihdam yaratacak, nasıl üretim ya
pacak benim buna aklım 'ermedi. 

MUSTAFA KILIÇASLAN '(Sakarya) — Senin 
genel başkanının da aklı ermiyor. 

OSMAN BAHADIR {Devamla) — Şimdi, bu 'böy
le eşit ve adil 'dağıtıldığı zaman tabiî bu hesap kar
şımıza çıkar; ama eşit ve adil dağıtılmadığı takdirde, 
«Üretim yapacak» diye siz siyaset yapacaksınız. Bu 
kapsam maddesiyle, bunun devlet gelirlerinden ANAP' 
in siyasî çıkar sağlamak üzere getirilıniş bir kanun 
olduğu açıkça görülmektedir. '(HDP sıralarından al
kışlar) 

İBu nasıl olacak? Tabiî mütevelli heyette 3 kişi de 
sivil bulunacak, başta belödiye reisi. 'Bu vakfın para 
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'tevziini kim yapacak, o da beldi değil. Müstahdemi, I 
kadrosu belli değil. Herhalde Ibu vakfın tevzi işleri 
belediyede yapılacak, 'belediye reisi 'başta, tabiatıyla 
belediye reisi de partili 

'Şimdi üretim yapan kimdir? Bu sefer tabiî, adil, 
eşit dağıtma imkânı ortadan kalkacak. Aynı yoksul
lukta, aynı kültür düzeyinde, aynı imkânda bir kişi
ye beş on milyon vereceksiniz; öbürüne «Hayır, ve
remeyiz i siz çünkü ne işçi çalıştırırsınız ne de 'üretim 
yapabilirsiniz, sizde bu kabiliyet yolk» denecek. Gö
rüyorsunuz, gayet sübjektif bir değerlendirme var bu 
tevzide; Ibu sübjektif değerlendirmeler, son derece 
partizanca hareket etmeye müsaittir. Bu 'şekilde bir 
üretim yapma imkânı, burada mevcut değildir. Be
nim yaptığım hesaplara göre, adil ve eşit dağıtıldığı 
takdirde, ayda beş altı bin veya 8 bin lira kadar bir 
yardım yapılıyor. I 

Şöyle olacak : Tabiî Ibu 750 tane vakıf bir anda 
kurulmaz. Zannediyorum iki sene para birikimi yap-
»tırılacalk, liki sene sonra sekiz on milyar kadar birikir; 
iki sene sonra da vakıflar kurulur. Efendim, bu va
kıflar kurulduğu takdirde, ANAP iktidarı «Eğer bize 
rey 'verirseniz, bizi kazandırırsanız bu vakfı faaliyete 
geçiririz, size fakir fukaraya bol bol para dağıtırız» 
veya «)Bir kesimine ıbu fondan milyonları veririz» 
der. Karşılığı yok; Devlet gelirlerini böyle sorumsuz
ca, karşılığı olmadan, hesabı yapılmadan nasıl beş 
altı milyonu bir kişiye vereceksiniz, diğerine verme
yeceksiniz? O, sizin için ne diyecek? 

Mesela, birisi tavukçuluk yapacak, «Bana 5 mil
yon ver» diyecek, bir 'vakıftan bedava 5 milyon ala
cak; diğeri «Ben de yapacağım» diyecek, «Hayır, 
sizde biz o yeteneği göremiyoruz» denilebilecek. Bu 
kadar sübjektif bir değerlendirme, bu kadar parti
zanca getirilmiş bir kanun, Türk bükük mevzuatına 
bu derece aykırı, ters bir kanun görülmemiştir. Tabiî, 
ANAP İktidarının elinde bu tür kanunların çıkmasını I 
biz yadırgamıyoruz; çünkü burada bir önergeyle bir 
anda koskocaman 1117 sayılı Kanun kalkıyor; ne 
lehinde, ne aleyhinde... I 

BAŞKAN — O konu ayrı Sayın Bahadır, onlar 
ayrı efendim, lütfen... ı 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Burada der
dimizi anlatıyoruz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yoğurt 
yiyeni karıştırma. 

. BAŞKAN — Lütfen bu maddeyle ilgili konuşun. 
OSMAN BAHADIR Devamla) — O da, bu mad

deyle alakalıdır işte. O önerge gibi, birçok kanunları > 
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siz keenlemyekûn yapabilirsiniz. Son derece tehli
keli bir 'gidiş içindeyiz. Hiçbir mecliste bu şekilde 
kanun değiştirilmemiştir, bu şekilde kanun 'kaldırıl
mamıştır ve bu tür kanunların getirileceğini de zan
netmiyorum. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Onlar itehlikeyi seviyorlar. 

OSMAN BAHADIR ((Devamla) — Son derece 
partizanca getirilmiş, ANAP iktidarının devlet im
kânlarından yararlanmak suretiyle partizanlık yap
masını hazırlayan siyasî bir kanun mahiyetindedir. 
Hele hele, (vakıflarla hiçbir alakası yoktur, içinizde 
hukukçular vardır. 'Gerçi, Türkiye'de vakıf sistemi
ni bilen çok az hukukçu kalmıştır, Yargıtayda da az 
kalmıştır, bunu 'Söyleyebilirim. Bnların vakıfla hiçbir 
ilgisi yoktur, dikkatinizi çekerim. 

Bu vesileyle şahsım ve grubum adına hepinizi en 
derin saygıyla selamlarım. (HOP sıralarından alkış
lar) 

(BAŞKAN — Sayın 'Rıfat Bayazıt, buyurun. 
'RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Üzel, buyurun. 
M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli, arkadaşlarım; Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışma Teşvik Kanunu Tasarısının iyi maksatlarla ge
tirilmiş olduğuna son derece inanmaktayım. Yalnız, 
şimdiye kadar bütün arkadaşlarımın öne sürdükleri 
fikirlerin yabana atılacak tarafları olmadığını da ka
bul etmek lazım. 

Şimdi, hükümetin getirdiği bu tasarı elbetteki ka
nunlaşacak; ama maksat, bu kanunlaşmanın memle
kette hitap ettiği kişilere en uygun şekliyle hizmet ve
recek tarzda çalışmasını sağlayacak şekilde çıkarmak 
olmalıdır. 

1 inci maddede amaç olarak belirtilen hususları, 
maalesef 2 nci maddedeki kapsam tam manasıyla kar
şılamıyor ve hatta daraltıyor, yok ediyor. Bu kanun ta
sarısının amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durum
da bulunan vatandaşlara yardım etmek. Yardım et
mek, kanunun daha sonra gelen taraflarına baktığı
mızda sırf malî ve aynî yardımlardan ibaret olarak 
kalıyor. Kanunun kapsamı ve sonraki maddeleri bu
nu gösteriyor; ancak, amaç çok daha geniş tutulmuş
tur. 

Yardım, birçok yardımları gerektirir; sadece malî 
ve aynî yardımı değil. Bu konuda sosyal yardımların 
yabancı ülkelerde birçok tahakkuk etmiş şekilleri ve 
organları vardır. Mesela, işyerlerinde çalışan işçilerin, 
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vatandaşlarımızın iş hayatından doğan ruhsal buna
lımlarına yardım eden pek çok servisleri vardır. İş
yerlerinde, halk içinde, serbest meslekte, fakrü zaru
ret içinde çalışan kızların, kadınların düştüğü kötü 
yollarda kendilerine sosyal yardım açısından yardım 
teşekkülleri vardır. Hapishanelerde, kendisine, aile
sine gerekli haberi ulaştıramayacak kadar hasta du
rumda olup da, ailesiyle, dış hayatla en emin şekilde 
irtibatlarını sağlayacak şekilde yetiştirilmiş kişilerin' 
yardımları temin edilen servisler vardır. Hastaneler
de yatan kimselerin, bir hastanın, köyüne, ailesine 
mektup yazması için dahi, o mektubu yazacak şekil
de yetiştirilmiş elemanlar vardır. Bunlar Türkiye'de 
yok mu? Bunlar Türkiye'de var: Sosyal Hizmetler 
Kurumu. 

Sosyal Hizmetler Kurumu, kuruluş kanunundaki 
esas maksadına uygun şekliyle çalıştırılabilseydi, Sos
yal Hizmetler Kurumunda yetiştirilen sosyal hizmet 
yardımcıları ve sosyal hizmet uzmanları bu kanunun 
amacı istikametinde çalışabilecek şekilde teşkilatlandı-
rılabikniş olsalardı, işte burada getirilen fon, bu kay
naklardan Sosyal Hizmetler Kurumuna aktarılabil
miş olsaydı, işyerlerinde çalışan işçilerimizin ruhsal 
bunalımlarını çözecek sosyal hizmet uzmanlarını ken
dilerine gönderirdik, hastanelerde devamlı olarak sos
yal hizmet uzmanlarını bulundurabilirdik. O sosyal 
hizmet uzmanlarının hastanelerde yatan bütün kesim
lerin bunalımlarına çare bulmak imkânları olacaktır. 
Hapishanelerde de öyledir. Hatta ve hatta şuhu söyle
yeyim, böyle bir sosyal yardımda, Türkiye'de halen 
diş tabiplerinin enflasyonu karşısında, en fazla ihti
yaç bulunan bölgelerdeki ilkokullara diş tabiplerini 
vermek suretiyle, bu fondan da masrafları karşılanmak 
suretiyle, çocuklarımızın diş sağlığının tedavisinde 
bugünkü dişçi enflasyonunu bu suretle de tasfiye et
mek mümkün olacak ve böylece önemli bir iş daha 
küçük çocuklarımızın sağlıklarından karşılanmış ola
caktır. Bu da bir teşkilat meselesidir. Bu da sosyal 
hizmetler kurumunun görevleri arasına girebilecek 
olan işlerden birisidir. 

Bunun daha pek çok misallerini vermek mümkün
dür. İşportacılar; çalışıyorlar, didiniyorlar, hiçbir iş 
bulamadan akşam evlerine gidefken bir ekmek parası 
götüremiyorlar. Bu da başka ülkelerde, sosyal yardım 
kurumlarının, sosyal hizmet kurumlarının görevleri 
arasına giren hususlardan bir tanesidir. Bunlar yapıl
maktadır. Oralarda sosyal hizmet uzmanları, sadece 
ruhsal bunalımlar, birtakım maddî bunalımlar ve diğer 
sosyal ihtiyaçları karşılamak için mi çalışmak tadır-
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i 1ar? Hayır. Hapishaneden çıkan bir mahkûmun dışarı
da iş bulmasına dahi yardım etmektedirler. Hastane-

I den sakat çıkan bir kişinin evinde kalan çocuklarına 
dahi yardım götürmek için çalışmaktadırlar. Kötü 
yola düşmüş diyeyim, kızların ve kadınların, hatta gay
ri meşru evlat edinmeleri halinde, içine düştükleri bu
nalımları görecek sosyal hizmet servisleri ve eleman
ları vardır. 

İşte burada, bu kanunda getirilen sadece aynî ve 
nakdî yardım şekliyle görülen husus, kapsamı son de
rece daraltmaktadır ve kanunun bu haliyle asıl önem-

j li ve iyi niyetle getirilen taraftarıyla, maksadı karşı-
| layacak şekilde değildir ve bizim ülkemiz için bu ka

nun çok dar kalmış bir kanundur ve sadece malî ta
rafıyla, acaba bir yardım yapabilir miyiz diye görü
len taraftır. Sadece malî yardım kâfi değil arkadaş-

j larım. Bu fakrü zaruret içine düşmüş olan kişilerin 
ruhî bunalımları, maddî bunalımlarından daha faz
ladır. 

O itibarladır ki, teşkilatlanma konusunu da bu kap-
j sam içerisinde gördüğümüzde, devlet teşkilatı olarak, 

sosyal hizmetler kurumu ve şimdi buna bağlı Çocuk 
Esirgeme Kurumunun da, bu fonlarla takviyesi sure
tiyle ele alınmasında daha büyük fayda olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, süreniz dolmuştur, topar
layın efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Vakıf halinde ku
rulması, arkadaşlarımın dediği gibi, maalesef, vakıflar 
devlet teşkilatı değildir; vakıflar, cemaatlerin, kişile
rin, halkların iyi niyet ve yardım düşünceleriyle, bir 
araya gelerek kurdukları, daha ziyade dinî karakter 
taşıyan müesseselerdir. Devlet kuruluşları olarak, bi
zim ancak vakıfları teşvik etmemiz mümkündür. 

Bu kanun tasarısında bu nevi vakıfların kurulma
sını teşvik etmeyi de nazara alabilirdik; fakat her ha
lükârda devlet kuruluşu olarak ve bugün için ülke
mizde bu hizmetleri, hem maddî, hem manevî açıdan 
karşılayacak şekilde kurulmuş olan mevcut sosyal 
hizmetler kurumunu bu fonlarla takviye etmek ve 
amacı çok daha geniş açılardan tutmak, kanun tasa
rısını o şekilde yazarak getirmek suretiyle çok daha 
iyi ve. geniş hizmetleri devlet eliyle, sosyal açıdan ver
mek mümkün olacaktır. 

I BAŞKAN — Toparlayın Sayın Üzel. 
| M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Toparlıyorum Sa

yın Başkanım. 
Burada bir konuda kendi kendimizi tenakuz içinde 

I bırakıyoruz. Sosyal güvenlik kurumlarının el uzata-
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madiği hallerde, işte bu vakıflar devreye girecek. Pe
ki, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik kurumları neden 
el uzatamıyorlar, bu kurumlan neden el uzatamaya-
cak hale getirmişiz? Ben açıkça söyleyeyim, bugün bir 
vatandaş öldüğü vakit, ailesinin içine düştüğü o bu
nalım içerisinde, onun o cenaze hizmetlerini görecek 
bir servisi dahi bugün hiçbir sosyal hizmetler kuru
mumuzda kurmamışızdır. O esnada düştüğümüz haller 
de - çok af buyurun - Meclisimizde dahi var mı arka
daşlarım? İşte sosyal güvenlik kurumlarının el uza-
tamadığı hallerde, sadece malh açıdan yardım etmek 
üzere bu vakıfları kuruyoruz. Bu sosyal hizmet ku
rumları : Emekli Sandığı mı, Sosyal Sigortalar Ku
rumu mu, Sosyal Hizmetler Kurumu mu, Kızılay mı, 
Bağ-Kur mu? Peki bunlar neden el uzatamıyor da 
biz bu vakıflara bu şekilde sadece malî açıdan çare 
getiriyoruz? Arkadaşlarım, bütün bunları düşünmek 
suretiyle kanunu bu şekilde tanzim etmediğimiz tak
dirde, kapsamı ile kendi kendimizi bağlamış oluyo
ruz ve lazım gelen netice sosyal açıdan ülkemizde 
bütün iyi niyetirnize rağmen, yerine gelmeyecektir. 

Bu fonla, en iyisi Sosyal Hizmetler Kurumunu des
teklemek suretiyle, bu istikamette kurulacak vakıfları 
da teşvik etmek suretiyle kanunu yeni baştan ele al
makta yarar vardır. 

Saygılar sunarım. (SHP, DYP, HDP ve bağımsız
lar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Balcılar, bu maddede mi sual 
sormak istediniz efendim? 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakanın cevaplandırmasını istediğim so
rum var: Halen muhtaç durumda olan vatandaşların, 
fakir ilmühaberleriyle devlet hastanelerinde ücretsiz 
tedavi oldukları ve bu tedavi ücretlerinin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinde önemli bir yer 
işgal ettiği bilinmektedir. Kanunun uygulamaya ko
nulmasından sonra fakir ilmühaberi ile devlet hasta
nelerinde, muhtaç kişilerin ücretsiz tedavi edilmeleri 
sistemine son verilecek midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, fonun ve vakıfların bu im
kânları dağıtma usulünün yönetmelikle tespit edilece
ği hususu ileriki maddelerde var. Yalnız burada kapsa
mı daha açma bakımından ifade ediyorum: Bu fo
nun kapsamından muhtaç durumda olan vatandaşla

rımız, hastalıkları halinde tedavileri ve ilaç ihtiyaç
ları için de istifade edebilecekler. Ayrıca vakıfların 
ilçelere kadar kurulmasını öngörmemizin sebebi de 
bürokrasiyi asgariye indirmektir. Bunu düşünürken, 
vakıf senetlerinde bu fakir ilmühaberine ihtiyaç gös
termeyecek bir sistemle direkt olarak yardım yapma 
imkânı getirilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Balcılar'ın sor

mak istediği husus şu zannediyorum: «Sağlık Bakan
lığının getirdiği bu imkân kalkacak mı, devam edecek 
mi?» diyor. 

DEVLET BAKANİ AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Efendim, o imkân devam eder; bu kanun
la onun bir ilgisi yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, benim 

de bir sorum var. 
BAŞKAN —• Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 

bakandan şu hususu öğrenmek istiyorum : Tasarıda 
açıklık olmadığı için, biraz önce sayın bakanın ifa
desinden anladığım kadarıyla ifade ediyorum; kuru
lacak olan bu vakıflar ilçelere kadar yayılacak ve do
layısıyla, ilçelere kadar yayılan bu vakıf müessesele
rine - biraz sonra tartışacağımız - tasarının 4 üncü 
maddesiyle vereceğimiz büyük malî imkânlar, hangi 
sistem içerisinde kontrol altına alınabilecektir, suiisti
mallere yol açmayacak mıdır? Fakirlik ilmühaberi ve
ya benzeri belgelerin verilmesi hususunda - doğrudan 
doğruya vatandaşın müracaatı üzerine - vakıflar yar
dım edeceğine göre, bunun kriterlerini nasıl tespit 
edeceklerdir, oradaki görevlinin sübjektif değerlendir
mesi birinci plana geçmeyecek midir, bunu nasıl kont
rol edeceklerdir? 

Teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te

kirdağ) — Sayın Başkan, ifade ettiğim gibi, bunun 
usulü, önce yönetmelikte ve bilahara da vakıf senet
lerinde yer alacak. Ayrıca, vakıfların denetimi de, Va
kıflar Genel Müdürlüğünün bugüne kadar diğer va
kıflara yaptığı denetim gibi olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KÂZIM İPEK (Amasya) — Sayın Başkan, bir 

sorum var. 
BAŞKAN — Efendim, iki arkadaş soru sormak 

istedi, onlara söz verdik. Bu itibarla, soru kayıt iş
lemi bittikten sonra mümkün değil. 
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2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kuruluş 
MADDE 3. — Bu Kanunda öngörülen hizmetle

rin gerçekleştirilmesi için Başbakanlığa bağlı ve T.C. 
Merkez Bankası nezdinde Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu kurulmuştur. 

BAŞKAN — Burada da, başlıkta olduğu gibi, «Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı» şeklinde mi olacak? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Evet Sayın Başkanım, sayın Divan üyesi 
arkadaşımız doğru okudular. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ben 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN— Başka söz isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde ile yeni 
bir fon daha doğuyor. Miktarını Sayın Başbakan 500 
milyar lira, devlet bakanı ise 300 milyar lira olarak 
bildirdiler. Hangisi doğru, Allah bilir. 

Neden yeni bir fon daha oluşturuyoruz da, mevcut 
sosyal hizmetler kurumlarını geliştirici, takviye edici 
önlemler getirmiyoruz? Neden çağdaş işsizlik sigor
tasını getirmiyoruz da, bu fona ihtiyaç duyuyoruz? 
Ben bunu şuna bağlıyorum: Maddenin içinde bu za
ten görülüyor; bu fon da Başbakanlığa bağlanıyor. 
Yani, bütün yetkiler, bütün malî kaynaklar yavaş 
yavaş tek elde, tek adamda toplanıyor. Bu, Anayasa
nın 6 nci maddesine aykırı. 

Merak ediyorum, Sayın Başbakan yetkilere ve fon
lara ne zaman doyacaklar? Doymayacaklarını bir ör
nekle açıklamak istiyorum ; Bakınız, Bütçe Kanunun
da burada biz bir madde kabul ettik; Bütçe Kanu
nunun 23 üncü maddesi aynen şöyle : «Çeşitli kanun 
ve kararnamelere dayanılarak oluşturulmuş fonlar 
arasında, fonların kuruluş amaçlarını karşılamaya ye
tecek miktarın üzerindeki kısmını işbu fonları genel 
amaçları içinde karşılıklı olarak devretmeye Hazine 
ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yet
kilidir.» bu, Bütçe Kanununda kabul edildi; ama dün 
burada diğer bir yasa teklifi getirilirken, sayın ANAP'-
lı üyelerin verdiği bir önerge ile başka bir madde da
ha kabul edildi, okuyorum : 

«Çeşitli kanun ve kararnamelere dayanılarak kurul
muş fonlar arasında aktarma yapmaya Hazine ve Dış 
ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın teklifi 
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üzerine Başbakan yetkilidir.. Başbakan bu yetkiyi kıs
men veya tamamen Hazine ve Dışticaret Müsteşar
lığının bağlı olduğu bakana devredebilir.» 

Aslında, Bütçede kabul edilmiş bir şey varken, 
bu kez o ona veriyor, o ona veriyor; anlamak müm
kün değil ve Sayın Kaya Erdem, burada benim bir 
sorumu cevapladı; diyorlar ki; «Bu hükümet fonlar 
arasında aktarma yapma yetkisini Başbakana veri
yor, çok önemli bir fondan bir diğer fona aktarma 
yapma yetkisini bakana vermiyor, bu yetkiyi hükü
metin başına vererek, yetki sınırını daraltıyoruz; onun 
için bu bilerek iştirak ettiğimiz bir önergedir» deni
yor. 

Sayın milletvekilleri, bizim bir önergemiz var; bu 
fonun Başbakanlığa değil, esas yeri olan Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlanması konusunda öner
ge verdik. Sanıyorum en uygun şey bu olacaktır, her 
fonu Başbakanlığa bağlamanın tehlikesi vardır. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, geçtiğimiz yıllar için
de çeşitli hizmetler götürmüştür; bunu da, bu hizme
ti de sanıyorum götürebilir. 

Çir tekerleme var, bu tekerlemede «Kokmuş yu
murtayı ezen kokusuna katlanmalıdır» ' deniyor. Fon
ların kokusu çıkmaya başladı, kokusuna nasıl daya
nacağınızı merak ediyorum; iyisi mi şimdiden doğ
ru yolu bulun. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

NECAT TUNCSiİFElR '(Balıkesir) — Ne o sen
de mi? 

DEVLET BAKANI AHMET KARABVLİ (Te
kirdağ) — Haydi hayırlı olsun Türkân Hanım sa
yı 22. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?... Yok. 
Sayın Kuşhan, Sayın Bayezit soru sormak iste

mişlerdir, başka soru sormak isteyen arkadaşımız?... 
' Yok. 

Soru soracakların kayıt işlemi tamamlanmıştır. 
iBuyursunlar Sayın Kuşlhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, 
Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum kurulacak olan 
fon - ki biraz önce arz ettiğim gibi 4 üncü madde
de geniş boyutlarda tartışacağız - büyük boyutlarda 
meblağları içeren bir fon, çok.büyük boyutlarda meb
lağlara varacak bir fon. Bu Merkez Bankası bünye
sinde kuruluyor. Biraz önce. sayın bakanın yasada 
ıçıklık olmamasına rağmen açıkladıklarına istinaden 
-.oyluyorum, Türkiye'nin her tarafında kurulacak va
kıflarda kullanılacak bu paralar. Bunun dağıtıima-
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sındaki kriter ne olacaktır, hangi objektif değerlere 
göre, Merkez Bankası bünyesinde toplanacak fon 
Türkiye'nin 67 vilayetinin 600 küsur tane ilçesinde 
kurulacak plan hu vakıflara hangi kriterlere göre da
ğıtılacaktır?1 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, yani bu dağıtım 
hangi usul ve esaslara göre yapılacaktır diyorsu
nuz?. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (Te
kirdağ) — Anlaşıldı Sayın -Başkan. 

Sayın Başkan, fonun çalışma usul ve esaslarını 
tespit eden 5 inci maddede, «Sosyal Yardımlaşma 
ve ıDayanışmayı Teşvik Fonunun çalışma usul ve 
esasları ile toplanacak kaynakların Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışma Vakıflarına dağıtım esasiları yö
netmelikle tespit edilir» diyor. Yönetmelikle tespit 
edilecek efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, yönetme
liğin esas kriteri ne olacaktır? 

'DEVLET BAKAM AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Efendim, illerin nüfusu ve illerin geliş
mişlik durumları kriterler arasındadır; şu anda size 
ifade edebileceğim budur. 

Ayrıca, o yörenin yapacağı bağışlar da kriter
ler arasındadır dfendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, şimdiye kadar kabul edilen bütün fon
larda bir fon idaresi mevcuttur. Burada özellikle 
(bir fon idaresi düşünülmemiş. Sayın Başbakanın ve
ya Başbaikan kimse onun Merkez Bankasındaki cari 
hesabı gibi harcayacağı bir sistem getirilmektedir.' 
'Burada bizim her zaman bütün partiler olarak en
dişemiz siyasî amaçtır. 

Ben sayın bakandan rica edeceğim, niçin bir fon 
idaresi kurulmamıştır? Diğer fonlardan ayrı uygula
manın sebebi nedir? 

BAŞKAN — Evet, anlaşıldı Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, lütfen efendim sualimi bitireyim, sözü
mü ağzıma sokmayın. 

BAŞKAN — Efendim, ben anladım da onun 
için. ' 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Siz anladınız ama, belki benim cümlemin arkasın
dan, sualin arkasından başka 'bir şey geliyor. Lüt
fen efendim, bu tasarının müzakeresi nasıl olsa bite- ; 

cek, saat daha 01.00 civarında. 
I 
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BAŞKAN — Bizim öyle bir gayretimiz yok efen
dim. 

Biter de bitmez de efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Şu Mecliste olay çıkıyorsa ya sayın başkanlardan, 
ya da sayın bakanlardan çıkıyor. 

BAŞKAN — Bizim öyle bir gayretimiz olmaz 
efendim. 

Buyursunlar Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, Sayın Bayezit'in söylediği 
yönde bizim de bir gayretimiz olmadı. 

Sayın Başkan, bu hayır sisteminden kaynaklanan 
bir fondur. Dolayısıyla, burada az masrafla ve Baş
bakanlığın şu andaki mevcut kadrosunu çalıştırarak 
bu fonu vakıflara aktarma yönünde kullanmak iste
dik. O bakîmdan, herhangi bir şekilde ayrı bir teşki
lat kurulmasına gerek görülmedi. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önerge var
dır, okutuyorum': 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
454 sıra sayılı Kanun Tasarısında 3 üncü mad

dedeki «Başbakanlığa» ibaresinin çıkarılarak, yerine 
«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına» 'ibaresinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan M, Kemal Gökçora 
Edirne Bursa 

Fevzi Erdinç Fikret Ertan 
Van izmir 

Nuriüzel 
Eskişehir 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu? 

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

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme-
mıiştiır. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil
miştir. 



T. B. M. M. B : 111 28.5.1986 O : 2 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
'Fonun gelirleri 
MADDE 4. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış

mayı Teşvik Fonunun gelirleri; 
a) Kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve 

kurulacak, olan fonlardan Bakanlar Kurulu kararla
rıyla l% 10'a kadar aktarılacak miktardan, 

b) 'Bütçeye konulacak ödeneklerden, 
c) Orman emvali satış hâsılatından aktarılacak 

% 5'lik miktardan, 
d) Trafik para cezası 'hâsılatının yarısından, 
.e) (Yıllık beyanname veren Gelir ve Kurumlar 

Vergisine ilave olarak ödeyecekleri % l'lik miktar
dan, {mükelleflerce ödenen bu miktar vergi uygula
masında gider yazılamaz.) 

f£_ TRT reklam gelirlerinden aktarılacak % 30' 
luk miktardan, 

g) Petrol ürünlerinin satışlarından her kilogram 
için kesilecek l'er liradan (bu miktarı 5 katına ka
dar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.) 

(h) Her nevi bağış ve yardımlardan, 
i) Diğer gelirlerden, 
Teşekkül eder, 
(Bu maddeye göre (d ve e bentleri hariç) Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu için tah
sil edilen veya aktarılması yapılan miktar, tahsil 
veya aktarmayı takip eden ayın en geç 15'ine kadar 
T.C. Merkez Bankası nezdindeki fon hesabına yatı
rılmak zorundadır. 

(Bu maddenin (e) bendi gereğince, yıllık beyanna
me veren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 
ödemeleri gereken miktar söz konusu mükellefler ta
rafından hesaplanır. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafın
dan fona ödenecek meblağın tarih, tahakkuk ve öden
mesine ait usul ve esaslar hakkında, Gelir ve Kurum
lar Vergisinin tarh, tahakkuk ve ödenmesine ilişkin 
hükümleri uygulanır. 

(Bu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca vergi 
daireleri ve saymanlıklarca, tahsil edilen fona ait 
paralar, tahsilatı yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna 
kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek 
esaslara göre, T. C. Merkez Bankasındaki fon hesa
bına gönderilir. 

(BAŞKAN — Bu maddedeki «Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışma Teşvik Fonu» ifadesi, «Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu» olarak 
düzeeltilmiş ve okutulmuştur ve .bu şekilde oylana
caktır. 
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ÖMER KUŞjHAN '(Kam) — Sayın Başkan, sa-
yıh kâtip üye arkadaşımız maddeyi okurken dikkat 
ettim «Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası» diye 
okudular; halbuki . o, esasında «Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası» olacak. 

iBAŞjKAN — Tasarıda, söylediğiniz şekildedir 
efendim.: 

ÖMER KOŞMAN (Kars) — Efendim, T.C. ola
rak geçer, yalnız telaffuz edilirken «Cumhufiyet» de
ğil, «Cumhuriyet» diye okunması lazım. Zabıtlara 
yanlış geçti diye söyledim. 

ıBAŞKAN —Evet, teşekkür ederiz. 
Madde üzerinde söz isteyen?... 
Sayın Arıkan, Sayın Kuşhan. 
Buyursunlar Sayın Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN ((Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddede fo
nun gelirleri belirtiliyor; ama bugüne kadarki yak
laşıma aykırı olarak, fonun giderleriyle ilgili hiçbir 
madde, hiçbir kalem yok. Bu büyük bir eksikliik 
olarak gözümüze çarpıyor. 

İkinci bir nokta, biraz önce sayın bakan, fon
ların yerinde kullanıldığını ve bunlarla çok önemli 
hizmetler yapıldığını belirttiler. Ben, bu sabah ya
pılan fonla ilgili bir açıklama üzerine, fonların ger
çekte .amaçları doğrultusunda 'kullanılmadığını bir ör
nekle belirtmek istiyorum. 

Bugün, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyet
leri Düzenleme Fonuna ait bir soruma verilen ce
vapta, 1984 ve 19185 yıllarında bu fonda toplanan 
milyarlarca liradan, sadece Destekleme ve Fiyat is
tikrar Fonuna aktarma yapıldığı (bildirildi.- Yani söz 
konusu fondan, petrol aramaları için bir kuruş bile 
harcanmamış, toplanan fonun yüzde 80'i başka bir fo
na aktarılmıştır. Bu, fonların iddia edildiğinin aksine, 
amaçları dışında kullanıldığının açık ve somut bir 
örneğidir; Con Ahmet'in devridaimi haline dönüştü
ğünün gerçekten bir ispatıdır. Artık, bu fon konusu
nun çok ciddî bir şekilde disiplin altına alınması ge
rektiği görüşümü tekrar vurgulamak istiyorum. Ni
tekim Petrol Arama Fonunda 1984 yılında 63,8 mil
yar lira toplanmış bundan 42,4 milyar lirası Destek
leme ve Fiyat istikrar Fonuna aktarılmış. 1985 yı
lında 77,6 milyar lira toplanmış, bundan 55,8 mil-
lar ile Destekleme ve Fiyat istikrarı Fonuna akta
rılmış; üst tarafı fonda kalmış; iki yıl süresince ke
sinlikle amaçlan doğrultusunda kullanılmamış. Yüce 
Meclisin dikkatlerine sunmak istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; bundan önceki maddeleri 'tar
tışırken söylediğimiz şeylere ilaveten bir şeyi tekrar 
önermek istiyorum. 'Biraz önce yapmış olduğum ko
nuşmada söylediklerime verilen cevaplarda, Türki
ye'de bugüne kadar çalışmasını büyük boyutlarda 
gerçek hizmet vererek devam ettirmiş olan kuruluşla-
rın mevcudiyeti kesinlikle dile getirilmedi. 

Şimdi ben, şunu önermek istiyorum, bu madde 
fonun gelirlerini tespit eden 'bir maddedir; hangi kay
naklardan hangi oraplarda fona gelir sağlanacaktır? 

Sayın Arıkan'ın da ifade buyurdukları gibi, gi
derler herhalde kurulacak olan vakıflara aktarılmak 
suretiyle yapılacağı için ve nereye yapılması o vakıf 
yönetim'inıin tamamen iradesine veya belirli merkez
lerden 'alacakları talimatın yerline. getirilmesi için on
ların iradesine bırakıldığı nedeniyle yasaya böyle bir 
madde konulması ihtiyacı duyulmamıştır veya böyle 
maksatlı olarak yapılmıştır. Şimdi bunu özellikle vur
guladıktan sonra bazı kuruluşları söylemek istiyoırum 
size. 

Şu anda Türkiye'de çalışan ve bütün Türkiye'ye 
yayılmış, 67 vilayette örgütlenmiş Kızılay Cemiye
timiz vardır. Şu anda sosyal güvenlik müesseseleri içe
risinde 1.1.1950 tarihinde 5434 sayılı Kanunla kurul
muş Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı vardır ve 
67 vilayette bölgeler itibariyle örgütlenmiştir. Bu bil
giyi, sayın bakanın biraz önceki, «Vatandaşın ayağı
na hizmeti götürmek istiyoruz; muhtaç olan kimsenin 
müracaatını kolaylaştırmak istiyoruz» ifadesine cevap 
olarak sunmaya çalışıyorum.. Bu kuruluşlar, Türkiye' 
nin 67 'vilayetinde örgütlenmiş olan kuruluşlardır. 
Yani ıbunlar, bu fondan sağlanacak imkânlar akta
rıldığı ve dolayısıyla maddî imkânları olması gereken 
seviyeye getirildiği takdirde, devlete ilave bir yük ge
tirmeden -gerçek fonksiyonları veya gerçek gayeleri 
de bu olduğu için- rahatlıkla hizmet edebilecek ku
ruluşlardır. Bunlar, tarihlimizde büyük boyutlarda hiz
met verdiği dere edilmiş olan kuruluşlardır. 

Devam ediyorum Sayın Başkan : Türk Hava (Ku
rumu, Türkiye'nin bütün vilayetlerinde, hatta ilçe
lerinde örgütlenmiş bir kuruluşumuzdur. 

Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'de büyük bo
yutlarda örgütlenmiş olan hazır bir kuruluşumuzdur. 
Öyle zannediyorum ki, eğer maksatta samimiysek, 
gençlerimizi okutabilme imkânlarını da bu fondan 
sağlamayı gerçek manada düşünüyorsak ve arkasın

da başka bir maksadımız yoksa, -ki Çocuk Esirge
me Kurumu zaten bunun için kurulmuştur- buraya 
aktararak yeniden örgütlenmeye gerek kalmadan da 
67 vilayetimizde örgütlenmiş olan bu kuruluşumuz
dan faydalanabiliriz. 

Diğer taraftan, Türkiye'de büyük boyutlarda" hiz
met veren, ve bugüne kadar gerçek manada kendisine 
destek olunmayan Yardımsevenler Derneğinin -ki, 
Büyük Atatürk'ün talimatıyla himayesinde kurulmuş
tur ve bugüne kadarki başbakanlar ve devlet başkan
ları da büyük boyutlarda himaye göösterrn'işlerdir-
67 vilayette örgütlenmiş teşkilatı vardır. Bu kuruluş
tan da istifade etmemiz mümkündür. 

Ayrıca, 4792 sayılı Kanuna, göre kurulmuş olan 
Sosyal Sigortalar Kurumu da, bölgeler itibariyle Tür
kiye'de örgütlenmiştir. Dolayısıyla, bu örgütten de 
aynı maksadı istihdaf etmek üzere istifade etmemiz 
mümkündür. 

Diğer taraftan, çok yeni bir kuruluşumuz olan 
Bağ-Kur, Türkiye'nin 67 vilayetinde örgütlenmiştir 
ve dolayısıyla kendisinin sosyal güvenlik kapsamı içe
risine almış olduğu bağımsız çalışanlardan mütevellit 
veya onların yakınlarından olup da devletin yardımı
na muhtaç olan, biraz önce iddia edildiği; fakat bi
zim inanmadığımız bu fondan kendilerine geçim im
kânı sağlanacak olan kimselere, buradan da istifade 
etmek suretiyle yardım sağlanabilir. Yeni bir örgüt
lenmeye ıgitmeden -biraz önce yaptığımız konuşmada 
da açıklıkla ifade ettiğimiz gibi- istismara müsait ol
mayan böylesine bir örgütlenme varken, yeniden va
kıflar kurmak suretiyle istismar kapılarını açmak ke
sinlikle uygun değildir. Bu madde münasebetiyle bunu 
vurgulamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu madde ile sağlayacağımız 
gelirler çok büyük boyutlara varacaktır. Elimizde mev
cut olan kuruluşlar, kaynak yönünden, yani nakit yö
nünden durumları müsait olmadığı için, olması gere
ken boyutta hizmet verememektedirler; ama biz, oluş
turduğumuz bu kaynakları Merkez Bankasından, doğ
rudan doğruya devletin kontrolündeki bu kuruluşla
ra aktardığımız takdirde, mesela bugün Yaşlılar Sos
yal Güvenlik Daire Başkanlığının bağlamış olduğu 
5 600 liralık maaşı, günün şartlarına uygun olarak, 56 
bin liraya, hatta 106 bin liraya çıkarmamız mümkün 
olabilecek ve dolayısıyla maksat, bu şekilde devletin 
kontrolünde ve şaibeden uzak bir şekilde gerçekleş
miş olacaktır. Bunu mutlaka gerçekleştirmek mecbu
riyetindeyiz. 
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Bütün bunları yaptığımız takdirde, başımızın üze
rindeki şaibe soru işaretini de kaldırmış olacağız di
yor, hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyeler lütfen işaret bu

yursunlar. 
Sayın Nalbantoğlu, Sayın Üzel, Sayın Abacrgil. 
Başka sorusu olan sayın üye?.. Yok. Soru soracak 

üyelerle ilgili kayıt işleırti tamamlanmıştır. 
Sayın Nal'bantoğlu, buyurun efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, 4 üncü maddenin (e) 'bendinde «Yıllık beyan
name veren Gelir ve Kurumlar Vergisine ilave olarak 
ödeyecekleri % l'lik miktarlardan» denmektedir. Bu 
halde, Gelir ve Kurumlar Vergisi yüzde 1 oranında 
artırılıyor mu? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Evet Sayın Başkan, artırılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Abacıgil, buyurun efendim. 
OSMAN BAHADIR ı(Traibzon) — Ben de soru 

sormak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim soru soracaklarla ilgili ka

yıt işlemi tamamlandı. 
Buyurun Sayın Abacııgil. 
DAVUT ABACIG1L (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

tasarının fon gelirlerini içeren 4 üncü maddesinin (e) 
bendinde, «Yıllık beyanname veren Gelir ve Kurum
lar Vergisine ilave olarak ödeyecekleri yüzde 1'lik mik
tardan, •(mükelleflerce ödenen bu miktar vergi uygu
lamasında gider yazılamaz}» denmektedir. 

Tasarının genel gerekçesinde ve madde gerekçe
sinde, «Biz bunları yüksek gelir sahiplerinden alaca
ğız» denilmektedir. Yılbaşında Gelir Vergisi nispeti 
yüzde 25'e düşürüldü. Burada b'iz bunu 1 puan artır
mak suretiyle vatandaşın vergisini 'yüzde 26'ya çıkarı
yoruz. 

Acaiba Sayın Bakan bu konuda ne diyeceklerdir? 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Yani, dilimler arttıkça bu miktarlar da fazlaşacak 

mı demek istiyorsunuz? 

DAVUT ABACIGtL (Balıkesir) — Tabiî, tabiî. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Bu yüzde l'lik mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim şimdi burada -bütün Gelir 
ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için yüzde 1 oranı 
getirilmiş. «Vergi dilimleri arttıkça bu miktar artabilir 
mi?» diye soruyorlar. 

• DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Hayır, fona girecek miktarda bir artış yok 
dilimlere göre. Yani beyannameye tabi Gelir ve Ku
rumlar Vergisinde, vereceği vergiye yüzde 1 ekleniyor. 
Yani bu maddenin (e) 'bendi 'böyle öngörüyor. 

BAŞKAN — Yani seyyanen tatbik edilecek? 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te

kirdağ) — Seyyanen tatjbik edilecek. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Yani fakirden de yüzde 1, zenginden de yüzde 1... 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te

kirdağ) — Yalnız şunu vurgulamak istiyorum Sayın 
Başkanım. «Bunlar beyannameye tabidir» diyoruz. 
Bugün 120 milyon liraya kadar geliri olan esnafımı
zın ve çiftçimizin büyük çoğunluğu hatta yüzde yüze 
yakını bu beyannameyi vermiyor. Yani ne Gelir Ver
gisi, ne de Kurumlar Vergisinde söz konusu değil. Do
layısıyla biz bugün artık Gelir ve Kurumlar Vergisini 
beyannameyle verenlerin zengin sınıfından saymazsak 
olmaz. Bu hususu artık ben sizlerin ıttılaınıza arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel. ^ 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 4 

üncü maddenin i(d) fıkrasında, trafik para cezası hâ
sılatının yarısından bahsediliyor. Burada kesilen tra
fik para cezası ve defaten ödenen para cezaları, yargı 
mercilerinin amme cezası olarak verdikleri para ceza
larıyla beraber olarak mı mütalaa ediliyor, yoksa bir 
ayırım var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te

kirdağ) — Beraber mütalaa ediliyor Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum : 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

'Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı Tasarının 4 üncü 
maddesinin (e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

e) Yıllık beyanname veren Gelir ve Kurumlar 
Vergisi mükelleflerinin, hesaplanan gelir veya kurum
lar vergisine ilave olarak ödeyecekleri yüzde birlik 
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miktardan, (mükelleflerce ödenen bu miktar vergi uy
gulamasında gider yazılmaz.) 

Gerekçe : 
Yeni düzenleme ile bent, verigi tekniği uygulama

sına uygun hale getirilmiştir. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Katılıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi, kabul edilen önergedeki değişik 
şekliyle ve maddî hata düzeltilmek kaydıyla oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Fonun çalışma usul ve esasları 

MADDE 5. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
mayı Teşvik Fonu'nun çalışma usul ve esasları ile 
toplanacak kaynakların Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışma Vakıflarına dağıtım esasları yönetmelikle 
tespit edilir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Nuri Üzel ve Sayın Reşit Ülker söz iste

mişlerdir. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, soru sormak istiyorum. 
IBAŞKAN — Soru sorma isteğiniz kaydedildi Sayın 

'Bayezit. 
Sayın Üzel, 'buyurun. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; öyle zannediyorum ki, bu yasanın 
çok can alıcı bir maddesine geldik. Her şeyden evvel 
bir yasanın bir maddesinin esasa taalluk eden hüküm
lerinin -hele malî hukuka aitse- behemehal tüzüklerle 
tespit edilmesi lazım gelir. Malî açıdan böyle önemi 
olduğu gibi; konu itibariyle de, yardımların yapılması 
lazım gelen yerde yapılması yönünden, bütün bakan
lıkların görüşlerini almak elzem olmaktadır. Bu hu
susların yönetmelikle tespit edileceği belirtiliyor. Pe
ki bu yönetmeliği kim yapacak? Bu da yok burada. 
Şu halde; her şeyden evvel malî hukuka taalluk et
tiği ve sosyal konularda da birçok bakanlıklar söz sa
hibi olacakları için, malî yardımların dağıtılması esas
larının tüzüğe bırakılması lazım gelir. Tüzükte belirti- • 

len bu esaslar içerisinde bunun usulleri ve diğer uy
gulama şekilleri ne olacak dendiği vakit, tüzükten yö
netmeliğe atıf yapılmış olur. Bu suretle konunun ele 

. alınmasında hukukî, nizamı ve talimatnameye uygun 
hareket etmek imkânı hâsıl olur. 

Şimdi, burada önemli gördüğüm diğer bir husus, 
teşvik fonunun çalışma esasları ile toplanacak kaynak
ların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da
ğıtım esaslarıdır. Vakıflara dağıtım esasları belirtili
yor da, sonradan bakıyoruz vakıfların kendilerine bu 
fondan gelecek paraları nasıl kullanabilecekleri hak
kında bir yönetmeliğe dahi herhangi bir atıf yok ve 
bu paraların nasıl kullanılacağına dair 7 nci maddede 
gelecek olan ifadeler arasında, kıstas belirtilmediği 
için de bir noksanlık vardır. Bu, daima -kullanmak 
istemediğimiz şekliyle de olsa ifade mecburiyetinde 
kalıyoruz- şaibeyi tevlit edecektir. Vakıflar fondan ge
lecek paraları nasıl kullanacak; buna ait bir yönetme
lik yok. 

Şu halde, 5 inci madde, bu açıdan da sakat veya
hut noksan. Ya vakıflara dağıtılma esaslarını bir yö
netmeliğe Veyahut vakıflara dağıtılma esaslarını da 
bir tüzüğe bırakmak ve vakıflardan da ihtiyaç sahip
lerine dağıtılma kıstaslarını da gösterecek şekliyle 
maddenin düzeltilmesi lazım gelecek, veyahut vakıf
ların bu paraları nasıl kullanacaklarına dair tüzük ve
ya yönetmeliğin de -sırası olarak 7 nci maddede yeri 
olabilir denirse- orada gösterilmesi lazım gelecektir. 

Demek istediğim şudur ki, konu daha çok nakdî 
ve aynî yardımlara taalluk etmesi itibariyle, kanunun 
getirdiği esasların tüzüklerle belirtilmesi, bu esaslara 
göre yardımların yapılması ve uygulama şeklinin de 
yönetmeliklere bırakılması lazımdır. Çünkü, Anayasa
nın 155 inci maddesine göre, tüzüklerin Danıştaydan 
geçmesi lazımdır. Danıştaydan geçecek tüzüklerde 
bütün bakanlıkların görüşleri alınmak lazımdır. İşte 
bu suretle bu kanun üzerinde bütün bakanjıkların iş
tirakleri böyle bir tüzük hazırlamak suretiyle sağlan
mış ve bütün bakanlıkların bu konu itibariyle söyle
yebilecekleri esaslar da bu tüzüğe girmiş olacaktır. 
Şimdi belki ilave edilecektir, bu yönetmeliği şu ba
kanlık yapacaktır diye, fakat tek bir bakanlıkta ka
lacaktır görüş. Hangi bakanlık tarafından yapılacağı 
belli olmayan bir yönetmelik nedeniyle diğer bakan
lıkların görüşleri alınmayacaktır. Bu vakıfların, has
talıklı kişilere yardım yapması konusunda, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının görüşü alınmayacak mı
dır, sosyal yardım konusunda düşüncelerini almak ge
rekmeyecek midir? Bir başka bakanlığın; Millî Eği-
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tim Bakanlığının görüşü alınması (gerekmeyecek midir? 
Çok çocuklu ailelere yapılacak yardımlar açısından; 
fakir talebelere yapılacak yardımlar açısından Millî 
Eğitim Bakanlığının esaslara dair bir görüşünü almak 
lazım gelmeyecek midir? Fakat bütün bunlar «ben 
yaptım oldu» şekliyle değil, kanunî esaslar içerisinde 
ve alışılmış usullerden, alışılmış şekillerden çok... Çün
kü alışılmış şekiller hep değişiyor. 

BAŞKAN — Sayın Üzel lütfen toparlayınız. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Mevzuatın gerek
tirdiği şekliyle tüzük ve yönetmelik, ondan sonra da 
genelgeler şekliyle götürülecek bir düzenlemeye mey
dan verilecek şekilde bu 5 inci maddenin düzeltilmesi 
lazımdır. iBu haliyle hadî, her halükârda yönetmeliğin 
kimin tarafından yapılacağı belli değildir. Lütfen *ko-
m'isyon yahut bakanlık bunu belirtsin, fakat kanuna 
geçmesi şartıyla. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; bu yasa bir ihtiyacı karşılayacaktır, 
ancak bir gerçeği de ortaya koymaktadır. Bugüne ka
dar tatbik edilen sosyal politika, ekonomik politika 
halkı yardıma muhtaç hale getirmiş bulunmaktadır. 

Biz geçen sene ve ondan evvel bu kürsüden bazı 
gerçekleri, ülkemizin iyi yönetilmesi bakımından ifa
de etmiştik. Hatırlarsanız ekmek, şeker, çay ve yağ 
fiyatlarının sabit tutulmasını, Türk insanının yaşama
sı lâzım geldiğini ifade ettiğimiz gibi, ayrıca Kızılay 
gibi kurumların, aç kalan, işsiz ve muhtaç kalan in
sanlara yardım etmesini ve televizyon ve radyodan ya
şam bilgilerini, yani hangi gıdalarla daha kolay yaşa
nabileceğinin söylenmesini istediğimiz zaman gülün-
müştü, hatta böyle bir demecimizin o kısımları tele
vizyonda çıkmamıştı; ama bugün bu gerçek çıkıyor. 
Çünkü o gün bunları, işbaşında bulunanları küçük 
düşürmek, şaşırtmak için veyahut ileride oy almak için 
söylememiştik; halk arasında gördüklerimizi ifade et
miştik. Şimdi anlaşılıyor ki, Sayın Başbakan ve onun 
değerli arkadaşları,' gezdikleri bölgelerde bu gerçek
leri görmüşler. Onun için burada konuşan herkes bu 
kanunun esasında birleşti. 

Ancak, usul bakımından 5 inci madde burada de
ğil de daha arkada olması lazım gelirdi. Çünkü, va
kıfların kuruluşuna ait 7 nci madde var. Eğer bu mad
dede konuşmadan geçersek, vakıf esasını kabul etmiş 
oluruz. Onun için ister istemez 5 inci maddede konuş
mak gerekiyor. Vakıf ihdas edildikten, devlet olarak, 
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sosyal yardım açısından işe el konulduktan sonra ve 
devlet kaynaklarından istifade ederek, fon teşkil edil
dikten sonra, büyük çoğunluğu millet kaynakların
dan, yani bütçeden sağlanacak kaynaklardan para te
min edildikten sonra, bunun vakfa bırakılması, dev
let yönetimine uygun bir hareket olamaz ve bu, Ana
yasaya da aykırıdır. Anayasa, devlet işlerinin nasıl gö
rüleceğini 128 inci maddesinde açık bir şekilde gös
termiş : «Devletin - zaman kazanmak için atlıyorum -
kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görev
ler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görü
lür.» 

Toplanan paralar ile ilgili işlemler, Anayasaya gö
re ancak kamu görevlileri vasıtasıyla yürütülür. Bu
nun da yeri - birçok arkadaşımızın belirttikleri gibi -
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve bu bakanlığın 
illerde ve ilçelerdeki ajanlarıdır. Buna, geleneksel ola
rak, bunların direktifi altında, yarım asırdan beri hat
ta ondan çok daha eski zamandan beri böyle ekono
mik krizler zamanında değil, savaş zamanlarında, er 
meydanlarında Kızılay gibi hizmet eden kurumlar var
dır ve buna göre teşkilatlanmışlardır. 

Ben, burada milletvekili olarak bulunuyorum. 
Harp yıllarında genç yaşlarımda Kızılay'ın üyesiydim; 
fakir-f ukaraya, * aç kalanlara kepçeyle bulgur pilavı, 
fasulye, makarna- gibi yemekler dağıttım. Yani, teş
kilat olarak, devlet ilçeye kadar iner, ondan sonrasına 
diğer kurumlar - başta Kızılay olmak üzere - yardım 
eder. Binaenaleyh, vakıf olması bakımından burası 
Anayasaya aykırıdır. 

Vakfın teşkilatına gelince: Vakfın içerisine bele
diye başkanlarını koyuyoruz. Belediye başkanlarının 
siyasî yönlerinin olduğu açıktır. Belediye başkanları 
seçimle o görevlere gelirler. Ne kadar tarafsız olur
larsa olsunlar, kendilerini seçenlerin etkisindedirler. 
Geçmişte kendi adamlarına dağıttılar; «İleride da
ğıtmayacaklar» diyorsanız, lütfen «dağıtmazlar» de
yin; ama, kendi adamlarına dağıtmaları ihtimali çok
tur, biz daha ölçülü konuşalım. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Emsali var, 
tatbikatı var. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bunun yanında, Di
yanet İşleri Teşkilatının, müftülerin, yasayla görevli 
olarak vazifelendirilmelerinin, Anayasanın 136 ncı 
maddesine de aykırı olduğunu düşünüyoruz. Anaya
sanın 136 ncı maddesi şöyledir: «Genel idare içinde 
yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğ
rultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışın
da kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi 
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amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri 
yerine getirir.» Binaenaleyh Diyanet İşleri Teşkilatı
nın, müftülerin buralarda vazifelendirilmesi doğru ol
maz. Bu kişiler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na, Kızılay'a ve diğer kuruluşlara yardım edebilirler; 
ama Anayasanın 136 ncı maddesi karşısında, vazife
lendirilmeleri mümkün değildir. 

Ayrıca bir tereddütlü noktayı da ifade etmek is
terim : 8 inci maddede vakfın gelirlerinden bahsedilir
ken, «her nevi fitre, zekât» deniyor. «Bağış» dense 
tamam; ama, bir taraftan müftüler görevlendirilebili-
yor, bir taraftan «her nevi fitre, zekât» denilebiliyor. 
«Her nevi fitre, zekât» denilmeden, «bağış» denilebi
lir. Çünkü o, yardımı yapanın niyetine bağlıdır; o da 
bir bağıştır. Bu ibare de buraya konulduğu zaman, vak
fın iki anlamı ortaya çıkıyor; Medenî Kanuna konu
lan vakıf ile, eski hukukta mevcut olan vakıf arasın
daki zihnî kargaşa ortaya çıkıyor. Çünkü eski hu
kukta (İslâm hukukunda) vakıf, bir mülkü Allah'a 
vermek demektir; kullanmasınıda Allah rızası için 
kullar yapacaktır. 

Buradaki müessese diğer bir dinî müessese ile ka
rışmış oluyor. Onun için, bunun lâiklik ilkesiyle iliş
kisinin ciddî olarak komisyon ve uzmanlarca incelen
mesi lazım gelir. 

Sonuç olarak teklifim; aslında yeri 7 nci maddedir, 
katılmazlar diye düşünüyorum, çünkü bugüne kadar 
hiç bir şeye katılınmadı maalesef... 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Yorum yapmadan söyleyin beyefendi. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Katılmayacakla
rı için ifade ediyorum; burada yapılacak şey, bu mad
denin görüşülmesini burada bırakıp, önce 7 nci mad
decin konuşulması lazımdır. 7 nci maddede, bu gö
revin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teşkilatına 
bırakılması, Kızılay ve diğer kuruluşların da yardımcı 
olması lazım gelir. 

Bu gibi teknik tasarıların çok iyi incelenmeden 
geldiği anlaşılıyor. Hepinizin iyi niyetli olduğunu bili
yorum, inanıyorum; ama iyi niyetle geçmiş tarihte 
çok yanlış yapıldığı da bilinen bir şeydir. Dikkatleri 
çekmek istiyorum, saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
5 inci madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de verilmemiştir. 

Bu itibarla, 5 inci maddeyi yine diğer maddelerde 
olduğu gi'bi «Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Fonu» olarak düzeltilmiş şekliyle oylarınıza 
sunuyorum... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —* Sa
yın Başkan, soru soracaktım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Efen

dim, bu maddede yönetmeliğe temas ediliyor. Niçin 
yönetmelik de, tüzük değil? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Efendim, Başbakanlığa bağlı. Başbakan
lık da bugüne kadar yönetmelikle bu gibi konularda 
görev yapmış veya bu gibi meseleleri halletmiş. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ni
çin tüzük değil? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Efendim, yönetmelik; öyle öngörülmüş, 
bürokrasiye boğmamak için. «üç ay bekliyor» di
yor, belli bir yere gittiği zaman tüzüğün çalışması. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Al
mak istediğim cevap buydu; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 5 inci maddeyi «Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu» olarak düzelterek 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Fonun denetimi 
MADDE 6. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış

mayı Teşvik Fonunun denetimi • Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunca yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz (isteyen? Sa
yın Bahadır, Sayın Kuşhan. 

Buyurun Sayın Kuşlhan. 
HİLMİ NALIBANTOÖLU (Erzurum) — Ben de 

söz İstiyorum. 
BAŞİKAN — Sizi de kaydettim efendim. 

ÖMER KUŞHAN -(Kars) — Sayın IBaşkan, say
gıdeğer m'iÜetvekillleri; 'bütün gayretlere rağmen ku
rulmasına mani olamayacağımızı anladığımız fonun, 
hiç olmazsa denetimi hususunda söylediğimiz şeylerün 
nazarı itibara alınması dileğiyle yüce Meclisi say
gıyla selamlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, kuracağımız fonun kullan
ma hakkını Başbakanlığa vereceğiz. Denetimini de 
Başbakanlığa 'bağlı Başbakanlık Yülksek Dene'tlelme 
Kuruluna vereceğiz; yani 'bir Üst düzey kamu görev
lisini, yani hükümıefân başkanını ibu fonu kullanmaya 
memur edeceğiz veya o yetkiyi kendisine vereceğiz 
ve arkasından da, onun emrinde çalışan bir kuruluşu, 
yani Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunu da; 
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Başbakanı denetlemeye memur edeceğiz.,.. Bana öy
le geliyor ki bu, işlemesi mümkün olmayan bir madde 
ve verilen görev, 'Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulunu (büyük »boyutlarda sıkıntıya sokacak bir görev. 
ı'Bunu yapmaya 'hakkımız olmaması gerekir düşünce
sindeyim. 

O yüzden sözü fazla uzatmadan, ne söylersek söy
leyelim sonuç değişmiyor prensibinden hareketle bir 
şey önermek istiyorum sayın milletvekilleri. Bu öne
receğim şeyi iki nedenle önermek İs'tiyorum : Birinci
si, biraz evvel söylediğim gibi, kendisine bağlı bir 
'kuruluş veya 'bir daire Başbakanlığı denetleyemez. 

Diğer taraftan, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu, bildiğiniz üzere kamu iktisadî teşebbüslerini 
denetlemek üzere kurulmuş ve taşrada teşkilatı ol
mayan, taşrayı dolaşma imkânı bulunmayan, ancak 
(kamu iktisadî 'teşebbüsleri genel müdürlüklerinde ken
dilerine odalar tahsis edilmek suretiyle ve kendi ara
larında 'da 'bir görev taksimatı yapmak suretiyle çalı-. 
şan bir kuruluşumuz; Seyyar değil, Türkiye'yi döla-
şamaz ve dolayısıyla Türkiye'nin kazalarında datıi, 
'kuracağınız fonları yerinde denetleme imlkânı, bu ku
ruluşun imkânları dahilinde olmayacak. Bu yetkiyi 
bunlarda bıraktığınız takdirde, yalnız Başbakanlıkta 
toplanan, yani Merkez Bankasında toplanan fonun 
miktarını veya nerelere gönderildiğini denetleme im
kânını vermiş olursunuz. 

Halbuki bunun yanında, devletin bütün masraf
larını, yapmış olduğu bütün (harcamaları denetle
mek üzere ve işin esprisine çok daha uygun olabile
ceğini düşündüğümüz Sayıştay Başkanlığı var. Gayış-
tay Başkanlığı, 'her ne kadar son zamanlarda yapılan 
politik .müdahalelerle eski özelliğini yitirmiş olsa da, 
bu fonları 'Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulun
dan Çok dalha objektif denetleme imkânına sahip ola" 
calk bir kuruluştur. O bakımdan, aynı zamanda, bü
tün illeri, ilçeleri devletlin yapmış olduğu bütün harca
maları yerinde teftiş etmek üzere dolaşan Sayıştay uz-
mantan vardır, uzman yardımcıları vardır, eleman
ları vardır ve dolayısıyla yapacağınız bu düzenleme
de fonların ne şekilde kullanıldığını, yani kuracağınız 
vakıflarda bunun ne şekilde kullanıldığını yerinde de
netleme 'imkânı bunlar 'ilcin daha müsaittir. 

O bakımdan. Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
ruluna bu maddeyle verdiğimiz görevi, Sayıştay Baş
kanlığına vermemizin dalha uygun olacağı kanaatdni 
taşıyorum. Bu madde üzerinde özellikle bunun için 
söz aldım. Bununla İlgili verilmiş önergemiz de var
dır, önerge üzerinde zannediyorum imza sahibi arka- | 

daşiarımdan bir tanesi de tamamlayıcı bilgiler suna
caktır. 

O bakımdan, lütfen bunu nazarı itibara alınız ve 
vereceğimiz önergeyi kabul ediniz. Sayıştay Başkan^ 
lığına verelim bunu ki, çok daha objektif denetleme 
imkânını sağlamış olalım. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞMAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bahadır buyurun efendim. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın 'Başkan, 
yüce Meclisin çok değerli milletvekilleri; 6 ncı mad
dede «Fonun denetimi» başlığı altında «Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonunun denetimi, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yapılır» 
deniliyor. Deminki konuşmamda da bir nebze arz et
miştim; bir defa 'Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulu Görevleri Kanununda, bu kurulun bu tür fonla
rı denetlemek diye bir görevi yoktur; yalnız iktisadî 
devlet teşekküllerini denetler; bu tür fonları denetle
mez. 

İkincisi, kanunla biz ona görev veriyoruz dersi
niz. Her kanunda 'Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
ruluna bir ıgörev verilir. Bu ayrı bir konu. Nasıl ki 
bir kanun başlığı altında bir sürü kanunda değişiklik 
yapılıyor; bu da onlardan "birli. 

iüçüncüsü, bu kurul neyi denetleyecek? Yönetme
likle Merkez Bankası kalsa, kasadan vakıflara giden 
para miktarı oradan vakıflar... Vakıfları, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü denetler, oraya yetkisi yok, oradan 
sonra kesiliyor. Yani buradaki denetim, sureta yazıl
mış, sadece bu fonu denetimsiz bırakmayalım diye 
ge'tirilımiş bir denetim. Mademki böyle özel bir vakıf 
kuruyorsunuz -bunun bir örneğine Medenî Kanunda, 
ne Anayasamızda, ne de mevcut hukuk sistemimizde 
yok- bari bu denetim yolunu sonuna kadar işletin ve 
Yüksek Denetleme Kuruluna, Merkez Bankası kasa
sından çıktıktan sonra, vatandaşın eline gidinceye ka-
darki yolu bir hükümle bu denetime açın. Çünkü, bu 
vakfa benzemiyor ki, özel bir ssitem getiriyorsunuz. 
Böyle bir denetim olur mu? Devlet gelirleriyle kurul
muş bir fon, devlet parası; nereye gittiği belli değil; 
ama bir yerde kalıyor işte, ondan sonra layüsel bir 
para. 

Bunu son derece yadırgamış bulunuyorum ve bu
nu hiçbir sisteme de uygun bulmadığımı huzurunuz 
da ifade etmek istiyorum. Ben kendimi bu hususu ifa
de etmekte sorumlu bulduğum için konuşmak ihtiya
cını duydum. 
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Hepinize saygılar sunarım. (HDP ve DYP sırala
rından alkışlar.) . 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Madde üzerinde verilmiş önerge vardır, okutuyor 

rum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülen 454 sıra sayılı Yasanın fonun deneti
miyle ilgili 6 ncı maddesindeki denetim yetkisinin Sa
yıştay Başkanlığına verilecek şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ömer 'Kuşhan Hilmi Nalbantoğlu . 
Kars Erzurum 

tdris Gürpınar M. Hayri Osmanlıoğlu 
Muğla' G'aziıanıtep 

Hayrettin Ozansoy Neriman Elgin 
Diiyarbalkır Ankara 

'BAŞKAN — 'Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyorlar mı efendim?. 

ıDEVLET BAKANI AHMET KİARAE\*LIİ (Te
kirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTIN FİRAT (Muş) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

HİLMİ NAÜBANTOĞLU '(Erzurum) — Sayın 
Başkan, önergemiz açık. 

'BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler., önerge kabul edilmemiştir. 
6 ncı maddeyi, diğer maddelerde olduğu gibi, kâ

tip üye arkadaşlarıımızın okuduğu «Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu» şeklinde düzelte
rek oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler....1 Etme
yenler... 6 ncı madde kalbul eilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Vakıflar 
MADDE 7. — Sosyal Yardi'mılaşma. ve Dayanış-' 

mayı Teşvik Fonunda toplanan kaynağın ülke çapında 
ihtiyaç sahibi vatandaşilara nakdî ve aynî olarak da
ğıtılması ve 'bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve 
çalışmalarda 'bulunmak üzere her il ve ilçede Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları kurulur, 

Mülkî idare amirleri vakfın 'tajhiî başkanı olup, 
illerde, belediye 'başkanı, emniyet müdürü, defterdar, j 
millî eğitim gençlik ve spor 1 müdürü, sağlık ve sos
yal yardım il müdürü ve müftü; ilçelerde belediye 
'başkanı, ilçe emniyet üst görevlisi, malmüdürü, millî 
eğitim gençlik ve spor ilçe müdürü, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının ilçe üst görevlisi ve müf
tü vakfın mütevelli 'heyetidir. 

Vakıf senetleri mahallin en 'büyük mülkî idare 
amiri tarafından Medenî Kanundaki hükümlere gö
re tescil ettirilir. 

Her faaliyet dönemi için il ve ilçelerde hayır se
ver vatandaşlar arasından valinin seçeceği üçer ki
şi mütevelli heyetinde görev alırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Sayın 
Bayezit, Buyurun. 

Sayın Üzel, söz mü istiyorsunuz, soru mu efen
dim?. 

M. NURİ ÜZEL '(Eskişehir) — Hayır efendim, 
küçük 'bir düzeltme olması lazım, onu arz edecektim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — 7 nci maddede 
«'Toplanan kaynağın dağıtılması.... bulunmak üzere» 
diye bir cümle düşüklüğü var; toplanan 'bir kaynağı 
dağıtmak 

LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Efendim, 
Sayın Üzel'in dediği hususla ilgili bir önergemiz var. 

BAŞKAN — Efendim, 'beyan ettiğiniz istikamet
te bir önerge var. 

Buyursunlar Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, konuşan sayın milletvekilinden özür di
liyorum; ama zannederim ki bir milletvekili Sayın 
Başkan tarafından kürsüye davet edildiğinde araya 
başka konuşmalar sokulamaz. 

BAŞKAN — Bu davet esnasında sayın ha'tip de 
bir başka yerle ilgilenmez, sohbet yapmaz efendim. 
(Gülüşmeler) 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Davetinize 
icabet ettikten sonra konuşma yapıldı Sayın Başkan, 
onun idrakindeyim. 

M. NURİ ÜZEL '(Eskişehir) — Sizin arkanız 
dönüktü, önce bize işaret edildi sayın konuşmacı. 

M. TURAN BAYEZİT ı(Devamla) — Efendim, 
sözüm zatı âlinize değil «ayın milletvekili, sözüm za
tı âlinize 'değil. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın 

Başkan, (bundan önce sayın bakana 5 inci maddeyle 
ilgili bir sual sordum «Niçin yönetmelik öngörül
müş de, tüzük öngörülmemiş?» diye. Kendileri ver
dikleri cevabın bir bölümünde «Bürokrasiden kaçmak, 
işli çabuk yapmak» şeklinde bir yanıt verdiler bana. 
Şimdi, oraldan hareket ederek gideceğim. 

Şimdi söyleyeceğim husus gerekçede yer alıyor, 
maddede yer almıyor, bu önemli bir konu; halbuki 
bir fıkra olarak maddede yer alması 'gerekirdi. Ge-
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rekçede deniyor ki, «Vakıfların, yardımları ne şe
kilde yapacakları vakıf senetlerinde gösterilecekltiir.» 
Gerekçenin o kısımla ilıgil'i 'satırlarını okumak istiyo
rum: «Vakfın amacı ve yardım yapılmasında uygu
lanacak ölçü ve knitıer ile bunların tespitli, usul ve 
esasları ve diğer hususlar Vakıf senedinde yer ala
caktır.» 

Medenî Kanunun 75 indi maddesine bakıyoruz: 
75 inci madde, «Vakıf senedinin muhtevası: Vakıf 
senedinde vakfın gayesi, uzuvları ve bu gayeye tahsis 
edilen malar ve inaklar, vakfın teşkilatı, ikametgâhı 
ve ismi (gösterilir.» Yani iburalda vakfın gayesi, sa-
deoe 'bu gerelkçedeki konular için teflsirî bir şekilde 
küllanılaibil'ir diyebilirsiniz; ama vakfın gayesi kısa 
'bir ifadedir. Genellikle, vakıfların (bu yardımları na
sıl yapacağının, bunların kriterlerinin, vakıf sene
dinde yer alması, (hem niteliği bakımından, hem de 
vüsati bakımdan mümkün olmayan İbir'husustur. 

iSayın Başkan, vakıf senetleri yine bu maddeye 
göre asliye 'mahkemesi tarafından tescil edilecektir. 
Vakıf senedinde bir tevzii usulü göstermişsiniz. Ha
yat çok değişiyor; on gün sonra, bir ay sonra yeni 
bir tevzi usulü, yeni bir yardım yapma ihtiyacı, yeni 
(bir yardım organizasyonu karşınıza çıkacak; yapa
mayacaksınız; bu ısenedi değiştirerek yeniden tescil 
ettirmeniz (gerekecektir. O halde, sayın bakanın 5 inci 
madde görüşmelerinde verdiği cevaba ıgöre bir çeliş
kidesiniz; burada bürokrasimin içine giriyorsunuz. 
Bu itibarla derim ki: Bu maddede bir " yönetmelik 
yapılmasına - her ne kadar sistemi tasvip etmiyor
sak da - atıfta bulunulması ;bu mahzuru ortadan 
kaldırabilecektir. 

ıMnci konu : Yine maddenin sondan bir önceki 
fıkrası, «Vakıf senetleri, mahallin en (büyük mülkî 
'idare amiri tarafından Medenî Kanundaki hüküm
lere göre tesdil ettirilir» diyor. 

IMedenî Kanuna bakıyoruz : Aranılan hüküm 
nedir? Aranılan hükümler, sadece vakıfın ikametgâ
hı asliye hukuk mahkemesi... Burada vakfeden yok
tur; burada mütevelli heyeti vardır. O halde siz, 
Medenî Kanuna göre tescilli öngörürken neyi düşün
dünüz? Bu itabarla, (bu fıkranın da bir açıklığa ka
vuşturulması gerekir. 

Konuşmam sırasında vurgulayarak belirttim; fa
kat, sayın hakan heyecanlarından veya sinirlilikle
rinden olaoak, bu önemli konuya cevap lütfetmediler; 
şimdi ayrı bir soru sorma mecburiyetiyle karşılaşma
dan, buna bir cevap istiyorum. Vakıf senedinde bu 
yardımların kriteri, yardım yapılacakların seçilmesü ,, 
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vesaire açıklanırken, herhangi bir güvenlikliik soruş
turmasına benzer bir soruşturma (getirilecek midir? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Hemen cevap vereyim; hayır. 

İM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — «Hayır» 
sözlü nereden geldi? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Buradan geldi. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın 
Bakan, müsaade edin de sözümü bitireyim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Siz (bunu iki defa sordunuz; cevap verdim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bir so
ruşturma getirilecek imidir ve vatandaşlara, - hükü
metlin her konuda yaptığı .gibi - siyasî görüşleri bakı
mından yardım konusunda da ayrıcalık yapılacak 
mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim, 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Uzatmayın diye «hayır» dedim Sayın 
Bayezilt. 

'M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Teşekkür 
ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. 
KÂZIM İPEK (Amasya) — Sorum var efen

dim. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın İpek. 
KÂZIM İPEK (Amasya) — Sayın Başkan, vak

fın başkan ve yöneticilerine ve tayin edilecek mü
tevelli heyetine, hizmetlerine karşılık herhangi bir 
ücret ödenecek müdtir? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Hayır. 

BAŞKAN — Efendim, vaktimiz dolmak üzere
dir; 7 ndi maddenin müzakeresinin sonuna kadar 
sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DEVLET "BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, kanun tasarısının sonuna 
kadar uzatılsın efendim. 

BAŞKAN — önergeler vardır, açık oylamaya 
tabidir, oyunun rengini belirtme konusunda talepler 
vardır. Bu itibarla, saat 03.001ü bulacaktır. 

FAHİR SABUNttŞ (Bursa) — Bulsun. 
BAŞKAN — Efendim oruç tutanlar var; ben 

tutmuyorum, siz tutmuyorsunuz; ama oruç tutan
lar var. 
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Önergeleri .okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi .Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı Kanun tasarı

sının 7 nci maddesinin dördüncü satırındaki «dağı
tılması» kelimesinin «dağıtılmak» sekilinde düzeltlil-
mes'ini ara ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Lutifullah Kayalar Alâelddin Kısalkürek 
Yozgat Kahramanmaraş 

Necalt Tunçsiiper Beratü Erdoğan 
Balıkesir Samsun 

Kâmil Ooşkunoğlu 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 454 sıra sayılı Yasa 

Teklifimin 7 noi maddesinin yasa metninden çıka
rılmasını arz ve rica ederiz. 

Hilimi Nalfbarttağlu fdrös Gürpınar 
Erzurum iMuğla 

Calhiit Tutum Hayrötltin Ozansoy 
Balıkesir Diyarbakır 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre tekrar 
'okutup, oylayacağım. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Naîbantıoğlu ve ar
kadaşlarının önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 454 sıra sayılı Yasa 

Teklifinin 7 ndi malddesinin yasa metninden çıka
rılmasını arz ve rica ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılıyor 
mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT ^Muş) — Katılmıyoruz efen-
ıdîm 

IDEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te-
kirtdağ) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Sayın Nalbanltoğlu, konuşmak işiti
yor musunuz? 

HİLMİ NAUBANT/ÖĞLU (Erzurum) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde vakıflar kur
mayı öngörüyor. Halbuki, buradaki bazı sayın ar-
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kadaşlarıımız, bu ışeklde devlet eliyle vakıflar kurul
masının Anayasaya da, yasalara da aykırı olduğunu 
söylddiler. Kaldıki, ,djiğer malddelerde bu vakıfları 
besleyecek bazı gelirler de var; mahallî idarelerden 
şu kadar keslilecek; şudur buidur gibi. 

Anladığım kadarıyla bu b'ir yemlik tasarısı, va
kıflar kurmak suretiyle, ilk önce, vakıflarda çalışa
caklara tok yemDik; ondan sonra da bunların him
metine terk edilen ortadireğin de altındaki fakire 
fukaraya bu paralardan dağıitimak suretiyle, güya 
bunların geçümin'i sağlayacaklar. Çok şükür, bu 
memlekette bu şekilde kişileri siz yarattınız, çare
sini düşünüyoırsunuz; sizli kultlarım. 

Ayrıca, bir endişemiz var: Bu vakıflar, ilçelerde 
kaymakam, ıbelediye reisi, ışu şu katılmak suretiyle 
mütevelli heyet teşkil ddilerek kurulmak'taldlr; bu da 
yanlıktır. Bari buna parti il başkanlarınızı, ilçe baş
kanlarınızı da katın. Nasıl olsa perde arkasından 
iidare edeceklerini biliyoruz, hunu da temin edin 
Ibari. Bu Ibakımdan da mahzurlu. 

Bu, fakir - fukarayı besleme kanunu da değil, 
geçindirme kanunu da değil; bence, bu vakıflar eli 
ile diz yarın oy potansiyeli temin edeceksiniz. Nasıl 
mı? Bu vakıflarda 300 milyar - 400 mÜlyar para 
toplayacaksınız ve yukarıda arz elt'ttiğim şekilde teşkil 
edeceğiniz heyetler eliyle de dağıtacaksınız. Ben 
Ihesap ettim, farz edelim ki o seneki gelir 500 rriilyar 
olsun; 2 milyon aile reisini çağırıp, 250rşer bin lira 
vereceksiniz... 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Fena mı? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Fe
na değil, sizin için iyi talbiî. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Gaye o zaten. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — 250 
(bin tane bu şekilde fukara vatanldaşın evinde bir de 
karısı var, o da 2 m'ilyon: etti 4 milyon. 4 milyon 
«oyu garanti ediyorsunuz; dikkat eldin. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — ly(i anlamışsın kanunu. ((ANAP sırala-
ortdan gülüşmeler) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu, 
ayıptır; bu, ısüyasî istismardır; bu, fukara vatandaşı 
amaliniz yönünde istismardır. Onun için bu vakıfla
rın bu şekilde kurulmasına katiyen müsaade edlil-
memeidlir. Kaldıki, Ömer ıKuşhan arkaldaçıımız, Sos
yal Sigortalarda böyle dağılacak bir müessese ol
duğunu... 
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DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te-
kfirdağ) — Niye dağıtmamışlar şimdiye kadar? 

HtLMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Emekli 
Sandığında olduğunu söylediler, bunların Bağ - Kur 
eliyle dağıtılaJbieceğini söylediler; Kızılay Teşkilatı 
var. Neden bunlara bırakmıyorsunuz? Diyorsunuz 
ki, «Kaymakamlara mı güvenemiyorsunuz?» Bu ka
dar teşkilat içlinde bu yandım işini ayarlayacak ör
gütler var, müdürlükler, daire başkanlıkları var, 
sıiz de onlara mı güvenemiyorsunuz da yeniden va
kıflar teşkil ediyorsunuz? Ayıptır. 

Saygılar sunarım. 
IDEVIJET BAKANI AHMET KARÂEVLt (Te

kirdağ) — Sayın Başkan, bir açıklama yapablir-
miyim? Son sözünü geri almasını rica ediyoruz. 
Meclis kürsüsünden «Ayıptır» demek ne demek? 
Lütfen... 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Ne biçüm konuşuyorsunuz? 

DEVLET BAKANI AHMET KARÂEVLt (Te
kirdağ) — Ne demek efendim, «Ayıptır» ne demek, 
izah etsinler. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Ne biçim konuşuyorsunuz? 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Siz daha kötüsünü 
söylediniz. 

İDEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — «Ayıptır» ne demek Meclis kürsüsünden? 
Allah Allah... 

IBAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul ödenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum•: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 454 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 7 nci maddesinin dördüncü satırındaki «Da

ğıtılması» kelimesinin «dağıtılmak» şeklinde düzel
tilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yozgat Milleövekili Lu'tfullah Kayalar ve arkadaş
ları 

ıBAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu? 

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

DEVLET BAKANI AHMET KARÂEVLt (Te
kirdağ) — Katılıyoruz efendim. 

iM. TURAN iBAYEZtT (Kahramanmaraş) .— 
Komisyon nasıl katılır efendim? Komisyonun ço
ğunluğu ydk. (SHP sıralarından gürültüler) 

PLAN VE BÜTÇE KOMtSYON SÖZCÜSÜ 
ALAATTtN FIRAT (Muş) — Yalnız maddeyi de
ğiştiren blir husus değil, aslında bir tashih hususu
dur; komisyon katılabilir sayın milletvekili. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edl-
mişltlir. 

7 nci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte ve 
kâtip üye arkadaşımızsın okuduğu gilbi, «Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu» şeklinde 
oylarınıza sunuyorum1: Kalbul edenler... Etmeyenler... 
7 nci madde kalbul iedilmliştiir. 

Çalışma süremiz dolmuştur. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek ve 

gündemde bulunan diğer konuları sırasıyla görüş
mek için 29 Mayıs Perşembe günü, yani bugün, 
s"aat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 02.33 
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2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasansına Verilen 
Oyların Sonucu : 

ADANA 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Ahmet Remzi Çerçâ 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Anif Atalay 
Mehmet DeMceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Hamdıi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım İpek 
tsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Kamil Tuğruİ Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 

Üye Sayısı , : 400 
Oy verenler : 
Kabul edenler : : 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

280 
149 
28 
3. 

109 
1114 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Seyfi- Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekusiu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Neş'e iVüreO 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDTN 
tr\i X ±J£I.y 

Halil Nüshet Goral 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Raf et İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarrmcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunüş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
# Ahmet Özkan 

Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozahsoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

Kanunlaşmıştır. 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşed 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
tsmet Oktay 
Mehmet Nuri Üzel 

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

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAYI 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbü2 
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Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Hükmet Biçenflürk 
Mehmet Kocabaş 
Rüşltü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerier 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz ihsan Hastürfc 
Mehmet Kafkaslıgfl 
R. Ercüment Konu'kman 
Turgut özal 
ibrahim özdemir 
Günseli özkaya 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
ibrahim Ural 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
özdemir Pehlivanoğlu 
Turgut Sunalp 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

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

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Fahri Şahin* 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranli 
ismet Turangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

MUŞ 
Nazmi önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

| NİĞDE 
j| Mustafa Sabri Güvenç 
| Haydar Özalp 

Birsel Sönmez 

I ORDU 
Na'bi Poyraz 

| ihsan Nuri Topkaya 
t Bahriye Üçok 

RİZE 
f Turgut Halit Kunter 
" Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
Turgut Sözer 

I SAMSUN 
f llyas Aktaş 
I Muhlis Arıkan 

Mehmet Aydın 
Fahrettin Uluç 

SÜRT 
Aydın Baran 

SÎNOP 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğaneıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 

TEKÎRDAÖ 
Salih Alcan 
Vli Rıfkı Ataseveı 
Ahmet Karaevl/ 

TOKAT 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi. 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza Öner Çakan 
Isa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Coşkun Bayram 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Fenni İslimyeü 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetin 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

İSTANBUL 
Doğan Kaısaroğlu 

Namık Kemal Şentürk 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Ahmet Süter 

KARS 
Musa Öğün 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

TRABZON 
Osman (Bahadır 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 

(Çekimserler) 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal öademir 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

AFYON 
Metin Balıbey 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Oğan Soysal 

ANTALYA 
AK Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Fuat öztekfin 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Saibalhalt'tin Briyur̂ t (Bşk. V 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal 'Büyükbaş 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Ahmet Yılmaz 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Faıtlma Mihriban Erden 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Edip özıgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Yaşar Albayrak 
İmıren Aykut 
Ömer Ferruh İlter 

M tan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Kemal özel 
Arife Necla Tekinel 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Fikret Ertan 
Yılmaz önen 
Işılaıy Saygm 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
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KIRŞEHİR 
ismet Ergül 

KOCAELÎ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Sabri Irmak 
Kemal Or 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
Ahmet llhami Kösem 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Idris Gürpınar 

MU§ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Blgim <]Bşk. V 

SAKARYA 
Nihat Akpak 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Beratı Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi 'Biçer 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Veoihi Ataklı 
Mustafa Demir 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargm 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Alıi Rıdvan 'Yıldırım (t. A.) 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 

(Açık Üyelikler) 

ANKARA 

BİNGÖL 

BURDUR 

GAZİANTEP 

İSTANBUL 

İZMİR 

MANİSA 

NÎĞDE 

SAMSUN 

ZONGULDAK 

» • - « 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

111 İNCİ BİRLEŞİM 

28 . 5 . 1986 Çarşamba 
Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 27 Arka
daşının, Erzurum ve Kars illerinde yaptırılan deprem 
evlerinde bazı noksanlıkların bulunduğu ve müteah
hit firmalara fazla ödeme yapıldığı iddialarım tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
!03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

2. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

3. — "Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 



14. — İstanbul Milletvekili Günseli özkâya'nın. 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı 
gına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596 > 

15. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

16. — tzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın 
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

17. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağtar'ın 
K.I.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

18. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha 
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir 
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
gesi (6/688) (1) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, thracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle 
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

23. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner 
gesı (6/693) (1) 

24. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın 
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta 
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/607) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat tstik 
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba 
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır tünde işkence sonucu meydana geldiği 
ddia edilen i'ki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

27. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

28. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
'izerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
f6/700) (1) 

31. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in. 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen camlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
r6/703) (1) 

33. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
n. Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

34. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

36. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
ti i Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

37. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşaık İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 
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38. — İstanbul Milletvekilli Yılmaz Ihan 'Hastürk' 
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) (1) 

39. — tçd Miletvek!iiM Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

40. — Balıkesir Milletvekili Oaıhit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

41. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in. Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş 
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

42. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemiır'in. 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

43. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uluslararası taşımacılıkta kullanılan araçlardan 
alınan vergilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

44. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars -
İğdır - Rarakale'deki Bez ve iplik Fabrikasına 'iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) (1) 

45. — Erzurum Milletvekili HiLmii Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/758) (1) 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Ankara İli Kayaş ve Gülveren semtindeki 'bir 
araziye ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/760) (1) 

47. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

48. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen 'bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

49. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

50. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İlindeki zeytin üı etkilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

52. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alman bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına- ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/714) 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - ivrindi ilçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 

57. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas flçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezi't'in, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (16/719) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

60. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'-
ın, Hatay ilinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/721) 

61. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı
yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

62. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına bas
kı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741) 



63. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

64. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, de
miryollarının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma Ba 
kanından sözlü soru önergesi (6/745) 

65. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen -
oğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltilme istekleri red
dedilen öğretim görevlilerinin durumuna ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/747) 

66. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 1 Ma
yısın resmî bayram günü alarak (ilan edilmesine iliş -
kin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/748) 

67. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
üllkemizdeki elektrik üretimi ve .tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi' 
(6/749) 

68. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/750) 

69. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

70. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
milletvekillerine verilen araba giriş kartlarına iliş
kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/755) 

71. — Konya Milletvekili Salim Ererin, hakkında
ki hapis cezası 'kesinleşen bir mahkûmun yakalanma
sı için yapılan çalışmalara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) 

72. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ordu İli 
Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişlkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/753) 

73. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak -
Merkez - Boz'kuş Köyü okul müdürünün Uşak Va-
feinee açığa alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/754) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X 1. — 2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Madde

lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 

Bütçe Komisyonları Raporları (1/740) (S. Sayısı: 
446) (Dağıtma tarihi: 20.5.1986) 

2. — Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasa
rısı ve Adalet; Tanım, Orman ve Köyişleri; Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/727) (S. Sayısı : 447) 
(Dağıtma tarihi : 21.5.1986) 

3. — 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyali İş
ler Komisyonu Raporu (1/767) (S. Sayısı : 449) (Da
ğıtma tarihi : 21.5.1986) 

4. — 9.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (1/775) (S. Sayısı : 450) (Dağıt
ma tarihi : 21.5.1986) 

5. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve. 
İçişileri Komisyonu Raporu (1/768) (S. Sayısı : 451) 
(Dağıtma tarihi : 22.5.1986) 

6. — 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Ka
nununun Bazı Maddelerimin Değişıtirilımıesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (1/773) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma 
tarihi : 22.5.1986) 

7. — Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların 
İktisabına Dair Kanun Tasarısı ve Zonguldak Millet
vekili İsa Vardal'ın, Ereğli Maden Havzasında Bulu
nan Taşınmazların Medenî Kanun Hükümlerine Göre 
İktisabına Dair Kamun Teklifi İle Zonguldak Millet
vekili Pertev Aşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, Taşkömürü 
Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Ka
nun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Ada
let komisyonları raporları (1/759; 2/329; 2/343) (S. 
Sayısı : 453) (Dağıtma tarihi : 23.5.1986) 

8. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teş
vik Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/772) (S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi : 
23.5.1986) 

9. — 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Mad
delerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Mad
de İle Bir Geaioi Madde Eklenmesine Dair Kanun 
tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/774) 
(S. Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 23.5.1986) 

v 



10. — Kahramanmaraş Milletvekili Alaeddin Kı-
sakürek ve 6 Arkadaşının; 2809 Sayılı Yükseköğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (2/344) (S. Sayısı : 457) (Dağıtma 
tarihi : 26.5.1986) 

X 11. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Ka
nununun, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun, 
1606 Sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Ku

rumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı 
Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutul
masına Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi 
ilaçları İçin Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması ile 1118 Sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı 
Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/771) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 
26.5.1986) 

X Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 454 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/772) 

TC 
Başbakanlık 16 . 5 . 1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.KGn.Md.18/101-2010/04115 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başfamhgmn» arzı Bakanlar Kurulunca 2.5.1986 tarihinde kararlaştırılmış olan «Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Teşvik Kanun Tasarısı» ve gerekçeleri ekte gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

MADDE GEREKÇELERİ. 

Madde 1. — Ortadıireğin 'altında yer alan ve sosyal güvenlikten mahrum olan kesime sosyal adalet ilke-
ierine uygun olarak yardımda bulunmak ve onları desteklemek için sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın teş
vikine il'işkin maddedir. Bir yandan-sosyal adaletti sağlamaya yönelik çalışmalar yaparken diğer^ yandan ge
lir dağılımına belli ölçüler içerisinde adalet getirecek olan bu yardımlaşma ve dayanışma ile fakrü zaruret 
içinde bulunanlara imkân sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 2. — Fondan il ve ilçelerde kurulacak vakıflar kanalıyla yapılacak yardımlar toplumda iki ke
simi tefrik etmektedir. Fakrü zaruret içinde olan ve sosyal dayanışmadan istifade ettirilerek ele muhtaç 
edilmeden hayatını devam ettirecekler bininci kesıimi meydana getirecektir, ikinci kesim ile küçük bir itme 
ile topluma kazandıolacak kişilerdir. Bu kişilere geçici olarak yapılacak bir yardımlar, bunları topluma ka
zandıracaktır. Bu yardımlar, istihdamı artırıcı etki yapacağı gibi, diğer yandan üretimde azda olsa katkıda 
bulunmasını sağlayacaktır. 

Madde 3. — Bu madde ile Başbakanlığa bağlı bir fon kurulmaktadır. Fonun kasa görevM T.C. Mer
kez Bankası yürütecektir. 

Madde 4. — Fonun ana gelir kaynağının diğer fonlardan % 10'a kadar nispetle yapılacak aktarmalar
dan olması esası kabul edilmiştir. Bu sosyal adalete en uygun bir çözümdür. Çünkü fon gelirlerinin büyük 
bir kısmı yüksek gelir grupları ile zenginlerden alınan kaynaklardır. Böylece zenginlerden alınıp, sosyal gü
venlikten yoksun; fakir ve muhtaç durumdaki kişilere aktarma yapılacaktır. 

Diğer gelirler ise, muhtelif vergi ve ceza ile Orman işletmesi döner sermayeden yapılacak kesintilerden 
meydana gelmektedir. 

Gelir ve kurumlar vergisine eklenen % l'lik kısım tamamen yüksek gelir sağlayan mükelleflerden alına
caktır. Ücretti ve memurlar istisna tutulmuştur. 

Maddenin son paragrafı, fon adına yapılacak tahsilat ve kesintilerin fona aktarılma tarihini tespit et* 
mektedir. 

Madde 5. — Fonun çalışma usul ve esasları ile vakıflara dağıtılacak kaynakların dağıtım esaslarının yö
netmelikle tespit edileceği, bu madde ile hükme bağlanmaktadır. 

Madde 6. — Fonu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetleyecektir. Böylece, denetimlin idarenin 
dışında ve denetim konusunda ihtisaslaşmış bir kurul tarafından yürütülmesi sağlanmış olacaktır. 



— 2 — 

Madde 7. — Bu madde ile getirilen yenilik çok önemlidir. Türk toplum hayatında bir çok örneği oton 
güçlü ve fonksiyonel vakıflar, ülkenin bütün' il ve, ilçelerinde toplumun hizmetine yeniden sokulmaktadır. 

Vakıf mütevelli heyeti önceden belli edilmek sureti ile bu konuda siyasal yatırım yapmak isteyenlerle, 
ekonomik bakımdan çıkar sağlanmasına meydan verilmemesi amaçlanmıştır. Mütevdili heyette bürokratlar 
ile hayırsever vatandaşlar yer alacaktır. Mütevelli heyette siyasetçi kökenli sadece belediye 'başkanı vardır. 
Bilindiği gibi belediye başkanları mahallî çıkarları, parti ve siyasî çıkarları üstünde tutmakla temayüz etmiş
lerdir. 

Vakfın amacı ve yardım yapılmasında uygulanacak ölçü ve kriter ile bunların tespiti usul ve esasları 
ve diğer hususlar vakıf senedinde yer alacaktır. 

Madde 8. — Vakıflar merkezdeki fondan destekleneceği gibi mahallî imkânları da harekete geçirecek 
şekilde organize edileceklerdir. Mahallî idareler bütçelerinden ayrılacak % 2'lik miktar ise, o mahallî idare
nin bulunduğu yer vakfına aktarılacaktır. 

Madde 9. — Fon ile vakıflara sağlanan diğer Devlet desteği ise, vergi muafiyeti ile sağlanacaktır. Ayrıca 
vatandaş desteği de teşvik edilmek istenmektedir. Çünkü vatandaşa ek muafiyet tanınmıştır. 

Geçici Madde. — Kurumlar ve Gelir vergisinden alınacak paylar 1986 tarihinden başlayarak yürürlüğe 
girecektir. Ayrıca bu madde ile mahallî idarelerin bütçelerinde aktarma yapılması imkânı sağlanmış olmak
tadır. 

Madde 10. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 11. — Yürütme maddesidir. 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyetinin 45 inci Hükümeti olarak işbaşına gelen Hükümetimizin 19.12.1983 tarihinde Yüce 
Mecliste okunan Hizmet Programında aynen şu ibareler yer almaktaydı. 

«Hükümetimiz sosyal adaletçi bir hükümettir. 
Sosyal adaletçilik, sadece belirli ideolojilerin, p-vşin hükümlü, kalıplaşmış formüllerin inhisarında değildir. 

Sosyal adaletçilik fukaranın yanında bulunmak, lafla olmaz. Bizim programımız, «Ortadirek» dediğimiz işçi, 
memur, esnaf, çiftçi ve emekliye müşahhas, pratik ve gerçekçi çareler getiren sosyal adaletçi bir programdır. 

Aziz milletimizin mukaddes addettiği değerler sosyal adaletçiliğe en büyük önemi vermektedir. Bizim kıy
met hükümlerimiz içinde, komşusu aç yatarken tok uyumanın kötülüğü vardır. Kişinin kendi nefsi için istediği
ni bir başkası için de istemesi şart koşulmuştur. Bir bedenin uzuvları gibi, toplumdaki fakir - fukaranın 
ızdırabının toplumun tamamını tesiri altına alacağına inanılmıştır. Türk toplumunu yaşatan, bütün siyasî, sosyal 
ve ekonomik krizlere rağmen dipdiri ayakta tutan bu sosyal değerler, ekonomik tedbirlerle de desteklenince, 
sosyal adalet, sosyal güvenlik ve sosyal barış sağlanacaktır.» 

«İktisadî gelişimin hızlandırılması, sosyal dengenin iyileştirilmesi, fertlerin kabiliyet ve çalışmalarına göre 
gelişme arzularının teşvik edilmesi, grupları arasındaki gelir dağılımı farklılıklarının pratik ölçüler için azal
tılması, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının asgariye indirilmesi, fakirliğin kaldırılarak refahın yaygınlaştı
rılması iktisadî gelişme politikamızın esaslarına teşkil eder.» 

Yukarıda bahsedilen genel prensipler içerisinde son ikibuçuk yıllık dönemde Türk Toplumunun temel un
suru olan ortadireğin güçlendirilmesi maksadıyla pek vok radikal tedbirler alınarak yürürlüğe konulduğu bi
linmektedir. 

Hükümetimiz bu defa, programda da ifadesini bulduğu gibi, fakirin fukaranın elinden tutmak, onu kimse
sizlik ve çaresizliğin bitmek, tükenmek bilmeyen ızdırabından kurtarmak için işbu Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışma Teşvik Kanunu ile Yüce Meclisimiz nezdinde, vaatlerinden birini daha gerçekleştirmek için, Türk va
tandaşının huzurundadır. 

Türk toplumu dinimizin, geleneklerimizin, örf ve âdetlerimizin de etkisiyle sosyal dayanışma ve yardımlaş
maya çok büyük önem veren bir toplumdur. 
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«Komşusu aç yatarken uyuyabilen bizden değildir» hadisinin de ifade ettiği gibi sosyal yardımlaşma, di
nimizin temel unsurlarından biridir. 

Ülkenin gelir seviyesi yükseldikçe, sosyal güvenlik kuruluşları da kapsamlarım genişletmektedir. Bu arada hiç 
bir sosyal güvenlik kuruluşunun gücünün ulaşmadığı, yetmediği bazı münferit durumlar ortaya çıkmaktadır. 
Toplum vicdanını rahatsız edecek seviyede bulunan bu olayların sosyal adalet ilkeleri içerisinde halledilmesi ve 
bu gibi, hiç bir kişi ya da kuruluşun el uzatamadığı kimselere ulaşılması için, yeni bir sosyal güvenlik şem
siyesine ihtiyaç vardır. 

Bu sosyal güvenlik sisteminin merkezden yönetimle değil, halkın yakından faydalanabileceği ve katkıda 
bulunacağı bir yapıda olması gerekmektedir. 

Ankara'da oturan bir bürokratın Siirt'in bir köyündeki vatandaşa acil olarak eğilmesi kolay görünmemekte
dir. Fakat o köyün bağlı olduğu il ve ilçenin vali ve kaymakamının bu meselelerden haberdar olması çok 
daha rahat ve kolaydır. Dolayısıyla bu sosyal güvenlik sisteminin yönetiminin, mülkî ve mahallî idareciler ta
rafından yürütülmesi elzemdir. 

Türkiye'de bazen hiç bir sosyal güvenlik ve yardım kurumunun el uzatamadığı olaylar olmaktadır. Bu 
olaylar hem kamu vicdanını yaralamakta, hem de devletin itibarını sarsmaktadır. 

Mesela mesleğe yeni başlamış bir doktor, polis memuru, işçi veya sosyal güvenlikten mahrum bir kişi ya 
eceliyle ya da bir kaza sonucu öldüğünde çocukları, eşi ortada kalmaktadır. Bu gibi insanların çocuklarının 
eğitimi, eşlerinin bir iş bulması, evi geçindirebilmesi için bir müesseseye ihtiyaç vardır. Bunun yanında küçük 
bir imkân sağlanması ile iş kurabilecek şehirlimizi, üretici kılınabilecek köylümüzü ve muhtaç yetimleri de sa
yabiliriz. 

Sosyal Yardımlaşma Dayamşmayı Teşvik, bu açıdan gereklidir. Eğer halkımız kendi köy, şehir ve kasa
balarında yardımlarım kanalize edebilecek bir kuruluşun olduğunu görürse, yardımlarım gönül rahatlığıyla 
suiistimal endişesi olmadan sunabilecektir. 

Halkımız yardımın yerine ulaşacağından tereddüt -ttiği için potansiyeli olmasına rağmen bazı yardım ku
ruluşu ve vakıflarına katkıda bulunmaktan çekinmektedir. Dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Kanunu hem bu sakıncaları ortadan kaldırarak yardımların daha iyi kullanılması için mahallî teşkilat
lanmayı kuracak, hem de diğer sosyal güvenlik kuruluşlarının el uzatamadığı kişilere yardım edecek kaynaklar 
yaratacaktır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmanın Teşviki Kanununun uygulanması sayesinde ülkemiz pek çok Batı 
ve hatta Doğu ülkesinde görülen, vicdanları inciten dramatik manzaralara sahne olmaktan çıkacaktır. 

Diğer taraftan küçük bir itici güçle, topluma kazandırılahilecek insanımız da bu Kanundan yararlana
caktır. 

Bu Kanunun fiiliyata geçmesiyle teknik eğitim ve öğretimden geçirilen ve bir zanaat sahibi yapılan vatanda
şımız hem Devleti, hem de hayırsever vatandaşlarımızca da desteklenen vakfı yanıbaşında bulacaktır. 

Sosyal Adaletin teessüsü, bir yandan da ülkemiz millî gelirlerinden alınacak payları dengeleyecektir. Tasarı
da görüleceği gibi, yaratılan kaynaklar zenginden alınan değerlerdir. Böylece zenginden, yoksula doğru refah 
akışı sağlanacaktır. 

Bin yıldır Anadolu'da yaşayan Îslam-Türk medeniyetinin en köklü ve kalıcı kurumu yardımlaşma ve dayanış
masına en güzel örnek olan VAKIFLAR; sosyal, ekonomik ve kültürel icapların yerine getirilmesinde çağın ileri 
müessesesini yaratmıştır. 

Osmanlı tarihinde vakıflar, eğitimden, alt yapıya, alt yapıdan yardıma muhtaç kişilerin korunması ve ba-
rındırılmasına kadar ekonomik olduğu kadar sosyal muhtevası da olan hizmet vermişlerdir. Ne yazık ki, son 
yıllarda gittikçe zayıflamış ve gücünden çok şey kaybetmiştir. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun yürürlüğe girmesiyle Türk vakıf hayatında da 
özlenen canlılık yeniden ortaya -.uçacaktır. Fonda yılda toplanması planlanan 200 ila 400 milyar liranın vakıf
lara aktarılmasıyla, güçlü ve fonksiyonel yaklaşık 750 vakıf Türk toplum hayatına girecektir. Bu güçlü vakıflara 
halkımızın itibarı ve desteği de o nispette fazla olacaktır. 

Ortadireğin altında yer alan sosyal güvenlikten mahrum kesime, Devletimizin yanında hamiyetsever ve fe
dakâr vatandaşlarımızın da desteğiyle, hizmet etmek şerefi bir kere daha ortaya çıkacaktır. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Pian ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/772 
Karar No. : 37 23 . 5 . 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 16 Mayıs 1986 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Baş
kanlıkça Komisyonumuza havale edilen «Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu Tasarısı», Komis
yonumuzun 22 Mayıs 1986 tarihinde yaptığı 57 nci birleşiminde ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla 
incelendi ve görüşüldü. 

Bilindiği gibi, bir ülkenin gelir seviyesi yükseldikçe, sosyal güvenlik kuruluşlarının kapsamları da genişle
mektedir. Bu, ülkemiz için de geçerli bir kuraldır. Bu arada hiç bir sosyal güvenlik ve yardım kuruluşunun 
ulaşamadığı vatandaşlarımız bulunmaktadır. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya büyük önem veren toplumu
muzun vicdanını rahatsız edecek seviyede bulunan bu vatandaşlarımızın durumlarının sosyal adalet ilkeleri içeri
sinde çözümlenmesi ve sosyal güveniik kurumlarının el uzatamadığı bu kimselere ulaşılabilmesi için yeni bir 
düzenlemeye ihtiyaç vardıı. 

Tasan ile, fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, hiç bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olma
yan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlarla, geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve 
öğretim imkânı sağlanması ile topluma yararlı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım 
etmek, sosyal adaleti pekiştirmek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla Başbakanlığa 
bağlı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu kurul
ması öngörülmektedir. 

Komisyonumuz, fen gelirlerinin il ve ilçelerde kurulacak vakıflar kanalıyla muhtaç durumda bulunan va
tandaşlara dağıtılmasını, gerek türk toplum hayatında uzun yıllar yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel ör
neklerini veren vakıfların yeniden toplumun hizmetine sokulması, gerekse il ve ilçelerde kurulacak bu vakıfla
rın yardıma muhtaç kişilerin tespitinde ve gerekli yardımın yapılmasında daha sağlıklı kararlar verebileceği 
açısından olumlu bulmuş, daha sonra tasarı ve gerekçesi benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının Amaç, Kapsam ve Kuruluş başlıklı 1, 2. ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Fonun Gelirleri başlıklı 4 üncü maddenin (a) bendi, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak 

olan fonları da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiş; (e) bendine açıklık getirmek için «ödemeleri gereken 
vergiye» ibaresi «hesaplanan gelir veya kurumlar vergisine» şeklinde değiştirilmiş; fonun gelirlerini artırmak 
maksadıyla maddeye TRT reklam gelirlerinden pay aktarılmasını öngören yeni (f) bendi ile petrol ürünlerinin 
satışlarından fon için kesilecek miktarı belirleyen (g) bendi ilave edilmiş, takip eden bendlerin. harfleri buna gö
re düzenlenmiş; Bakanlıklararası bürokratik işlemlerin kaldırılması ve maddeye işlerlik kazandırılması amacıy
la yeni fıkralar eklenmiş, maddeye yeni eklenen fıkralarla paralelliği sağlamak üzere 2-nci fıkraya «Bu mad
deye göre» ifadesinden sonra «(d ve (e) bentleri hariç)» ibaresi eklenmiştir. 

Fonun çalışma usul ve esaslarını kapsayan 5 kıci madde aynen kabul edilmiş, Fonun denetimini düzen
leyen 6 nci madde ise redaksiyona tabi tutularak sehven «Dayanışma Fonunun» şeklinde yazılan Fonun 
adı «Dayanışma Teşvik Fonunun» olarak düzeltilmiştir. 

Vakıflara ilişkin 7 nci maddenin 4 üncü fıkrası mütevelli heyetine seçileceklerin tespitinde en fazla yar
dım yapanlar şeklindeki düzenlemenin bazı mahzurları olabileceği düşüncesiyle değiştirilmiş, ilçe ve illerde 
valinin seçeceği üç kişi şeklinde yeni bir düzenleme getirilmiştir. 

Vakfın gelirlerine dair 8 inci maddenin (a) bendi redaksiyona tabi tutularak sehven «Dayanışma Fonun
dan» şeklinde yazılan Fonun adı «Dayanışma Teşvik Fonundan» olarak düzeltilmiş, (c) bendine «.bağış» iba
resinden sonra «(vatandaşlarca bağışlanacak kurban derileri dahil)» ibaresi ilave edilmiştir. 

Muafiyetleri kapsayan 9 uncu maddenin son fıkrası «Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.» şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 
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Geçici Maddenin (a) bendinde sehven yer alan «3 üncü maddenin» ibaresi «4 üncü maddenin» şeklinde 
değiştirilmiş, yürürlük ve yürütmeye ilişkin 10 ve 11 inci maddeler Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Ayrıca, tasarının başlığı redaksiyona tabi tutularak «Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 
Tasarısı» olarak değiştirilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 
Kâtip Üye 

Kadir Demir 
Konya 

Hazım Kutay 
Ankara 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

(Muh. Şerhim Eklidir) 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

(Muhalifim) 
(Muh. Şerhim Eklidir) 

Ayhan Fırat 
Malatya 

(Karşıyım) 

Başkanvekili 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 
A. Akgün Albayrak 

• Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Tülay öney 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Enver özcan 
Tokat 

(Karşı oy yazım ektedir) 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 
Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İlhan Araş 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

İsa Vardal 
Zonguldak 
(Muhalifim) 

MUHALEFET ŞERHİ 
Muhtaç Vatandaşlara yardım fikrinin yanındayım ve bu amacı benimsemekteyim. 
Ancak, tasarı bu amacın arkasında politik bir hedefi gerçekleştirmeye yönelik olduğundan, 
Türk Hava Kurumu'nun gelir kaynaklarının tümünün, ihtiyaç olmadığı halde, Fona aktararak bu kuru

mun kapanmasına yol açacağı nedeniyle muhalifim. 
M. Turan Bayezit 

Kahramanmaraş Milletvekili 

KARŞI OY YAZISI 
«Sosyal İşler Komisyonu»na bile gönderilmeden, doğrudan Bütçe - Plan Komisyonu'na getirilen bu tasarı'-

nın hiçbir «sosyal» yönü olmadığı, sadece «akçeli» yönü olduğu; bu «Akçe derleme» ve «Fon» oluşturma ta
sarısının temelinde hiçbir genel ve objektif ölçü bulunmadığı; salt keyfî ve siyasî kullanım amacına yönelik 
bir tasarı olduğu gerekçeleriyle, tasarının tümüne karşıyız. 

Şeyhmus Bahçeci Enver Özcan 
Diyarbakır Milletvekili Tokat Milletvekili 
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HÜKÜMET METNİ 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik 
Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; fakrü zaruret 
içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yar
dım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler ala
rak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilme
sini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı 
teşvik etmektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Fakrü zaruret içinde ve muhtaç 
durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik ku
ruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve 
gelir almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan 
kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir 
yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması .ha
linde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duru
ma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içinde
dir. 

Kuruluş 

MADDE 3. — Bu Kanunda öngörülen hizmetle
rin gerçekleştirilmesi için Başbakanlığa bağlı ve T.C. 
Merkez Bankası nezdinde Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışma Teşvik Fonu kurulmuştur. 

Fonun gelirleri 

MADDE 4. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
ma Teşvik Fonunun Gelirleri; 

a) Kanun ve kararnamelerle kurulu fonlardan 
Bakanlar Kurulu kararıyla % 10'a kadar aktarılacak 
miktardan, 

b) Bütçeye konulacak ödeneklerden, 
c) Orman emvali satış hâsılatından aktarılacak 

% 5'lik miktardan, 
d) Trafik para cezası hâsılatının yarısından, 
e) Yıllık beyanname veren gelir ve kurumlar ver

gisi mükelleflerinin ödemeleri gereken vergiye ilave 
olarak ödeyecekleri yüzde birlik miktardan, (mükel
leflerce ödenen bu miktar vergi uygulamasında gider 
yazılamaz.) 

f) Her nevi bağış ve yardımlardan, 
g) Diğer gelirlerden, 
teşekkül eder. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu 
Tasarısı 

Amaç 

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

Kapsam 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Kuruluş 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Fonun gelirleri 

MADDE 4. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Teşvik Fonunun gelirleri; 

a) Kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve 
kurulacak olan fonlardan Bakanlar Kurulu kararla
rıyla % 10'a kadar aktarılacak miktardan, 

b) Bütçeye konulacak ödeneklerden, 
c) Orman emvali satış hâsılatından aktarılacak 

% 5'lik miktardan, 

d) Trafik para cezası hâsılatının yarısından, 

e) Yıllık beyanname veren Gelir ve Kurumlar 
Vergisine ilave olarak ödeyecekleri % l'lik miktar
dan, (mükelleflerce ödenen bu miktar vergi uygula
masında gider yazılamaz.) 

f) TRT reklam gelirlerinden aktarılacak % 30' 
I luk miktardan, 
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Bu maddeye göre Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışma Teşvik Fonu için tahsil edilen veya aktarılması 
yapılan miktar, tahsil veya aktarmayı takip eden ayın 
en geç 15'ine kadar T.C. Merkez Bankası nezdindeki 
Fon hesabına yatırılmak zorundadır. 

Fonun çalışma usul ve esaslan 

MADDE 5. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Teşvik Fonu'nun çalışma usul ve esasları ile toplana
cak kaynakların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarına dağıtım esasları yönetmelikle tespit edilir. 

Fonun denetimi 

MADDE 6. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
ma Fonunun denetimi Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulunca yapılır. 

Vakıflar 

MADDE 7. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Teşvik Fonunda toplanan kaynağın ülke çapında ih
tiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî olarak dağıtıl
ması ve bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalış
malarda bulunmak üzere her il ve ilçede Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kurulur. 

<|Plan ve 'Bütçe Komisyonu Metni) 

g) Petrol ürünlerinin satışlarından her kilogram 
için kesilecek l'er liradan (bu miktarı 5 katına kadar 
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.) • 

h) Her nevi bağış ve yardımlardan, 
ı) Diğer gelirlerden, 
Teşekkül eder. 
Bu maddeye göre (d ve e bentleri hariç) Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu için tahsil 
edilen veya aktarılması yapılan miktar, tahsil veya 
aktarmayı takip eden ayın en geç 15'ine kadar T.C. 
Merkez Bankası nezdindeki fon hesabına yatırılmak 
zorundadır. 

Bu maddenin (e) bendi gereğince, yıllık beyanna
me veren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 
ödemeleri gereken miktar söz konusu mükellefler ta
rafından hesaplanır. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafın
dan fona ödenecek meblağın tarh, tahakkuk ve öden
mesine ait usul ve esaslar hakkında, Gelir ve Kurum
lar Vergisinin tarh, tahakkuk ve ödenmesine ilişkin 
hükümler uygulanır. 

Bu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca vergi 
daireleri ve saymanlıklarca, tahsil edilen fona ait pa
ralar, tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna 
kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek 
esaslara göre, T.C. Merkez Bankasındaki fon hesabına 
gönderilir. 

Fonun çalışma usul ve esasları 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Fonun denetimi 

MADDE 6. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
ma Teşvik Fonunun denetimi Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunca yapılır. 

Vakıflar 

MADDE 7. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
ma Teşvik Fonunda toplanan kaynağın ülke çapında 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî olarak da
ğıtılması ve bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve 
çalışmalarda bulunmak üzere her il ve ilçede Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları kurulur. 
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Mülkî idare amirleri vakfın tabiî başkanı olup, 
illerde, belediye başkanı, emniyet müdürü defterdar, 
millî eğitim geaçlik ve spor il müdürü, sağlık ve sos
yal yardım il müdürü ve müftü; ilçelerde, belediye 
başkanı, ilçe emniyet üst görevlisi, malmüdürü, millî 
eğitim gençlik ve spor ilçe müdürü, sağlık ve sosyal 
yardım bakanlığının ilçe üst görevlisi ve müftü vakfın 
mütevelli heyetidir. 

Vakıf senetleri mahallin en büyük mülkî idare 
amiri tarafından Medenî Kanundaki hükümlere gö
re tescil ettirilir. 

Vakıf senedinde tespit edilen miktar üzerinden 
vakfa en fazla aynî veya nakdî bağış yapmış, hayır
sever vatandaşlar arasından sırasıyla üç kişi birer faa
liyet dönemi için mütevelli heyeti üyeliğine seçilir. 

Vakfın gelirleri 

MADDE 8. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarının gelirleri, 

a) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonun
dan aktarılacak miktardan, 

b) Mahallî tdare Bütçelerinden % 2 oranında ay
rılacak paydan, (Köyler hariç) 

c) Her nevi fitre, zekât, bağış, teberru ve yardım
lardan, 

d) İşletme ve iştiraklerden elde edilecek gelirler
den, 

e) Diğer gelirlerden, 
teşekkül eder. 
Vakfın gelirlerinin dağılımının usul ve esasları Va

kıf Senedinde tespit edilir. 

Muafiyetler 

MADDE 9. — Bu Kanunla kurulan Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu ile Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 

a) Kurumlar Vergisinden, (İktisadî İşletmeler ha
riç) 

b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle Vera
set ve İntikal vergisinden, 

c) Yapacaktan her türlü muameleler dolayısıyla 
Damga Vergisinden, 

muaftır. 
Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar Ve

raset ve İntikal Vergisinden muaf olduğu gibi bu ba
ğış ve yardımlar Kurumlar ve Geür Vergisi matra
hından indirilebilir. 
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Mülkî idare amirleri vakfın tabiî başkanı olup, 
illerde, belediye başkanı, emniyet müdürü defterdar, 
millî eğitim gençlik ve spor il müdürü, sağlık ve sos
yal yardım il müdürü ve müftü, ilçelerde, belediye 
başkanı, ilçe emniyet üst görevlisi, malmüdürü, millî 
eğitim gençlik ve spor ilçe müdürü, sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının ilçe üst görevlisi ve müf
tü vakfın mütevelli heyetidir. 

Vakıf senetleri mahallin en büyük mülkî idare 
amiri tarafından Medenî Kanundaki hükümlere gö
re tescil ettirilir. 

Her faaliyet dönemi için il ve ilçelerde hayır se
ver vatandaşlar arasından valinin seçeceği üçer ki
şi mütevelli heyetinde ıgörev alırlar. 

Vakfın gelirleri 

MADDE 8. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
ma Vakıflarının gelirleri; 

a) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik 
Fonundan aktarılacak miktardan, 

!b) Mahallî İdare bütçelerinden % 2 oranında 
ayrılacak paydan, (Köyler hariç) 

e) Her nevi fitre, zekât, bağış (Vatandaşlarca 
bağışlanacak kurban derileri dahil), teberru ve yar-
dımlardant 

d) İşletme ve iştiraklerden elde edilecek gelir
lerden, 

e) Diğer gelirlerden, 
Teşekkül eder. 

Muafiyetler 

MADDE 9. — Bu Kanunla kurulan Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu ile Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 

a) Kurumlar Vergisinden, (İktisadî işletmeler 
hariç) 

(b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle Ve
raset ve İntikal Vergisinden, 

c) Yapacakları her türlü muameleler dolayı
sıyla Damga Vergisinden, 

Muaftır. 

Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 454) 
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GEÇİCİ MADDE — a) 3 üncü maddenin (e) 
bendi 1986 yılı kazançlarına uygulanır. 

b) Mahallî idareler vakıflara aktaracakları % 
2'lik miktar için bütçelerinde aktarma yaparlar. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
vvürürMğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

ı(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

GEÇİCİ MADDE — a) 4 üncü maddenin (e) 
bendi 1986 yılı kazançlarına uygulanır. 

b) Mahallî idareler vakıflara aktaracakları 
% 2'lik miktar için bütçelerinde aktarma yaparlar. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

2 . 5 . 1986 

Devlet Balk. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakamı 
K, Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Balkana 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A, Karaevli 

Adalet Bakanı 
M. İV. Eldem 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

İçiş'bri Balkanı 
Y, Akbulut 

Mîllî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanı 
Af. Emiroğlu 

Dışişleri Bakamı 
V. Halef oğlu 

'Bayradırkk ve fekân Bakanı 
/. S. Giray 

Madüye ve Gümrük Balkanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamı 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. H. Doğan M. Kalemli 

Sanayti ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enıerji ve Tabiî Kay. Bakamı 
S. N. Türel 

Külitür ve Turizm Bakanı 
M. M. Tafçıoğlu 

m*m 
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