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nan harçlara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 
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sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu mad
desi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve içişleri Komisyonu Raporu (1/635) (S. Sa
yısı : 233) 218:240,241:244 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.C0'te açıldı. 
istanbul Milletvekili Sabit Batuınlu, Katma Değer 

Vergisi uygulaması konusunda gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Kuveyt ve Bahreyn'e gidecek olan Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne fkadıar Dışişleri Bakan
lığına Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın ve 

Suudi Arabistan'a gidecek olan. Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı ismet Kaya Erdem'in dönüşüne 

kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Balılkesir Milletvekili İsmail Oayı'nın Sayıştay Ko
misyonundan çek'ildiiğne dair önergesi de Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakam ismail 
özdağlar halkkındalki Meclis somşturması önergesinin 
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gündemin «özel Gündemde-Yer Alacak İşler» kıs
mında yer alması ve Meclis soruşturması açılıp açılma-
ması konusundaki görüşmelerin Genel Kurulun 10 
Ocak 1985 Perşembe günü Birleşiminde yapılmasına 
dair Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. . 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üye
liğe Anavatan Partisi Grubunca aday gösterilen Ba
lıkesir Milletvekili İsmail Dayı seçildi. 

Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, Boğaz 
Köprüsü ve köprü geliri 'hissedarlarına ilişkin sözlü 
sorusuna (6/228) Bayındırlık ve Mân Bakanı İsmail 
Safa Giray, 

Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, 
Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğünün Bo-
lu'ya nakledilme nedenine ilişkin sözlü sorusuna (6/231) 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakamı H. Hüsnü Doğan; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Sosyal Si* 
gorfealar Kurumuna tabi işçilerin yurt dışındaki hiz
metlerini borçlanmaları için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin sözlü sorusuna da (6/234) Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli cevap ver
di. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardai'ın (6/187) ve 

Kütahya Milletvekii Abdurrahman Necati Kara'a' 
nın (6/223) sözlü som önergeleri som sahipleri izinli 
olduğundan, 

istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın (6/203), 
' Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/212), 
tzmir Milletvekili Rüşttü Şardağ'ın (6/218), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

06/225), (6/237), 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahincin (6/229), 

Zonguldak Milletvdkili Muhteşem Vasıf Yücellin 
(6/230), 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/233) 
sözlü som önergeleri ilgili bakanlar Genel Kurulda 
hazır 'bulunmadıklarından, 

•Hatay Milletvekili Abdurrahman Demıirtaş'ın 
(6/224), 

Siirt Milletvekili N. Naci Mimaroğlu'nun (6/226) 
sözlü som önergeleri soru sahipleri ve ilgili bakan
lar GenetKurulda hazır bulünmadMarından, 

M , 1 , 1985 O: 1 

Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 
(6/232), 

Balıkesir Milletvekili " Davut Abacıgil'in (6/235) 
sözlü soru önergeleri som sahiplerinin birden fazla 
sorusunun gündemde yer alması nedeniyle, içtüzüğün 
97 nci maddesi gereğince, 

Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'ıin (6/236) sözlü 
soru önergesi de mehil verildiğinden, 

Ertelendiler. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşki

lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/116, 1/511) (S. «Sayısı: 214) ve 

10.7.1953 Tarih ve 6136 Numaralı Ateşli Silahlar 
ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 
Değişik 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Jİakkında Kanun Teklifi (2/179) (S. Sayısı : 228) 

Görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi ve kanun
laştı.* 

Maddeleri Komisyona geri verilen, Antalya Mil
letvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı ; 82 
ve 82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden, gö
rüşülmesi ertelendi. 

25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mahke
meler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun iki 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/610) (S. Sayısı: 2İ0) ile 

Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci'nin, 18.5.1955 
Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkın
da Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
(2/162) (S. Sayısı: 212) ve, 

istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 1.3.1926 Ta
rih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 224 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair (2/163) (S. 
Sayısı : 219); 

Kanun tekliflerinin görüşülmeleri de, Hükümet ve 
ilgili komisyon Genel Kurulda hazır bulunmadığın
dan, ertelendi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 13 Eylül 1984 > 
Tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
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Tasarısının (1/617) (S. Sayısı : 232) maddeleri kabul 
edilerek tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı so
nucu kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Cumhurbaşkanınca 'bir daha görüşülmek üzere ge
ri gönderilen; Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilme
si Hakkında 14.11.1984 Tarih ve 3077 Sayılı Kanu
nun (1/635) (S. Sayısı : 233) tümü üzerinde fok sü
re görüşüldü. 

Teklif -
1. — Konya Milletvekilli Abdullah Tenekeci'nin, 

2913 Sayılı Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyon
luğu, Kazanmış Sporculara ve Bunların A'lelerine 
Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun 2 nei Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/195), 
(Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.1.1985) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum Kesimi Ara
sında Cereyan Eden Olaylara ilişkin (Başbakandan 
ijözlü Soru Önergesi (6/242) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.1.1985) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kıb
rıs'ta Barışı Sağlamak tçin Verileceği iddia Edilen 
Tavize İlişkin Başbakandan Sözlü Soru Önergesi 
(6/243) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1985) 

10 Ocak 1985 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere 'birleşime saat 18.57'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekii 
Ledin Badas 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Adana 

Cemal Özbilen Cüneyt Canver 

3. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, Er
zurum Depremi Nedeniyle Bazı Memurlara Afet Fo
nundan Usulsüz Fazla Mesai ödendiği İddiasına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından Sözlü Soru 
Önergesi (6/244) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1985) 

4. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, 
Erzurum ilindeki Kömür Sıkıntısına İlişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Balkanından Sözlü Soru öner
gesi (6/245) (Başkanlığa geliş tarihi: 9,1.1985) 

5. —• Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, 
iran'da Meydana Gelen Trafik Kazalarında Yarala
nan Vatandaşlarımızın Tedavilerine ilişkin 'Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından Sözlü Soru önergesi 
(6/246) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.1985) 

6. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Dış
işleri Bakanlığının Daveti üzerine Ülkemize Geldiği 
İddia Edilen Amerika 5 inci Kanal Televizyon Ya
pımcısı ile Mihmandarı tçin Yapılan Masraflara iliş
kin Dışişleri Bakanından Sözlü Soru önergesi (6/247) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1985) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

10 . 1 . 1985 Perşembe 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açıîma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili İskender Cenap Ege 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt Canveıt (Adana), Saffet Sakarya (Çankırı) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 
nci Birleşi'mıini açıyorum. 

Toplantı yeter sayımız vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

HL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) . TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 
Baskanhk tezkeresi (3/670) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» kısmında 
Türkiye Büyük M'Mlet Meclisi -Başkanlığının 'bir tez
keresi vardır, okutup onayınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Mec'Msi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekMerinin, hi

zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, 
Başkanlık Divanının 8.1.1985 tarihli toplantısında uy
gun gömülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türküye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Şanlıurfa Milletvekili Bahri Karakeçili, hastalığı 
nedeniyle, 9.10.1984 tarihinden itibaren 20 gün. 

Kütahya Milletvekili A'bdurrahıman Necati Ka-
ra'a, mazereti nedeniyle, 9.1.1985 tarihinden itibaren 
15 gün. 

BAŞKAN — Efendim, ayrı ayrı okutup oyları
nıza sunacağım : 

Şanlıurfa Milletvekilli Bahri Karakeçili, hastalığı 
nedeniyle, 9.10.1984 tarihinden itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : K'albul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Ka-
ra'a, mazereti nedeniyle, 9.1.1985 tarihinden itibaren 
15 gün. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLl S SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 
arkadaşının .Bakanlığı zamanında nüfuzunu kötüye 
kullanarak şahsî menfaat sağladığı ve Devleti zara
ra uğratığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Manisa Millet
vekili ve Devlet eski Bakanı İsmail Özdağlar hakkın
da Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/328) 

BAŞKAN — Gündemin «özel Gündemde Yer 
Alacak İşler» kısmına geçiyoruz. 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 arka
daşının, Bakanlığı zamanında nüfuzunu kötüye kul
lanarak şahsî menfaat sağladığı ve devleti zarara uğ
rattığı ve 'bu eyleminin Türk Ceza Kanununun ilgi
li maddelerine uyduğu iddiasıyla Manisa Millevekili 
ve Devlet eski Bakanı İsmail Özdağlar hakkında 
Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 

soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin görüşül
mesine başlıyoruz. 

Bu görüşmede sırasıyla önergeyi verenlerden ilk 
imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer imza 
sahibine, şahısları adına iki üyeye ve son olarak da, 
hakkında soruşturma 'istenilmiş bulunan Devlet eski 
Eakanına söz vereceğim, 

Söz süreleri 10'ar dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesi Genel Kurulun 

8.1.1985 tarihli 50 inci Birleşiminde okunmuş ve bas
tırılarak sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadiır. 

Meclis soruşturması önergesini tekrar okutuyo
rum1. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Manisa M'ületvefcili ve Devlet eski Balkanı İsmail 

Özdağlar hakkında ciddî bir yolsuzluk iddiasının, ge
reği yapılmak üzere Adalet Bakanlığına intikal ettiril
diği Başbakanlıkça açıklanmış bulunmaktadır. 
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Bu ve benzeri iddiaların vuzuha kavuştumlmama-
sını demokratik rejimi açısından büyük bir eksiklik ola
cak kabul ediyoruz. Nitekim geçmiş dönemlerde ben
zeri iddiaların üzerine cesaretle gidilememiş olması
nın bedelini Türk Milleti olarak ağır ve pahalı bir 
şekilde ödemiş olduğumuz tarihî bir vakıadır. Açık 
bir (rejim olan demokrasi, mevcut kaideleri içerisinde 
her türlü iddiaların vuzuha fcavuşturuliabildiği, suçlu
ların oezalandırılabildiği, masumların temize çıkartı-
labildiği ölçüde faziletimi ispat etmiş olacaktır. 

Her şeyin aziz Türk Milletinin huzurunda ve ka
muoyuna açık bir şekilde cereyanını temin etmek 
maksadıyla, adı geçen Devlet eski İBaikıanı hakkında 
soruşturma açılmasını Anayasanın 100 üncü madde
sine göre arz ve teklif ederiz. 

Osman Doğan 
Şanlıurfa 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

İhsan Tombuş 
Çorum 

'Mümtaz 'Güler 
'Uşlak 

Cevdet Karakurt 
Diyarbakır 

Süha Tanık1 

Ifzmıir 
/Selim Koçaker 

Tokalf 
Hazım IKıutay 

(Ankara 
Fuat löztekinı 

(Bolu 
Mehmet Ali Doğuşlu 

'Bingöl 
Talat Sargın 

' Tokafl 
lAfflaaf tün Fırat 

Muş) 
dJsmet iBrgüİ! 

Kırşehir] 
Mustafa Şahin 

IKayseri 
Safföt Sakarya 

Çankırı 
Osman Işık 

Ankara 
Göksel Kalaycıoğlu 

Ankara 

Hasan Fecri Alpaslan 
Ağrı 

IKâzım Oksay 
iBolkt 

Mehmet ISezai Fekuslu 
Ankara 

(Mehmet Topaç 
Ufak 

Nihat Türiker 
Afyon 

IKâmıM Turğruil Çoşkunoğlu 
Ankara 

lAli Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Erol Bülent Yalçınkaya 
Kastamonu 

Ayçan Çakııroğulları 
Denizli 

Atilla Sın 
Mug 

Hüseyin Barlas Doğu 
Ankara 

iNulh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Alpaslan Pehlivanlı 
Anlkara 

IBirsel Sönmez 
Niğde 

Nabi Poyraz 
Ördü 

llsmail ISaruhan 
Ankara 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

'Burhan Kara 
Giresun 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Mustafa Demir 
Şanlıurfa 

Halil Şıvgın 
Anlkara 

Leyla Yeniay IKöseoğiu 
(İstanbul 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Manisa Milletvekili ve Devlet eski 'Bakanı İsmail 
Özdağlar hakkında Başbakanlıkça Adalet Bakanlığına 
suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Bu suç duyurusunda muhbir, UM Deniz Nakliyat 
Firması sahibi ğur Memgeneoioğlu'dur. Suç iddiası, 
Bakanın sağladığı şahsî menfaat karşılığı, Bakanlık 
görevini kötüye kullanmak suretiyle adı geçen, firma
nın gemilerine akaryakıt nakliyesi sağlanmasıdır. 

Ayrıca, Bakanın görevini yapan bazı bürokratları 
bu işlere engel olacağı gerekçesi ile görevden almayı 
düşündüğü de iddia edilmektedir. 

Yukarıda arz edilen hususlar; bakanın görevde bu
lunduğu sırada nüfuzunu kötüye fculllanarak şahsî 
menfaat sağladığı ve devleti zarara uğrattığı ve bu 
hareketinin Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri 
kapsamına girdiğini göstermektedir. 

Bu sebeple durumum açıklığa kavuşturulması ve 
Bakanın sorumluluğunun tespiti için Anyasanüı 100 
üncü maddesi uyarınca Devlet eski IBakanı İsmail Öz
dağlar hakkında Meclis Soruşturması açılmasına mü
tedair olan bu önergemizin işleme konulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Efendim, tekrar ediyorum; konuşma 
süreleri lO'ar dakikadır. Hatipler konuşmalarını lüt
fen bu süreye uygun olarak hazırlasınlar ve bu süreyi 
aşmasınlar. 

İlk söz, önerge sahibi olarak Sayın Mehmet To-
paç'ındır. 

ıBuyurun Sayın Topaç. 
Sayın Topaç, süreniz 10 dakika efendim. 

MEHMET TOPAÇ ı(Uşak) — Sayın Başkan, yü
ce Meclisin değerli üyeleri; Manisa Milletvekili ve 
Devlet eski Bakanı Sayın İsmail özdağlar hakkında 
Anayasamızın 100 üncü maddesine göre Meclis so
ruşturması açıılması istemiyle 40 Anavatan Partisi 
Milletvekili olarak verdiğimiz 6.1.1985 tarihli öner
genin görüşülmesine başlanılmıştır. Önerge sahiple
rinden birisi olarak yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekillileri, önergemizin neyi kapsadığı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına ver
diğimiz dilekçemizde ve ekli gerekçemizde açıkça 
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izah edilmiştir. Devlet eşikti Bakanı Sayın İsmail Öz-
dağlar hakkında sağladığı şahsî menfaat karşısında 
bakanlık görevini kötüye kullanmak suretiyle bir de
niz nakliyat firmasının gemilerine akaryakıt nakliye
si sağladığı ve ayrıca bu işe engel olacağı gerekçesi 
ve endişesiyle bazı bürokratları görevden de almayı 
düşündüğü ihbar edilmiş ve suç iddiasında bulunul
muştur. IBu iddialar üzerine Sayın Başbakanımız biz
zat olayın tahkikini istemiş, bunun neticesi olarak 
iddiaları doğrulayıcı ciddî delil ve emareler elde edil
miş, bu nedenle de adı geçen Devlet IBakanının görev
den çekilmesi sağlanmıştır. 

'Bunun akabinde mutlak surette siyasî iktidarla
rın yapması gerekli olanını da yapmış, hükümet de, 
bildirisiyle olayı açıklıkla kamuoyuna duyurmuştur. 
Bu durumda hükümet böyle ciddî olaylarda gösterme
si icap eden hassasiyet, kararlılık ve açıklık lillkelerini 
yerine getirmiştir. Hükümetimiz gerekli ve kendisine 
düşen prosedürü ıtamam'ladik'tan sonra artık görev 
Anayasamızın 100 üncü maddesi gereği ımilıletvekil-
lerindn olmaktadır. Bunun gereği olarak da 40 Ana
vatan Partisi milletvekili yüce Meclise soruşturma açıl
masına ilişkin önergeyi takdim etmiştir. 

İddia bir yolsuzluk ve rüşvet olayıdır. Devletle
rin işleyişinde şahsî çıkar ve rüşvet olayları son de
rece tehlikeli, gayri ahlakî ve toplum nizamını sarsan 
ciddî bir meseledir. Demokratik rejimin açıklığı için
de bu sosyal meselenin kontrol altına alınması, seri 
olarak zamanında üzerine gidilmesi şarttır ve elzem
dir. Ancak, kontrola alınamadığı ve zamanında üze
rine gidilemediği takdirde rejimin, toplumun ve dev
letin sonunu tehlikeye sürükleyen bir olay olarak da 
ortaya çıkacağı muhakkaktır. 

Oiddî delillere dayanan yolsuzluk iddialarında 
büyük hassasiyet .gösteren ve bu hassasiyeti yönetime 
geldikten kısa süre sonra gümrük yolsuzluğunun üze
rine de seri ve ciddî şekilde gitmekle gösteren Sayın 
(Başbakanımız, hükümetimiz ve Anavatan Partisi ik
tidarımız aynı hassasiyeti bu konuda da göstermiştir. 
(!HP sıralarından «Ne zaman?» sesleri). 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibi dinleyelim. 
MEHMET TOPAÇ !(1Devamla) — Her ne şekil 

ve surette ve her kim hakkında olursa olsun bu tarz 
oiddî, ehemmiyetli ve üzerinde durulması elzem isnat
lar bulunursa Anavatan 'Partisi milletvekillerinin de 
konunun üzerine açıklıkla gideceği bu önergemizle 
ispatlamıştır. 

Olay üzücüdür. Hakkında Önerge verdiğimiz Sa
yın Devlet eski ıBakanı (İsmail özdağlar partimiz men-

s subu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin eski bir 
üyesidir. Bu olay bizleri üzdüğü kadar yüce Milleti
mizi de şu anda üzmektedir. Üzüntü kaynağı ne de
rece büyük olursa olsun, bizlere verilen yüce görevin 
bilinci altında memleket menfaatlarını koruma ve 
Türk demokrasisine gölge düşürecek her türlü davra
nışta ciddî ve üzerinde ehemmiyetle durulması gere
ken iddia ve isnatlarda gerekli hassasiyeti göstermek 
mecburiyetindeyiz. Devletin işleyişinde bu tarz olay
lar, tarihte de .görüldüğü gibi, toplumların çöküşü
nü hızlandıran ve devletlerin yapısını sarsan olaylar 
durumundadır. 

Ayrıca, geçmiş dönem hükümetlerinin bu şekilde 
ciddî ve tahkiki gerekli olayların üzerine gitmemeleri 
veya bu gibi isnatları önemsememeleri, âdeta olağan
üstü durumların sebeplerinden biri haline gelmiştir. 

FERİT MELEN (Van) — Yalan, hiçbir şekilde.. 
MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Takip eden 

müdahaleler sonucunda adlî mercilere ve yüce diva
na intikâl eden birçok olayda mahkûmiyet kararları 
verildiği, o tarihlerde üzerinde durulmayan ve eğilin-
meyen meselelerin suç olduğu yargı kararlarıyla belir
lenmiştir. Yakın geçmişimizde mahkûm olan veya be
raat eden bakanların mevcut'olduğu da bilinmektedir. 

Netice olarak, üzerinde eleştiri yapılamayacak 
tek karar demokratik sistemde yargı kararlarıdır. Ön
ceki dönemlerde de bu meselelerin anında ve açıklıkla 
şimdi olduğu gibi üzerine gidilmiş olsaydı, müspet -
menfi şüpheler kalkar, kamuoyu rahatlar, suç işle
yenler karşılığını çeker, iftiraya uğrayanlar da bu 
suçlarından kurtulmuş olurlardı. (HP ve IMDP sıra
larından gürültüler). 

ÖMER IKUŞHAN (Kars) — Gerekçeden bahset. 
- BAŞKAN — 'Sayın hatip, çok istirham ediyorum; 
geçmiş döneme ait bilinen veya bilinmeyen husus
ları alarak, onlar üzerinde konuşmaya yetkiniz yok 
sizin. ((HP ve IMDP sıralarından alkışlar) 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Tamam efen
dim, hayhay. 

'önergemizin ana gayesi bu olup... '(HP ve IMDP 
sıralarından gürültüler). 

SAÜÎM ERER ıflKonya) — Suç (İddialarını ortaya 
at, masalı bırak. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibi dinleyelim. 
(HP sıralarından «Gerekçeden bahset» sesleri) 

MEHMET TOPAÇ l(Devamla) — Ondan bahse-
I diyoruz. 

Önergemizin ana ıgayesi bu olup, konunun üzeri-
I ne hassasiyetle gidilerek yüce Meclise bu şekilde sevk 
I etmektir. 
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Ayrıca bu tarz olaylarda dik tedbir olan istifa mü
essesesinin işletilmesinden sonra yargılamaya ısevfc 
durumuna, demokrasi anlayışımız icabı yüoe Mecli
sin karar vermesini istememıizdir. Türk parlamentosu 
ve siyasî hayatında ıiDk defa iktidar partisi milletve-
Jcilleni, kendi mensubu sayın eski bakan hakkında 'bu 
önergeyi vermekle konu üzerinde, üzerine düşen yü
ce görevi yapmış durumdadırlar. (HP ve.M'DP sıra-, 
laondan gürgültüler). 

IHAlŞKıAN — Lütfen efendim, hatibi dinleyelim. 
(HP ve iMDP sıralarından gürültüler). 

'MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Sayın millet
vekilleri... (HP ve İMDP sıralarımdan gürültüler). 

ÖMER KOŞHAN (Kars) — 'Öbür konularda da 
aynı hassasiyeti gösterin. 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — O sizin kanaati
niz efendim. 

Sayın milletvekilleri, şu hususu kesinlikle önerge 
sahiplerinden birisi olarak belirtmek işitiyorum ki, bu 
tarz önemli, ciddî, tetkike değer ve üzerinde hassasi
yetle durulması icap eden, delillere dayalı isnatlara 
karşı Anavatan iktidarı ve mensupları her zaman cid
diyetle ve açıklıkla meselelerin üzerine gidecek ve ay
nı hassasiyeti gösterecektir. (ANAP sıralarından al
kışlar). 

'Bütün Anavatan Partisi mensupları, demokrasinin 
açıklık rejimi olduğunun, memleket ve millet menfaait-
iarının her şeyin üzerinde kabul edilmesi icap ettiği
nin 'bilinci içerisindedir. Yüce Meclisin bütün üyele
rinin de bu açıklık ve hassasiyet gösterilmesinde ay
nı inançta olduğuna kaniiz. Anavatan milletvekilleri 
ve iktidarı olarak milletimiz vicdanında cesur, karar
lı ve temiz kalmak azim ve kararındayız, önerge ve
ren arkadaşlar olarak görevimizi bu şuur ve anla
yış içerisinde yapmış bulunmaktayız. 

İSayıın Başbakanımız Turgut özal'ın meseleye cid
dî, titiz ve müsamahasız yaklaşımını da takdirle kar
şılıyoruz. Özellikle demokratik döneme geçişten 
sonra ilk siyasî yönelttim olarak gösterilen hassasiyeti 
Türk demokrasisi bakumından olumlu bir gelişme ola
rak da kabul ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, verdiğimiz bu Meclis soruş
turması açılması önergesinin takdirini yüce Meclise 
bırakıyoruz. Yüce Meclisimizce tasvip gördüğü tak
dirde, takdir artık kurulacak komisyonların ve yargı 
mercilerinin olacaktır. 

Hepimizi bu düşüncelerle önerge sahibi milletve
kili arkadaşlar ve şahsım adına hürmetle selamlıyo
rum, yüce Meclise saygılar sunuyorum efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topaç. ı(HP 
ve MDP sıralarından gürültüler). 

Muhterem milletvekilleri, lütfen efendim.. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, açıkla

ma yapmalarını istiyorum. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
FERİT MELEN (Van) — Geçmiş hükümetler 

hangi suiistimalleri yapmıştır? Açıklama yapsınlar 
efendim. 

İBAŞKAN — Muhterem arkadaşlar... 
ONİORAL ŞEREF BOZKÖRT Çanakkale) — 

Gerekçe nerede Sayın Başkan? 
IBAŞIKAN — Muhterem miletvefcileri.. (HP sı

ralarından «Gerekçe nerede kaldı?» ısesleri) 
Muhterem milletvekilleri, lütfen böyle bir usulü

müz yok. 
FERİT MEUEN (Van) — Sayın Başkan, müsaa

denizle açıklama yapmak İstiyorum efendim. 
IBAŞKAN — Sayın Melen, lütfen efendim.. 
ÖMER IKUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, eski 

hükümetlere laf atıldı, müsaade edin konuşsun efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, oturun; öğrenen öğrenme
yen otursun lütfen.. 

Sayın Melen.. 
FERİT MELEN (Van) — Söz vermediniz mi 

efendim? 
ONORAL ŞEREF ıBOZKURT (Çanakkale) — 

- Konuşsun Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. I(HP ve MDP 

sıralarından «Konuşsun Sayın Başkan» sesleri) 
Neyi konuşacaklar efendim? 
ÖMEIR K'UŞHAN (İKars) — Sataşma var efen

dim. 
BAŞKAN — Kıiıme niye sataşma var efendim? 

(HP sıralarından «Sataşma var» sesleri) 
Kime var sataşma? (OP sıralarından gürültüler). 
Muhterem arkadaşlar, lütfen Başkanlığa itimadı

nız olsun, itimat buyurunuz. 
ÖMER KIUŞHAIN '(İKars) — Başkanlığa itimadı

mız var, olayların objektif olarak değerlendirilmesi 
için gerekli. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Hastürk, buyurun 
efendim; süreniz 10 dakikadır. (HP sıralarından al
kışlar)) 

YILMAZ İHSAN HASTÜ/R/K ^İstanbul) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkanımı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet eski 
Bakanı Sayın ismail özdağlar hakkında verilen so
ruşturma önergesi üzerinde söz almış, bulunuyorum. 



T, B. M, M. B : 52 

Burada önce olayın biçimsel yönü üzerinde dur
mak istiyorum. (Sayın (Başbakanın kamuoyunda şok 
etkisi yapan bir açıklamayı bizzat kendisinin yapma
sı alışılan yöntemlerin dışına taşmıştır. Bir Başbakan, 
kendi seçtiği ve birlikte çalıştığı bir bakanın yaptığı 
bir usulsüzlük ve yolsuzluğu felaket müjdesi gibi açık
larken, kanıtüayıcı belgeler sunar. 'Bunu yapmak gö
revidir. IBir Başbakan böyle bir olayın üstüne örtü 
çekemez, açıMaıma yapılmasını engellemez. . 

Ancak, başka bir yetkilinin yapacağı açıklamayla 
olaydan duyduğu üzüntünün derinliği içine gömülür. 
Oysa Sayın özal bunun tam tersini yapmıştır. Açık
lamayı bizzat yaparken elbette bir amaca yönelmiştir. 
Bu amaç nedir? Yüoe Meclis bunu düşünmeli ve ya
nıtını bulmalıdır. 

AHMET TURAN SOĞANOÖGlJU (Sivas) — 
Doğru olanı yapmıştır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

YILMAZ İHSAN HAİSTÜRK (Devamla) — 
Özdağl'aır olayı, demokratıik hiçbir çağdaş ülkede 
rastlanmayacak kadar flu bir olaydır. Çünkü, yakın 
tarihimizde hiçbir başbakanın elinde kesin ve tartı
şılamaz deliller bulunmadan böyle bir suçlamada bu
lunduğunu hatırlamıyoruz. 

Açıklama öylesine ilginç bir biçimde olmuştur ki, 
eski bakanın dokunulmazlığının kaldır ılıması yasa 
dışına taşılarak istenmiş ve Kanunlar ve Kararlar Dai-
ıresi ve Sayın .Meclis Başkanı tarafından bu uygula
ma önlenmiştir. Yüce Meclis, bu biçimsellikteki ya-, 
sa dışı açık tutumu da değerlendirmek zorundadır. 

özdağiar odayı hem politik, hem ekonomik bir 
skandaldir. Çünkü hiçbir hükümette şimdiye kadar 
bu tür iddialarla hiçbir bakan kendi partisi tarafın
dan bu kadar ağır suçlanmamıştır. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Geçmişi bilmiyor-
sıinuz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Sayın Özal, hem savcı gibi dokunulmazlık kaldırıl
masını istemiş, hem de «Özdağlar'ın rüşvet aldığına 
kaniim; yüzde 99 tam 3/4» diyerek hâkim gibi ka
rar vermiştir. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar; ANAP sıralarından gürültüler). 

Bu kararla... (ANAP.sıralarından gürültüler) 
ÖMER (FERRUH İLTER (istanbul) — Yok öy

le bir şey, nereden çıkarıyorsun? 
'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Sayın Hatip, 

bir dakika. 
Muhterem arkadaşlar.. (Gürültüler) Bir dakika.. 

(Gürültüler) . V 
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LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (istanbul) — 
Gazeteye göre konuşma Meclis kürsüsünden. Gaze
te haberini verme oradan, kendi haberini ver. (İANAP 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Gürültüyü kesiniz lütfen. 
Bir dakika sayın hatip, bir dakikanızı rica ede

ceğimi. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 

Tabiî efendim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gürültüyü ke

şliniz, yoksa birleşime ara. vermek mecburiyetinde ka
lırım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Lütfen... Lütfen.. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa

taşmayı kesiniz. 
• BAŞKAN — Sataşma olup olmadığını müsaade 

ediniz de başkanlık Divanı takdir buyursun. (HP ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Sataşma oradan geliyor. 

BAŞKAN — Müsaadenizle efendim; müsaade
nizle lütfen asabımıza hâkim olalım, meseleleri dik
katle dinleyelim ve dikkatle cevap vermeye çalışalım. 

Buyurun efendim. 
-NAB1 SABUNCU (Aydın) — Sayın (Başkan, ön

ce lafı söylüyor, ondan sonra bizi susturuyorsunuz. 
BAŞKAN — Lütfen Oturun efendim; Lütfen.. 

(ANAP sıralarından gürültüler) Lütfen. 
Devam buyurun efendim. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 

Bu kararla, yargılama yetkisini kullanacaklara, bir 
Başbakan olmanın maddî ve manevî tüm ağırlığını 
koyarak, etki yapma istemiyle sonucu etkilemeye ça
lışmıştır. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
Yalan beyanda bulunuyorlar. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Sayın üyeler, acaba hiç mi gazete okumuyorsunuz? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Hatip... 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 

Hiç mi gazete okumuyorsunuz? (ANAP sıralarından 
'gürültüler)1 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakika efendim. 
Muhterem arkadaşlar.. (Gürültüler) Bir dakika... 

•rültüler) Muhterem arkadaşlar.. (ANAP sıralarından 
«Başbakana bakın Başbakana» sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, lütfen gürültüyü kesiniz. 
(ANAIP sıralarından gürültüler). 
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MUSTAFA WÜŞTtÜ TAŞAR .(Gaziantep) — 
Etki yok kardeşim, ne etkisi? 

BAŞKAN — Lütfen.. 
YILMAZ İHSAN HAISTÜRK ((Devamla) — 

Sayın Başbakan buna neden gerek duymuştur? 
HAKİKİ ARTUlKARISLAN (Bingöl) — İSen bi

lirsin. 
- YILMAZ İHSAN HASTÜRIK (Devamla) — 
Sayın özal, basına yaptığı bir açıklamada, «IBizi ikti
dardan düşürmek isteyen güçler var» demiştir. Bunun 
anlamı nedir? Bunlar kimlerdir ve Sayın özall'ı neden 
düşürmek istemektedirler? 

Şimdi de soruşturmanın özünden kaynaklanan 
olaylar zincirine bakış açımızın anlatımına geçiyorum. 

Sayın Başbakan, kendi yaptığı açıklamalardan an
laşıldığına göre, özdağlar olayından çok önce haber
dardı; yani yeni ekonomik kararlar alınmadan ve zam
lar yaılmadan önce. Pelkıi Özdağlar olayını KDV'nin 
ülkeyi bir yangın yerine çevirdiği günlerde ortaya at
ması bir rastlantı mıdır? Rarıstlantı ise neden; rastlan
tı değilse neden? (HP sıralarından <«Onu unutturmak 
için» sesleri) Bundan da, özal'ın bazı bakanlarını is
tediği gibi değerlendireceği anlamını çıkarmaktayız. 

Sayın Başbakan, 15 Aralıkta bu olayı öğrenmiş 
ve 5 Ocak tarihinde radyodan 20,30'da Başbakan ta
rafından istifa, 23.00 habertlerıinde de «suiistiımal» şek
linde açıklanmıştır. 

Geçen bu kadar kısa süre İçinde Başbakan, memur 
statüsünde bulunan, bir müşavir olarak balkan emrin
de olan Adnan İKahveci'ye nasıl tahkikat yaptırmıştır? 
ıBu müşavirin ve diğer müşavirlerce bazı bakanlar 
hakkında şu anda başka tahkikatların da yapılmadığı, 
ya da yapılmayacağına Sayın Başbakan bizi nasıl inan
dıracaklardır? 

IMLUSTAıFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — IBa-
kan mısınız beyefendi? 

YILMAZ İHSAN HASTÜR/K (Devamla) — 
Yoksa bu müşavirler, müşavir adı altında memuriyet
leri dışında gizli bazı görevler için mi kadrola|imışlar-
dır? Yanı bakanlar üstü bir cunta müşavirliği mi ku
rulmuştur? CHP sıralarından alkışlar) ıBu müşavirler-

• den, örneğin aklıma gelmişken söyleyeyim, bir Palkde-
ımirîi için de başka bir dosyayı, bir başka değer
lendirmenin hazırlanmasını Sayın Başbakan isteye
cekler midir? 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Muhayyelen geniş. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRIK (Devamla) — 

Bu değerlendirmeler bir kez yasa dışı işlemeye gör
sün. O zaman fısıltı gazetesinde elbette, daha 6 bakan 

hakkında da dosyaların hazır olduğu kulaktan kulağa 
telefon zincirine bağlanacak, böylece hükümetin ayak
ta kalması imkânsız bale dönüşecektir. 

Olayın asıl can alıcı bir noktası da, 8 doladık nak
liyenin 15 dolara çıkarılmasıdır. Bu olay nasıl olmuş
tur, bilemiyoruz. ıBu durumda, Özdağlar hakkında 
suiistimal iddiası doğru olsa bile, gerçekte özdağ-
lar'ın isadeoe Başbakanın verdiği 'emri yerine getirmiş 
olması ihtimali de ortaya çıkmaktadır. I(HP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
Sataşma var Sayın Başkan, söz istiyorum. 

MUSTAFA RİÜŞTÜ TAŞAR ((Gaziantep) — 
Önerge üzerinde konuşsun beyefendi, tarafsızlığınıza 
halel getiriyorsunuz. 

YILMAZ İHSAN KASTÜRK ı(Devamla) .— 
Özdağlar olayında karanlık noktalar vardır, öne sü
rülen rüşvet iddiasının da.. (ANAP sıralarından gü
rültüler). 

(HAŞIKIAN — Sayın hatip, bir dakika müsaade 
eder misiniz? (Gürültüler) 

.Muhterem arkadaşlar, bir dakika müsaade 'edin. 
(Bu müzakeresini yaptığımız nedir? Meclis soruştur
masıdır. Meclis soruşturması ile ilgili madde Anaya
sanın 100 üncü maddesidir. Bu maddede, soruşturma 
isteminin görüşülüp karara bağlanması için il ay sü
re konmuştur. 'Bu süre 1 güne indirilmiş, (24 saat), 48 
inci saatte müzakereye başlanılmıştır. Bu süre içeri
sinde nereden, hangi malumat alınacaktır? Elbette ba
sından alınacaktır. Müsaadenizle bunu yapmayın. 

Devam, buyurun efendim. '(Bakanlar Kurulu ve 
ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar ve 
gürültüler, HP ve IMDP sıralarından «Bravo» sesle
ri ve alkışlar) Oturun yerinize; iki tarafda yerine 
otursun. (Gürültüler) Bir dakika lütfen.. 

TALÂT iSARGIN (Tokat) — (Başkanlığı bırak, 
tarafsızlığı kaybettin. 

(AYOAIN ÇAIKIROÖULLARI (Denizli) — Sayın 
(Başkam, usul hakkında söz istyoruım. (Gürültüler). 

(BAŞKAN —Lütfen yerinize oturunuz. 
Muhterem arkadaşlar, işimize geldiğinde alkış, 

işimize gelmediğinde yan tutmak.. Olmaz böyle şey. 
(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar ve 
«Bırak Başkanlığı» sesleri; HP ve MDP sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Ben burada İçtüzüğün ve Anayasanın verdiği im
kânları kullanıyorum. Lütfen efendim.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL ((İstanbul) — 
Sayın Başkan, tarafsızlığınızı kaybediyorsunuz. 
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. ÎSMAÎL ÜĞDfÜL (penizüi) -r-. Taraf tutamaz
sınız. 

TALÂT SARGIN i(Tökat) — Tarafsızlığını kay
bettin, IMecüsıi idare edemiyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz. Eğer 
maksadınız.. 

AHMET TURAN SOĞANOOĞLÜ (Sivas) — Sa
yın Başkan, tarafsız hareket etmiyorsunuz. IBu gü
rültülere siz sebebiyet verdimıiz (Bugünkü gündemi Baş
kanlık Divanı 'tayin etti, siz kimi suçluyorsunuz? Size 
bugüne alın diyen var mıydı? 

BAŞKAN — Kimseyi suçlamıyorum, yerinize 
oturunuz. Ben sizden hatibi dinlememizi rica ediyo
rum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Devam buyurun efendim. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRJK (jDevamla) — 

Sayın üyeler, özdağlar olayında karanlık noktalar 
vardır, öne sürülen rüşvet iddiasında hem hükümet, 
hem de özdağlar bugüne kadar kendi açılarından ke
sim bir kanıt sunmamıştardır. ©anda alındığı iddia 
edilen konuşma bizi tatmin etmemiştir. (ANAP sı-
ralaırıından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim, dinleyelim hatibi. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Rüşvet verdiği iddia edilen.firma, konuşmayı banda 
almadan 'önce, Özdağlar'ın bir yakınına ödendiği id
dia edilen paraların seri numaralarını neden tespit 
edip, ilgililere bildirmemiş, ırüşvet vermek niyetinde 
değilse, neden suçüstü yaptırmamıştır? !(HP sırala
rından «Bravo« sesleri, alkışlar) 

Kaldı ki, 'rüşvet verdiği iddia edilen firmanın yö
neticileri böyle bir olayı reddetmektedir. O zaman da, 
ortada dolaşan ve olayın tek kanıtı olarak görülen 
bu bant olayı nedir? Bir ıBaşbakan, kabine içinde 
kendisine en yakın ve haltta ailenin çocuğu sayılan 
bir genç bakan hakkında sadece bir ses bandıyla nasıl 
bu kadar kesin konuşabilmektedir? Elinde başka ka
nıtlar var ise nelerdir ve kamuoyundan neden safclan-
maktadıır7 , 

Bildiğimiz kadarıyla, 12 Eylülden sonra kurulan 
Devlet Denetleme Kurulu etkili bir biçimde çalış
makta ve kendisime yansıyan pek çok olayı en ufak 
ayrıntısına kadar değerlendirmektedir. Acaba Başba
kan özal, bu kuıruıla başka ve çok sayıda ilginç bilgi
lerin geldiğini ve bunların belgelendiğini öğrendikten 
sonra mı en yakını olan bir bakanı adalete teslim et
mek zorumda kalmıştır? 

Kaldı ki, (Kapıkule olaylarında, (hayalî ihracat ko
nusunda, vergi iadelerinde, Gökova olayı ve hafri

yat konusu bazı inşaat ihalelerinde.. (HP ve MDP 
sıralarından alkışlar, ANAP ve Bakamlar Kurulu sı
ralarından gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
YILMAZ (İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 

Gürültü yapmak bir bakana yakışmıyor sayın bakan, 
lütfen kendimize gelin. 

MUSTAFA IRJÜSTÜ TASAR ((Gaziantep) — 
ıSöylediklerdnin bu konu ile ne ilgisi var? Sem kendi
ne gel. 

BAŞKAN .— Sayın Hatip bağlayım efendim, sü
reniz doluyor. (HP sıralarından «Tekrar et, tekrar et» 
sesleri). 

YILMAZ ttHSAN HASTÜRK (İDevamla) — 
Gökova olayı ve hafriyat konusu bazı inşaat ihalele
rinde bizzat yüce Meclise ihbarımı yaptığımız ve eli
mizde belgesi bulunan çay tekeli konusu öncesi bir 
firmaya verilen teşvik belgesi konuşumda (ANAP sı
ralarından «Ne ilgisi var?» sesleri) duyarlılığı olmadığı 
gözlenen Sayım (Başbakanın, bu kez gösterdiği duyar
lılığın nedenini anlatmakta inanın güçlük çekiyoruz. 
Acaba Başbakanım kulağıma bu dosyanın başkaları 
tarafımdan da tutulduğu fısıldandığı için mili, kendisi
ni kamuoyunda açıklayarak alelacele manevî kardeşi
ne yüce divan yolumu reva görmüştür? 

MEHMET ÖZDEM'UR (Elazığ) — Bravo Özal'a, 
bravo... 

. YILMAZ ÜHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Bu halde 'aldığı iddia edilen rüşvet iddiası bir tek ki
şinin omuzlarına yüklenemez. İBaşbakan da bu olay
dan aklanmak içim yüce divan yolunu seçmelidir sa
yın üyeler. ı(HP ve MDP sıralarından alkışlar). 

NAHÎ SABUNCU (Aydın) — Sayım Başkan, Sa
yın Başkan, ne biçim laf bunlar?.. i(HP sıralarımdan 
«Otur yerime, otur» sesleri). 

BAŞKAN — Lütfen bağlayım efendim, süreniz 
doldu. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
özdağlar'ın sürekli sinir bunalımı geçirmesi ve inti
harımdan söz edilmesi çok ciddî bir olaydır. Olayın 
müspet veya menli oluşumu Özdağlar'ın yaşamasıy
la mümkündür. 

'BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
YILMAZ (İHSAN HASTÜRK ((Devamla) — 

Öldürüleceği söyleniyor, öncelikle bu konuda önle
mi lîçişleri Bakanınım alması gerekir. İleride doğabi
lecek herhangi bir müessif olaydan İçişleri Bakanı
nı sorumlu tutacağımızı şimdiden ilam ediyorum. 
(ANAP sıralarımdan «Vakti dolmadı mı» sesleri). 
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(BAŞKAN' — (Lütfen bağlayın, .sözünüzü kesece
ğim efendim. 

YILMAZ 'KHJSAN eASTÜRK (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Olay, Başbakanlık açıklaması üzeninden 'bir hafta 
'geçmiş olmasına rağmen hâlâ karanlıklar içkidedir. 
örneğin Sayın Özal olayı öğrendikten sonra, özdağ-
lar ve yakınlarının imal varlığı hakkında bir araştır-
ma yapttırımış imidir? 

(MUSTAFA IRIÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Vak
ti doldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın hatip, 2 defa ihtar 'ettim. 
YILMAZ İMJSAN HASTÜRK ı(Devamla) — 

Bağlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Kesiyorum sözünüzü. 
'YILMAZ 'İHISAN HASTÜRK (Devamla) — 

Sayın 'Başkanını, konuşmamın büyük bir kısmını ar
kadaşlarımız laf atarak geçirdiler. 

BAŞKAN — (Hayır, ben onu nazarı litibare aldım, 
sözünüzü kesiyorum. 

YILMAZ IİHİSAN HASTÜRK . (Devamla) — 
Bantta adı geçtiği iddia 'edilen kayınpeder kimidir, ne 
•iş yıapar, kimilerle ne liıliişiki si vardır? 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum efendim. 

YILMAZ 'İHSAN HASTÜRK, (Devamla) — • 
ISayın Başkanım, bağlıyorum. 

IBASJKAN — Kesiyorum sözünüzü. 
YILMAZ 'İHSAN (HASTÜRK (Devamla) — 

Bütün bu saydığım hususlar, yüce (Meclisimizin gün
demlinde çok önemli bir konunun bulunduğunu orta
ya getirmektedir; sayın üyelerin İtirazı da bunu doğ-
'rulamaktadır. (Bu yüce Meclisin, konuyu tüm boyut
larıyla incelemesi ve alacağı karar İle tarihe ışık tut
ması görevidir;' bu görevi hatırlatıyoır, hepinize say
gılar sunuyorum. (HIP sıralarından alkışlar). 

(BAŞKAN — Teşekkür ©deriz Sayım Yılmaz Has-
türk. 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın (Başkan.... 
BAŞİKAN — Lütfen muhterem arkadaşilar.... 
HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Sayın 

Başkan, usul hakkında söz listiyoruım. 
BAŞKAN — Bir 'dakikanızı rica edeceğim. Efen

dim, siz böyle bağırdıkça, gürültü yaptıkça ben size 
sesimi işittiremem. 

•MUSTAFA BALCILAR (Bslkişehk) — Siz sebep 
oluyorsunuz. 

BAŞKAN —Ben bir şeye sebep olmuyorum. 
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IMUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sen se
bep oluyorsun, sen. 'Yorum yapıma Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Efendim, yorum yapmıyorum. Ora
dan, «Nereden, gazeteden mi alındı bu? Basından mı 
alındı?» dediği zaımanki cevaptır o,_başkıa bir şey de
ğildir. 

TALAT SARGIN i(Tdkat) — Tarafsız ol, taraf
sız. 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen arkadaşlar. 
Bu hareketler bize puan getirmez, lütfen. 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, lüt
fen, söz liıstiyorum. 

IBAŞKAN — Sayın (Hilmi Bıiçer, buyurunuz efen
dim. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar). 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan* usul 
hakkında söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim, nedir? 
HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Usul hakkında söz 

istiyorum. 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Usul -

hakkında söz istiyorum. 
ıBAŞKAN — Nedir efendim, neyin usulü hak

kında? 

KÂMİL T. OOŞjKUNOGLU (Ankara) — Taraf
sızlığınız hakkında. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, hatip bi
tirsin de ondan sonra sizi dinlerim (ANAP sıraların
dan gürültüler). 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, ben 
şahsınızın tutumu ille ıllgiHi söz istiyorum; tutumunuzla, 
davranışınızla rjlgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yerinize oturun efendim. 
HALİL ŞIVGIN i(Anfcara) — Usul hakkında söz 

istiyorum. . 
İBAŞKAN — Oturunuz efendim, lütfen yerinize 

oturunuz. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAIR (Gaziantep) — Duy-

mamazlıktan geliyorsunuz sözleri. 
BAŞKAN — Duyuyorum hepsini. 

'MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Usul 
hakkında söz istiyorlar neden vermiyorsunuz? 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Tutumunuz hak
kında söz istiyorum, tarafsızlığınızı yiitirdinlz. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun efendim. 
Buyurun Sayın Biçer; süreniz 10 dakikadır. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; Anavatan Partili 40 miılletvekili arkadaşımız 
»tarafından verilen, Devlet eski Bakanı ismail Özdağ-
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lar hakkındaki Meclis soruşturması önergesiyle ilgili 
alarak şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzurları-

* nızdayım. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. (Alkışlar). 

iBu konu ile ilgili alarak Sayın Başbakanımızın 
düştükleri hukukî bir hatayı belirtmeden konuşma
ma geçemiyorum. Sayın IBaşbakaın, kendi ifadelerine 
göre... 

MUSTAFA (RIÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Bu
nu siz mi takdir edeceksiniz? 

HİLMİ IBÎÇER (Devamla) — Vaktiyle biz de çok 
laf attık; kafamıza geçirdiler bu Meclisi. Merak et
meyin sizin de geçirirler kafanıza. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın (Biçer, lütfen efendim. 
MUSTAFA iRÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — İBu 

Meclis kafanıza daha çok geçer. 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Size kâfi gelme

miş... 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Sayın Başbakan, 

kendi ifadelerine göre, olaya muttali olduğu anda, 
olayı Adalet Bakanlığına intikal ettirmeden önce, 

Anayasamızı ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün bu konu ile ilgili hü
kümlerini bir okumalı; eğer okumayı bilmiyorsa mü
şavirlerine, danışmanlarına sormalı İdi. (ANAP sı
ralarımdan gürültüler, «ıYuh» sesleri) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ne 
biçim konuşuyorsun be? Başbakan hakkında nasıl 
böyle konuşuyorsun?.. İkaz edin Sayın Başkan. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Biçer, lütfen o son sözünüzü 
geri aılm. 

IHÎLMI BİÇER (Devamla) — Efendim, «oku
mak biimiyor»dan kastım cehalet değil. (ANAP sı
ralarından 'gürültüler) Efendim, bir sürü müşaviri 
var, evvela bunu okutmalıydı, benim kastım bu. 

MUSTAFA RÜÎŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Sözünü geri al. 

BAŞKAN — Müsaade edin beyler, müsaade edin. 
HİLM1! 'BİÇER (Devamla) — Peki efendim, geri 

aldım efendim; sözümü geri aldım. 
Bu kanaatimizce hukukî bir 'hatadır. Oysaki Sa

yın Başbakan bir hata ederek durumu Adalet Ba
kanlığına bildirmiş, Sayın Adalet Bakanı hatayı dü
zeltecek yerde, ikinci bir hata işleyerek konuyu Anka
ra Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmiş, hatalar 
zinciri devam etmiş; Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğından bakanın dokunulmazlığının kaldırılması isten
miş.. 

| Arkadaşlar, affedilecek hatalar değil bunlar. 
I (ANAP sıralarından gürültüler) Anayasamızda bu

nunla İlgili hüküm var. 100 üncü maddeyi açıp oku
yalım. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Okuman var mı, okuman?.. 

(HİLMİ IBİCER (Devamla) — Okumamın oldu-
j ğunu görürsünüz siz. 

«Başbakan veya bakanlar hakkında, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda biri
nin vereceği önerge ile, soruşturma açılması istene
bilir. Meclis, bu istemi en geç hir ay İçinde görüşür 
ve karara bağlar.» 

Arkadaşlar, burada Anayasanın esprisi, hükümet 
üyelerini parlamentere nazaran daha fazla imtiyazlı 
bir duruma getirmektir; yaeni hükümetin aleyhinde, 
önerge veriden kişinin lehine bir hükümdür bu ama, 
bunu hükümetimizin sayın başkanı görmemezlikten 
gelmişler. 

REOEP KAYA (Bilecik) — îyi ki sen 'gördün. 

HİLMİ ıBtÇER (Devamla) — Biz gördük, evet; 
biz gördük ve vuracağız yüzünüze. 

Soruşturma önergesine gelince: 5 Ocak 1985 gece
si saat 23.00'te, tatil olmasına rağmen radyolardan 
bir hükümet bildirisi diniliyoruz. Bu bildiride, «Ma
nisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail Özdağ-
lar İle ilgili olarak ciddî bir yolsuzluk iddiası kanunî 
gereği yapılmak üzere Adalet Bakanlığına intikal et-
ıtirilmiştıir» denmektedir. Aynı saatte haber bültenin
den, ANAP'lı 40 milletvekili arkadaşımızın aynı ba
kan hakkında bir soruşturma önergesi verdikleri ha
berini dinliyoruz. 

Ertesi günü gazeteleri okuyoruz; soruşturma öner
gesinin gerekçesi yok, usulüne de uygun değil. Henüz 
tatbik edilecek İçtüzük çıkarılmamış olmakla beraber, 
öyle zannediyoruz ki, bundan önceki devrelerde uy
gulanan Birleşik Toplantı İçtüzüğünün ilgili madde
si uygulanacak. Orada, önergenin ne şekilde yazıla
cağı açık şekilde izah edilmiştir. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (llstanbul) — 
Yanlış biliyorsun onu. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Efendim, hangisi
ni uygulayacaksınız?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
Millet Meoiisininkıkıi. 

(HİLMİ İBİÇER ı(Devamla) — Ertesi günü gaze
teleri okuyoruz; soruşturma önergesi hakkında çeşit
li izahlar var. Yine havadislere göre, gece saat 21.00' 

I de 60 ANAP'iı milletvekilli parti genel merkezine 
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çağrılarak durum kendilerine ıizah edilip, acele bir 
önergenin hazırlanıp verilmesi kararlaştırıldığı anlaşı
lıyor. 

Yine- gazetelere göz atmaya devam ediyoruz: Sa
yın Başbakan, «Özdağlar'ın istifasını ben İstedim. 
Olayı çok ciddî buldum. Bantı 40 defa dinledim» di
yor. (Sayın Ozdağlar lise, «Ben kendi isteğimle istifa 
ettim. Sıhhatim bozuk, enfarktüs geçirdim istifamda 
kimsenin tesiri oümadı» demektedir. 

Görülüyor ki, 2 yakın devlet adamının konuşma
ları tenakuzlarla dolu. Ilnsanın aklıma şu ısual geliyor. 
Gazeteler burada arkadaşlar.. 

.RECEP KAYA (Bilecik) — Hangi gazeteler? 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — İnsanın akılına şu 

sual geliyor: İstifadan ısbnra ozdağlar açıklama yap
masaydı, Sayın Başbakan böyle bir açıklama yapacak 
mıydı? Bu saf hattan da görülüyor ki, ortada, bir te
laş var; âdeta duyulan bir yolsuzluğun en kısa za
manda örtbas edilmesi endişesi var. 

MUSTAFA BALCILAR (((Eskişehir) — Tam ak
si. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Sayın Başbakan, 
bakanı görevden aldınız veya istifa ettirdiniz, zarar
sız halle geldi. O hailde yapılacak iş, iyi bir araştırıma 
yaptırarak, isabetli karar vermektir. Oysaki gene Sa
yın Başbakan beyanında, durumun Adnan Kahveci' 
ye tahkik ettirildiğini söylüyor. Adnan Kahveci kim
dir? Her bakanın arkasında bir Adnan Kahveci var 
mı, yok mu? ıflMDP ve HP sıralarından «Var, var» 
sesleri). 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) —• Ailenize yakınlığı 
ile bilinen bir bakanın alelacele böyle bir muamele
ye reva kılınmasına vicdanınız nasıl razı oldu? Yoksa 
bu, bundan sonraki bakanlara bir gözdağı mıdır? 
Buna benzer, cevapları verilmesi müşkül bir sürü 
sualler akla geliyor. 

Soruşturma önergesine konu olan bu isnatları 
Türkiye'de duymayan kimse kalmadı. Aslında bu, 
meçhul bir mesele değil. Arkadaşlar, bunlarım ariza-
mik birkaç tanesini arz etmek istiyorum. 

Birkaç gün önce bir gazetede petrol nakli yolsuz
luğu tefrika edildi. Gazeteleri bulmak ve okumak 
mümkün; çünkü mazisi çok yatkın. Bir ANAP millet
vekili, soruşturma konusu olan sayın bakan ile kav
ga etti, basına intikal etti, dinde bir sürü deliller bu
lunduğunu arkadaşıımız gazetecilere beyan etti ve 
sonra kapandı. Balıkesir Mıille/tvekili Sayın Fenni ts-
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limyeli arkadaşımız, 19.1.1984 tarihi Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki konuşmasında (Zaman çok dar 
olduğu için hepsini veremiyorum) bunu aynen de
taylarıyla bildiriyor; fakat ilgili sayın bakan buna ce
vap vermiyor. Rivayet olarak duyduğumuza göre, 
ANAP milletvekili arkadaşlarımız' bu konularla ilgili 
pek çok sorular vermişler, konuşmalar yapmışlar; fa-

vkat sayın ilgili balkan veya bir yetkili gelip bu konu
da da hiçbir açıklama yapmıyor. 

Ayrıca Sayın Veclhi Akın, Başbakanlık Bütçesi 
görüşülürken aynı konuya temas ediyor; «Büyük 
ihale yolsuzlukları memleketi sarmıştır, buna bir ça
re bulunmalıdır» diyor. Bakınız, memleketimizde 
ekonominin babası, kurucusu, tatbıiikçiısi olan Sayın 
Kaya Erdem'in verdiği cevaba; aynen cümlesini oku
yorum efendim1: «Özellikle eski bir asker olan ve 
duyduğu veya gazete dedikodularından edindiği bil
gileri, durum değerlendirmesi yapmadan yüce Mec
liste tenkit konusu yapmasını da yadırgıyorum.» Di
ğer bir konuyu belirttikten sonra; «Konuların cevap
larını arz ediyorum» demektedir. 

Arkadaşlar, görüyorsunuz ki, bu konuları duyma
yan yalnız hükümet. Hükümetin dışında herkes Tür
kiye'deki suiistimaller zincirini adım adım takip et
mektedir. 

Şimdi, hal ve keyfiyet böyle iken, Sayın (Başba
kanımız gece, yukarıda arz ettiğim gibi, büyük bir te
laş İçerisinde saat 23.00 bültenine yetiştirmek gayre
tiyle sayın milletvekili arkadaşlarımızla temas kuru
yor, önerge hazırlanıyor ve haber bülteninde bu ko
nu, yemi keşfedilmiş bir konu gibi kamuoyuna açık
lanıyor ve Başbakan, «Bundan da partimiz güç ka
zanmıştır» diyor, bir Başbakan, «En yakınım da olsa 
acımasızca bunun üzerine gideceğim» diyor (ANAP 
sıralarından alkışlar) ve ertesi günü muhterem valide 
hanımları da gazetelerde beyanda bulunarak «Pederi 
gibi sayın oğlum da hassastır» diyor; herkes bu işin 
içerisine bir telaş içerisinde karışıyor. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce diğer sayın ko
nuşmacı arkadaşım bu konuya değindiği için, zaman 
darlığı nedeniyle ben uzatamıyorum. (ANAP sırala
rından «Süresi bitti» sesleri) 

BAŞKAN — Hayır efendim; süresi var daha. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — 'Mesele şu efendim: 

(Bu kadar aceleye hiç gerek yok. Siz, istifa ettiremez-
seniz azil yolunu da açtınız; böyle (bir örneği de var. 
Bakanı azlettiniz, bakan uzaklaşitı görevden, zararsız 
halle geldi. Müsaade ediniz, Türkiye'nin dört bir ya
nından elimize ihbarlar yağıyor. Şunlardan belki is-
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tûfade edeceğimiz şeyler vardır. Arkadaşımız belki 
haklıdır. /Biraz önce dendiği gibi, arkadaşımız belki 
azmettiren vardır. Sütün bu konuları.... (ANAP sı
ralarından «Soruşturmada çıkacak» sesleri). 

Tabiî çıkacak; ama bu kadar aceleye me gerek 
var? 

RBOBP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 
Tahkikat Komisyonu bunun .için kuruluyor. 

HİLMİ BİİÇER (Devamla) — Gece saat 23.00'te, 
tatil .gününde; Cumartesi günü ©ece saat 23.00'te.... 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

Sayın arkadaşlarım, lütfen kürsüden bu sorulara 
cevap verilirse çok minnettar oluruz, çok memnun 
kalırız. 

Soruşturma önergesine konu olan bu isnatları bi
raz önce arz ettim; bir daha tekrar etmek lüzumu 
yok. Yanlış da olsa, doğru da olsa bu tür suiistimal- \ 
ferin üzerine gidilmesini çok olumlu buluyorum... 
(ANAP sıralarından «Saati doldu» sesleri). 

'BAŞKAN — Efendim, 46'da başladı, 56'da bite
cek, önümde saat; lütfen biraz birbirimize itimadı
mız olsun. 

HlLMl BİÇER (Devamla) — Ancak, yine ga
zetelere göz attığımızda, Sayın Özdağlar'ın danışma
nı ve resmen devlet memuru durumunda olan Tah
sin Durlu beyefendi bakınız ne diyor.. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstan- i 
bul) — Tekzip edildi. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Efendim, DİTAŞ 
Genel Müdürü Beltan isimli bir zatı muhterem de 
aynı şeyde ısrar ediyor ve nihayet dün basın toplantı
sı yapan Sayın Özdağlar da, «Gidersek beraber gide
riz» demek suretiyle birtakım şeylerden bahsediyor. 
Mesele şudur: 

Sayın .Başbakanımızın böyle bir intikal rejimi içe
risinde, bir suçlu havası içerisinde yüce divana git
mesini Türkiye'de isteyen tek kişi yoktur. Gitmemesi 
en büyük temennimizdir. Ancak, bu olayda, tekzip 
edilsin edİrnesin, şu anda devletin içinde yüksek gö
revde bulunan bir zatı muhteremin işte beyanı : 
«özail'ın emrini uyguladık.* 

MUSTAFA RÜŞTÜ TASAR (Gaziantep) — 
(Hep gazete haberi. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 
— Yani yanlış yazılsın, tekzip edilsin, hâlâ burada I 
beyanda bulunun... Mide rni bulandırıyorsunuz? Tek
zip edildi.. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Bu da elbette bir I 
labkike ihtiyaç gösterir. Ben bunun doğruluğunu id- | 

dia etmiyorum arkadaşlar; yanlış anlamayın. !Bu doğ
ru değildir belki; ama diyor ki, «(Beraber yaptık bu 
işi» devletimizin içinde görevli bir kişi. 

RECEP ERCÜMENT (KONUKMAN (İstanbul) 
— Yanlış haber. 

TALİÂT SARİGİN (Tokat) — (Başkan, sözünü ge
ri alsın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
Efendim, siz de lütfen bağlayınız sözünüzü, 1 da

kikanız var. 
HILMIİ BİÇER (Devamla) — Peki efendim. 
Muhterem arkadaşiarım, konu aslında çok derin 

bir konu, konuşulacak çok mesele var; ama biz, 1 
dakikamız kaldığına göre bağlayalım işi. 

Değerli arkadaşlarım, bu meclislerde böyle olay
ların üzerine zaman zaman giditaıişbir. Gidilmediği 
zaman büyük sıkıntılar olmuştur. 18 millyonluk bir 
haksız kredinin hesabı bu memlekette 20 sene sür
müştür. Yine de eskiler itham edilerek, burada mev
cut olmayan kişiler itham edilerek, «Eskiden olduğu 
gibi» • şeklinde bir ibare kullanılmasını teessüfle kar
şılıyoruz. 

1ÇİŞUER1 BAKANI YILDIRIM AIKBULUT 
(Erzincan) — O konuda mahkeme kararı var. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız artık. 

HtLMt BIÇEıR (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, bu, bu hükümetin bünyesinin tabiî gereğidir. 
Türkiye'de herkes, bu hükümetin içerisinde holding
lerin temsil edildiğini söylüyor. 'Holdingler elbette 
'ticaretle iştigal ederler ve bunlar rekabete girecekler
dir. Bu, devler savaşıdır arkadaşlar. Bu, ticarî bir 
savaştır. Bunu fazla da yadırgamamak lazımı. 

BAŞKAN — Sayın hatip, sözünüzü kesiyorum. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) —'»ir dakika Sayın 

Başkanım, bağlıyorum efendim. 

Arz ettiğim bu nedenlerle, ileride yapılacak tah
kikat neticesinde gerçekleri daha çok aydınlatacağı 
ımülahazasryîa önergeye olumlu oy veriyorum ve ve
rilecek bu kararın rejimimize hizmet etmesini diliyo
rum. Ayrıca verilecek bu kararın, bundan sonraki 
arkadaşlarımıza bir ikaz olmasını temenni ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (MDP ve HP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Biçer. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, arikadaşımız, yanlış uygula
ma yaptığımız iddiasında bulundular. Sataşma var
dır, müsaderiizle söz almak istiyorum.-
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(BAŞKAN —Sayın Balkan, yalnız p noktaya mün
hasır olmak üzere söz verebilirim; İçtüzük buna mü
sait. Anoak yanlış 'olmadığını beyan edeceksiniz. 

Buyurunuz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri... 
IMEIHMET YAŞAR (Ağrı) — Sayın Başkan, bana 

söz verımediniz. 
(BAŞKAN — Lütfen efendim, dinleyelim lütfen. 
Devam buyurun. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Sayın Biçer'dn konuşması... 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Sayın Başkan.., 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme-

* yin.ı 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Sayın Başkan, ni

çin 'bana göz vermediniz? • . • 
'BAŞKAN — Lütfen oturunuz erendim. 
Devam buyurun efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Sayın Biçer konuşması arasında, olayla ilgili 
işlemlerin yanlış yapıldığını, bakanlığımın hataya düş
tüğünü ifade etti. (HP ve MDP Biralarından «Doğru, 
doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Bırakın efendim, siz «Doğru» diyor
sunuz, kendisi ne diyor'bakalım. 

Devaim buyurun. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Müsade edin, doğru mudur, eğri midir, 
yanlış imidir, 'bunu arz için huzurunuza geldim. 

Bir kere açıklamıştım ben Balkanlar Kurulu top
lantısından sonra, kısaca tekrar açiklayayıtn. Başba
kanlık makamı, bir itibar aldığını, bir ihbarın 'bulun
duğunu ve bu ihbara mesnet teşkil eden yine bir teyp 
bandının elde olduğunu ifade ederek, kanunî gereği 
yapılmak üzere Adalet Bakanlığına bir yazı gönderdi. 
Aldık; bir yazı, bir teyp ve bandı. 

Adalet Bakanlığının kazaî 'hiçbir fonksiyonu yok
tur, 'biliyorsunuz. Çok mahdut hallerde (bakana yetki 
verilmiştir. Gelen evrağı, gelen talebi ne yapacaktık? 
(HP ve MDP sıralarından «İade iade» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Bir durum tespiti yapmak mecburiyetinde 
idik. (HP ve MDP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Hayır arkadaşlar, bir durum tespiti yap
mak mecburiyetinde idik. İddiayı deşifre edip ortaya 
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koymak medburiyetinde idik ve ondan sonra hattı 
hareketimizi tayin edecek idik. Bunun da tek mercii 
yargıdır, savcılıktır. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Bunu 
Adalet Bakanlığı takip etmez, Cumhuriyet savcılığı 
takip eder, Yetkinizin dışına çıkmayın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, tamam ©fendim, 
lütfen. 

ADALET BARANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Suç ihbarı vardır; suç ihbarını yetkili mer
ci olan Ankara Cumhuriyet Savcılığına 'gönderdik. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Bunu 
Adalet Bakanı 'takip etmez, Cumhuriyet savcılığı ta
kip eder. 

BAŞKAN — Lütfen..? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Müsade buyurun beyefendi, müsaade bu-
yuron. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Ankara Savcılığı ne yapmıştır? Yeminli 
bir hilirkişi heyeti teşkil etmiş, bandı deşifre etmiş
tir ve bakmıştır, iddia bir sayın bakan hakkındadır; 
görevden neşet etmektedir suç; «Ben bu şartlar al
tında görev yapamam» demiştir ve gereği için bize 
yollamıştır., 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Görev ya
pamayacağını baştan bilmeniz lazım Sayın Bakan. 

AJDALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Müsade edin., 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ADALET BAKANI M. NEOAT ELDEM (De

vamla) — Şimdi, Anayasanın 100 üncü maddesi, hat
ta hatta daha da geniş düşünürsek, Anayasanın 83 ün
cü maddesi, muvacehesinde savcının yapacağı tek şey, 
durumun tespiti ve ilgili makama hadiseyi intikal et
tirmektir; yapılan da bu olmuştur, yüce Meclise de 
'bu amaçla gönderilmiştir.; 

BAŞKAN — Tamam Sayın Balkan, tamam. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Yanlış (hiçbir işlem yoktur; o sadece sizin 
sutefehhümünüzdür, suizanınızdır. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Balkan, lütfen buyu
run, teşekkür ederiz.-

ADALET BAKANI M, NECAT ELDEM (De
vamla) — Bunu böylece belirteyim. Telaşınızı da an
lıyoruz, telaş da anlaşılıyor; treni kaçırmış olmanın 
telaşı içindesiniz. ^Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın İsmail özdağlar, buyurunuz 
efendim. 
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HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, söz 
vermediniz, niçin bize söz vermediniz efendim? 

'BAŞKAN — Hükümete söz verdik, kaç kişiye 
söz vereceğiz? 

(Buyurun efendim, süreniz 10 dakika. 
İSMAİL ÖZDAĞLAR (Man'isa) — Saygıdeğer 

Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 1 yıl önce bu kürsü
de yemin ederken, o an nasıl hayatımın en güzel, en 
mutlu anı idiyse, şu an da 'hayatımın en üzüntülü, en 
ağır anıdır. Yüce Meclis, devlet, şahsım ağır bir it
ham altındadır. 

(5 gün önce ciddî bir rahatsızlık geçirdim. Olay
ları önemli ölçüde 'basından takip edebildim. Basının 
ortaya koyduğu tablo, gerçekten elem vericidir, üzün
tü vericidir. 

Buraya sırf 'bir maksat için ıgeilıdkn. Gerçekten bu 
konuda en küçük 'teferruatta varıncaya kadar, her tür
lü kademe, gerekirse merci kullanılarak olayın tetki
kini canı yürekten arzu ediyorum. Ben vicdanen müs
terihim, oyumu da bu araştırmamn yapılması için 
kullanacağını; sırf bu • maksatla Meclise geldim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdağlar'. 
iMeclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

BAŞKAN — Gündemimizin sözlü sorular kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci sıradaki sözlü soruyu, Sayın Vardal izinli 
olduğundan geçiyoruz. 

2 nci soruya igeçiyoruz, 

2. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/203) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı?.. Yok. 

Sayın Bilâl Şişman?. Burada, 
Sayın bakan olmadığından 'gelecek birleşime kaldı 

efendim. 

Şimdi, Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı 
İsmail özdağlar 'hakkında Meclis soruşturması açılıp 
açılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Meclis 
soruşturması açılmasını kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edıMimişt'ir. 

Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail 
Özdağlar hakkında Meclis soruşturması açılması ka

bul edilmiştir. Anayasanın 100 üncü maddesi gere
ğince, soruşturma, siyasî parti gruplarının güçleri ora
nında komisyona verebilecekleri üye sayısının 3 katı 
olarak gösterecekleri adaylar arasından, her parti için 
ayrı ayrı ad çekmek suretiyle kurulacak 15 kişilik 
bir komisyon tarafından yürültülecektiir. 

-Siyasî parti grupları adaylarını bildirdikleri tak
dirde, gelecek birleşimde Başkanlığımızca Genel Ku
rul huzurunda yapılacak ad çekmek suretiyle soruş- -
turana komisyonu üyeleri tespit edilmiş olacaktır. 

iSoruşturma komisyonunun görev süresi 2 aydır. 
Bu 2 aylık çalışma süresinin, komisyon üyelerinin ad 
çekme suretiyle tespiti tarihinden başlamasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Manisa müeHvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail 
özdağlar hakkında istenilmiş olan Meclis soruşturma 
açılması işlemi 'burada tamamlanmıştır. 

VE CEVAPLAR 

3 üncü soruya geçiyoruz.. 
3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ

retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Gençlik, ve Spor 
Balkanı?.. Yok. 

Sayın Bahriye Üook?.. Burada. 
Sayın* bakan olmadığından gelecek birleşime kaldı 

efendim. 
4 üncü soruya geçiyoruz. 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan?.. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Ben cevap vereceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Rüştü Şardağ?.. Yök. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir efen

dim. 
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5. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki sözlü soru sahibi 
izinli olduğundan bu sözlü soruyu da geçiyoruz. 

6 ncı soruya geçiyoruz. 
6. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 

m, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/224) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı?.. Yoklar. 

Sayın Abdurrahman Demirtaş?.. Buradalar. 
Gelecek; birleşime ertelenmiştir. 
7 nci soruya geçiyoruz. 
7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı îsmet Kaya Erdem' 
in cevabı (6/225) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Ben cevap 
vereceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Bura
dalar. 

Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından sözlü 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hfflmıi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1, — Beşinci Bes Yıllık Kalkınma planının; 
a) Kalkınma Planının Köye Götürülen Hizmet

ler Bölümünde, 
b) 'Bölge Planlaması Bölümünde, 
e) Yerleşme - Şehirlisine Bölümünde, yazılan 

uygulama esaslarına neden önem verilmemektedir? 
Soru 2. — Tarım topı aklarının ve turizm alan

larının amaç dışı kullanılmasının ortaya çıkardığı ve 
çıkaracağı problemler neden önemsenmemektedir? 

Soru 3. — Gökova'da kurulmasında ısrar edilen 
termik santral için, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında yer alan politikaların uygulanması ve gerekli 
düzenlemelerin plan döneminde yapılması ile uyumu 
sağlanabilir mi? 
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Soru 4. — Bu yatırım olgusunu gerek tarım top
raklarını gerekse turistik bölgelerin amaçlarına uy
gun ve diğer sektörleri de tatmin eder şekilde kul
lanılması yönünde olumlu adım sayabilir misiniz? 

Soru 5. — Bu yatırım olgusunu sanayiin turizm 
ve tarım arazisine doğru dağılma yapılaşması saya
bilir miyiz? Buna izin verilmesini Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planının bölümlerinde belirtilenlere ters 
düşme diye niteliyebilir miyiz? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Kaya Erdem; 
buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (îzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planında, «Köye Götürülen Hizmetler», «Böl
ge planlaması», «Yerleşme, şehirleşme» bölümlerin
de yer alan uygulama esaslarına neden önem veril
mediği hususu Sayın Nalbantoğlu tarafından 1 inci 
soru olarak Başbakana sorulmuştur; buna ait cevabı 
arz ediyorum. 

1 Ocak 1985 tarihinden itibaren uygulamaya giren 
Beşinci Beş Yıllık Planda, «Bölge planlaması», «Yer
leşme, şehirleşme» bölümlerinde yer alan esaslar doğ-
rutusunda gerekli görülen tedbirlere 1985 Yılı Prog
ramında geniş yer verilmiş, yatırımların yerleşmeler 
itibariyle paket projeler yaklaşımı içinde ele alınma
sı, yer seçimlerinin sistemize. edilmesi için teknik ça
lışmaların başlatılması, imar planlarının rasyonalize 
edilmesi ve şehir çevrelerinde sanayii kuruluşlarının 
planlı olarak gelişmelerini sağlayacak uygulamalara 
yol açacak hazırlık çalışmalarının yapılması öngö
rülmüştür. 

Köye götürülen hizmetler ile ilgili olarak Beşinci 
Beş Yıllık Planda geniş ölçüde belirlenmiş düzen
lemelerin, plan dönemi içinde kademeli olarak yıllık 
programlarda yer alması geı•ekmektedir. 

Bu cümleden olarak, 1985 Yılı Programında kır
sal kesime yönelik hizmetlerin götürülmesinde ön
celikle icracı kuruluşlar arasında koordinasyonun 
sağlanması, hizmet verimliliğinin artırılması ve en az 
maliyetle daha fazla nüfusa hizmet verilmesi mak
sadına yönelik, özellikle 2 nci derecedeki sosyal ve 
ekonomik altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılacağı 
merkezler olarak 4 319 merkez köy seçilerek uygu
lamaya konulmuştur. 

2 nci soru olarak tanm topraklarının ve turizm 
alanlarının amaç dışı kullanılmasının ortaya çıkara
cağı sorunların neden önemsenmediği sorulmaktadır. 
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Genel bir değerlendirmede, ülkemizde tarım ara
zisi olarak belirlenebilecek toprakların tamamının ta
rım için elverişli olduğu ve tarımdan başka kullanı
ma, tahsis edilmeyeceğini katiyetle söylemek mümkün 
değildir. Ancak, Beşinci Beş Yıllık Plan bu gelişme
leri, düzensiz olmayarak, sanayi dışındaki sektörle
rin mümkün olan en az ölçüde zarar görmesini sağ
lamayı amaçlamaktadır. Bunun için de, tarım ve tu
rizm alanlarının değeri en az olanlarından başlanarak 
bu gelişmelerin kanalize edilmesi temel ilkedir. Bu 
itibarla, arazinin en uygun şekilde kullanılabilmesi 
için idarî, fizikî, iktisadî, hukukî pek çok tedbirlerin 
bir arada işletilmesi ve bütün sektörlerin birbirlerini 
asgarî seviyede engelleyerek, azamî verimliliğe ulaş
maları hedef alınmaktadır. 

3 ve 5 inci sorulara da şöyle cevap vereceğim: 
Önergede, Beş Yıllık Kalkınma Planının «Köye götü
rülen hizmetler», «Bölge planlaması» ve «Yerleşme, 
şehirleşme» bölümlerinde yer alan tarım topraklarının 
ve turizm alanlarının amaç dışı kullanılmasında dikkat
li davranılacağı yolundaki plan ilkeleriyle, Gökova'da 
kurulması planlanan termik santralın ters düşüp düş
mediği sorulmaktadır. 

Kemerköy civarında kurulacak termik santral ko
nusu ise, genel görüşme esnasında yüce Mecliste bü
tün boyutlarıyla tartışılmıştı. Ayrıca, konu ile ilgili ba
kanlıkların bütçe müzakerelerinde de aynı hususlar 
görüşülmüştü. Bütün bu tartışma ve görüşmeler sonu
cunda Sayın Nalbantoğlu'nun sorularının cevaplandı
rılmış olduğu kanaatindeyim. 

Arz ederim. . 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdem. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile selam
larım. 

önergeme yanıt veren sayın bakanı dinledim; yal
nız galiba anlayışlarımızda biraz çelişkiler oluyor. 
ilk önce Anayasamızın 56 ncı maddesini hatırlatmak 
isterim; «Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede ya
şama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşla
rın ödevidir. 

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı 
içinde sürdürmesini sağlamak; inşan ve madde gücün
de tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştir
mek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp 
hizmet vermesini düzenler.» 
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Bir de Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki 
şu bölümleri sizlere arz etmek istiyorum ki, ne de
rece sayın bakanın veyahut da bu davranışların bu 
ilkelere uygun olduğunu siz takdir buyurun. 

«Tarım topraklarının ve turizm alanlarının amaç 
dışı kullanılmasının ortaya çıkardığı problemler Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma, Planında da önemle ele alın
mış ve planın çeşitli kısımlarında önleyici ve düzen
leyici ilke ve politikalar geliştirilmiştir» diyor. Bu na
sıl yapılacak? 

«a) Kalkınma planının köye götürülen hizmetler 
bölümünde; koruma alanları, tarıma ayrılan alanları, 
orman alanları, endüstri, şehir ve kırsal yerleşmeler 
için alternatif alanlar, turizm ve reaksiyon amaçlı 
alanlar hakkında doğru kararlar verilebilmesi için 
arazinin gerçek potansiyeli ile şimdiki ve gelecekte
ki sosyol - ekonomik şartların birlikte çözümlenmesi 
ve bu kaynağın yer kullanımı açısından ayrı ayrı de-
ğerlend'jrilmesii sağlanacaktır, 

b) Bölge planlaması bölümünde, tarım toprakla
rının koruyucu tarım dışı amaçlara tahsisini düzene 
bağlayan tedbirler, fizikî planlama kararları yanı sı
ra, uygulama amaçlarının ele alınmasıyla gerçekleş
tirilecektir. 

Şehirlerin gelişmesinin destekleneceği odakların se
çiminde tarım topraklarının kullanımı bir faktör ola
rak gözetilecek, tarıma uygun alanlarda sanayi tesis
lerinin kurulmasından dikkatle kaçınılacaktır.» 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
HİLMÎ NALBANTOĞLU (Devamla) — Şimdi 

netice olarak diyebilirim ki bu unsurlara, bu mad
delere uyulmamıştır, uyulmuyor. Kaldı ki Gökova'da 
yapılacak termik santral bir enerji liçin ise, buraya 
sarfedeceği parayı hükümetimiz; bakın elimde «inşa 
halinde barajlar ve hidroelektrik santrallar» diye bir 
broşür var; 48 adet proje var, bunların inşasını hız
landırsın. Projesi hazır olan barajlar ve hidroelek
trik santrallar var, 42 tane. Projesi hazır, bunları ihale 
etsin. 

Sonra, projesi hazırlanmakta olan barajlar ve hid
roelektrik santrallar var, 36 adet. Eğer bu hidroelek
trik santrallan yapmayacaksak, aynı dairenin başın
dan gelen kişiler bu projeleri orada niye hazırladı
lar? Hazır olan projeler var, hazırlanmakta olan pro
jeler var ve niye biz çevreyi kirletmek pahasına Gök-
ova santralını orada illa, bir turizm sahasını berbat 
etmek için yapıyoruz? Halbuki, o santraldan istifade 
edeceğimiz elektrik gelirini, orada kıyıdaki yapıtlar 
için yapacağımız limandan da pekâlâ döviz olarak el
de edebiliriz. 
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Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Naibant-

ojglu. 
8 inci soruya geçiyoruz. 
8. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 

nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yok. 
Sayın Mimaroğlu?.. Burada. 
Soru gelecek birleşime ertelenmiştir. 
9 uncu soruya geçiyoruz. 
9. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Sahin'in, 

zeytinyağı skandalıyla ilgili davaya ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı?.. Buradalar. 
Sayın Şahin?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
10 uncu soruya geçiyoruz. 
10. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Zonguldak İli Kapuz semtinde Hazine ara
zisi üzerinde inşa edilen konutların durumuna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/230) 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı?.. 
Yok. 

Sayın Yücel?.. Burada. 
Gelecek birleşime kaldı efendim. 
11 inci soruya geçiyoruz. 
11. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Zonguldak - Yenice ile Bolü - Mengen ara
sındaki orman sınır ihtilafına ilişkin Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

BAŞKAN — Sayın Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanı?.. Yok. 

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

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

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli ve 85 
inci Birleşim Tutanağına, 

82'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı ise 11.10.1984 
tarihli 11 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Sayın Yücel?.. Burada. 
Gelecek birleşime kaldı efendim. 
12 nci soruya geçiyoruz. 
12. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgilin, 

Bandırma - İstanbul arasındaki vapur seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Yok. 
Sayın Abacıgil?.. Yok. 
Gelecek birleşime kaldı efendim. 
13 üncü soruya geçiyoruz. 
13. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

iyi cins patates tohumu ithaline ilişkin Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

BAŞKAN — Sayın Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanı?.. Yok. 

Sayın Abacıgil?.. Yok. 
Gelecek birleşime kaldı efendim. 
14 üncü soruya geçiyoruz. 
14. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Ma

den Dairesinde görevli bazı memurlara kömür ruh
satı verildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) 

BAŞKAN — Soru sahibi Bilecik Milletvekili Sa
yın Yılmaz Demir izinli olduğundan, gelecek birleşi
me erteliyoruz.' 

15 inci soruya geçiyoruz. 
15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naİbantoğlu' 

nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Erzu
rum Valiliğine çekildiği iddia edilen mesaja ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun bir 
sözlü sorusu cevaplandırdığından, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre bu sorusu gelecek birleşime kaldı 
efendim. 

1 inci sırada yer alan kanun teklifini, maddeleri. 
henüz komisyondan gelmemiş olduğundan, geçiyoruz. 

2. — Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi 
Hakkında 14.11.1984 Tarih ve 3077 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaş
kanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme 
tezkeresi ve içişleri Komisyonu Raporu (1/635) 
(S. Sayısı : 233) (2) 

(2) 233 S. Sayılı Basmayazı 9.1.1985 tarihli 51 inci 
Birleşim Tutanağına eklidir. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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BAŞKAN — Dünkü Birleşimde görüşmelerine i 
başladığımız 233 sıra sayılı kanun tasarısının görüş
melerine geçiyoruz. 

5 inci sırada yer alan, 233 sıra sayılı Üst Kademe 
Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hakkında 14.11.1984 Ta
rih ve 3077 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görü- j 
şülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu üzerindeki görüşmelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Sayın komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Bir önceki birleşimde kanunun tümü üzerinde parti I 

grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştı. 
Şimdi, şahsı adına konuşma sırası Sayın Halûk 

Bayülken'indir. 
ÎÇtŞLERt KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇSIPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, söz sırası 
bizimdir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçsiper, Sayın Bayülken' 
den önce mi, sonra mı efendim? j 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSÎPER (Balıkesir) — Biz söz istemiştik ama, 
arkadaşlar konuşsunlar da, onlara da cevap vermiş 
oluruz. 

BAŞKAN — önceliğiniz var efendim, arzu eder
seniz şimdi buyurun, arzu etmezseniz bilahara konu
şursunuz. I 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sonra konuşayım efen-
dlim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, şah
sım adına söz itiyorum efendim. I 

BAŞKAN — Peki efendim, 
'Buyurun Sayın Bayülken. (ATkışPar) 
Süreniz 10 dakika efendim. 
ÜMİT HALÛK BAYÜLKEN (Antalya) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; bulgun görüştü
ğümüz tasarı üzerinde 14 Kasım 1984 tarihinde bir I 
beyanatım olmuştu. Bu arzlarım oldukça genişti; 
hatırlatmak için müsaadenizle satıribaşlarmı belirt- I 
mdk istiyorum: I 

Bir tanesi, «Yurt dışında eğitin» taıbirirün üst ka
deme yöneticileri içlin pdk uygun bir taıbir olmadı- I 
gına işaret ederek, daha münasip bir ifade tarzını I 
telkin etmliştim. I 

ikindi bir konu: Silahlı Kuvvetler personelinin 
bu Kanunla ilgilend'Mlmeslinin pdk yerinde olduğu- I 
nu zannetmediğimi ifade etmiştim. Çünkü, onların I 
(kendilerinin bu konularla ilgili müesseseler bulun- I 
duğunu arz eylemiştim. I 

Üçüncü bir konu: O zaman tasarı, daha kanun 
olmamıştı, geneli üzerinde konuşuyorduk, yönetmelÜk-
ten bahsediyordu; tüzülk tavsiyesinde bulunmuştum. 
Çünlkü, tüzükler maluirnuâliriiz, hem Danıştaydan ge
çer, hem de yönetmelikler kadar çabuk değişmeye
ceği için, bir konunun daha insicamlı ve devamlı 
bir şekilde takibini ve ondan müstefit olanlarm işin -
ne şekilde cereyan edeceğini bilmesini sağlar. 

Dördündü bir konul: Eğitim konusunda özetle 
şöyle demiştim; eğitim bizde umumiyetle bir okula 
gitmek gibi farz edilir, zaten yüklsek kademe yöneti-
dileri birtakım büyük oikulları bitirmişlerdir, belki 
bir akademi gibi yalhut ona benzer bir yerde ilik. 
vdhfede bir çalışma yaparlar; ama zaman zaman 
buniları bazı stajlardan geçirmek gerekir, bazı semi
nerler, sempozyumlar, Harward gfi'bi, WIton Park 
gibi konferanslara gönderilmek suretiyle fikir teati
lerimde bulunarak daha yüksek derecelerde eğitilmiş 
olurlar ve lüzumludur diye belirtmiş'taırL Zannediyo
rum ki, evvelce hazırlanan tasarıda zaten bir aka
demiden bahsedüyordu; yani seçimlerden evvel ha
zırlanmış bir tasarı vardı - Sayın Balkan belki ha-
tırlayaealklardiir .- orada bir akademi düşünülüyordu. 

Beşinci konu da: Fiilen 4 yıl çalışmanın çok az 
olduğunu, bunun hiç değilse 8 - 10 yıl gibi bir müd
dete bağlanmasını (ÎMeclisimizdb, ben de dahil ol
mak üzere, genç ve yaşlı pek çok arkadaşlarımız 
var), hiçbirimizin böyle yıldız şeklinde büyük yöne
tici olacakların 8 - 10 seneden evvel belirdiğini, ne 
özel kesimde, ne de kamu kesiminde görmediğimizi 
söylemiştim. 

Bir de, lisan konusunu illeri sürmüştüm ve de
miştim ki, «Eşitler arasında bir tercih sebebi olabi
lir. Arapça da dahil olmak üzere lisanlar da belir-
tildbilür, bu da üst kademe yöneticiliğine gidecek ar
kadaşlara bir teşvik olur; böyle bir devlet lisan im
tihanını vermek arzusunu duyar, bunu verir, bu ken
disine bir hazne teşkil eder, onun üzerine kendi ka
biliyeti de varsa, o lisanını ilerletir ve hakikaten 
yüksek yöndtici olarak İkanın ne kadar önemli ol
duğunu hemen hemen her konuda hepimiz biliyo
ruz, burada da istifade edilir.» 

O zaman sayın komisyon ve zannediyorum sa
yın bakan da dediler kü, «Çok iyi noktalara dokun
dunuz; fakat kanun tasarısı artık son şeklini almış
tır, burada değişiklik yapamayız, ufak bir değişik
likten sonra ileride bu kanun tasarısı düzeltilebilir.» 
Benim de, tabiî maksadım önergeyi ge't/irip herhan
gi b'ir tadilatı yaptırmak değil, bazı düşüncelerimi 
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arz eltmekti. Meselle böylece kapanda; ileride inşal
lah kanun taidlil edilir, o zaman bunlar yerine geti
rilir diye düşündüm. 

Sayın Oırdhu^baş'kanımızın, kanunu geri gön
derme sebeplerini gazetelerde okudum; benim dö-
kunduğutm konulardan bir - ikisi de galiba Sayın 
Cumhurbaşkanımızın geri gönderme sebepleri arasın
da zikredilmiş. 

Tahmin ediyordum ki, bu tasarı bu şekliyle gö
rüşülecek ve ben de, sayın komisyon tarafından gö
rüşlerimin pek münasip tarafları bulunduğu belirtil
diğine göre, komisyonda fikirlerimi daha iyi açıkla
mak imkânını bulacağım, böyle zannediyordum; fa
kat gördüğüm kadarıyla tasarı aynen Meclise ge
tirilmiştir. Demekki komisyon tasarıyı tekrar incele
mesi sırasında (İki, raporu ben de tetkik ettim) eski 
metni kâfi görmüştür ve bu arada tabiatıyla - şah
sî ıbir üzüntü, mühim bir şey değil - bu konuda tec
rübesi olan arkadaşların beğenilen birtakım fikirle
rini dinlemeyi arzu etselerdi, tabiî çok memnun olur
dum; belki söyleyeeelkllerim tasarı üzerinde etkili 
olurdu veya olmazdı. 

Şimdi konu şu hale geliyor: Kanunun bu şekilde 
geçirilmesinde, yine aynı samimiyetle ifade etmek 
işitiyorum; boşluklar olur ve istediğimizi elde edeme
yiz. Eğer kaymakam arkadaşlarımız için bir endişe 
varsa; 4 yıl biraz oradan kaynaklanıyor gibi hisse
diyorum, pekâlâ kanunda, (üst kademe yöneticileri
nin 1 inici, 2 nci, 3 üncü muhtelif dereceler vardır 
kaymakamlarda) ya onlardan muayyen bir derece
yi alanların üsit yönetici sayılacağı şeklinde bir de
ğişiklik yapılabilir veyahut da «Kaymakamlar bu 
müddetten istisna edilir» denilir ve kaymakam ar
kadaşlarımız da böyle bir durumla karşılaşmazlar. 

Bu tasarıda, bilhassa içişleri Komisyonunda tet
kikinde de, hakikaten kâfi derecede bir a'ydinlanma 
unsuru bulamadık. Bize öyle geliyor kî, mesela Mil
lî Eğitim Komisyonu bu tasarıyı incelese idi daha 
iyi olurdu. Bütün bu stajlar, okullar, eğitimle ilgili 
hususlar eıbetteki Millî Eğitim Komisyonundaki 
uzman arkadaşlarımın sahasına girer diye düşündüm 
ve zannediyorum böyle bir önerge sunulacaktır. 

Bendeniz kısaca görüşlerimi arz ettim. Tasarının 
Millî Eğitim Komisyonuna iadesini ve orada ince
lenmesini; önümüzde bir zaman faktörü bulunup, 
1 hafta, 1 5 - 2 0 gün gibi bir müddetle bağlı olma
dığımıza göre, kanunuır evvelice de ifade buyurul-
duğu veçhiic, boşluklarının doldurulmasına imkân 
Verilmesini ümit elttoek istiyorum. 

Hepiniz,! saygılarla selamlarım. (HP ve MDP sı-
railanndaı alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayülken. 
Saym Ömer Kuşhan, buyurun efendim; konuş

ma süreniz 10 dakika,; 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan., 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çok değerli üyeleri; Sayın Cumhurbaşkanımızın tek
rar görüşülmesini istediği; noksanlıklarının tamam
landıktan sonra uygulamada aksaklıkların olmaması
nı, temin sadedinde, Sayın Meclisin bu noksanlıkla
rı tamamlamasını istediği; fakat izahında çok zor
luk çektiğimiz Ve kesinlikle de rahatsız olduğumuzu 
da teşriî bir görev olarak mütalaa edip ifade ettiği
miz, eski haliyle tekrar Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin huzuruna gelen kanunu tartışmak mecburi
yetindeyiz sayın mMetvekilleri. 

Üst düzey yöneticileri yetiştirmeyi yasallaştıran . 
bu kanunun, devlette özellikle hizmet verecek olan . 
üst düzey yöneticileri devletin belkemiği olduğuna 
göre, bunların hanigü biçimlerde seçileceğini, hangi 
şekillerde eğitileceğini ve kıstasların neler olacağını ta
dat eden 'bir kanun olması igerekir. 

Sayın milletvekilleri, parlamentoya intisap etme
den evvel de bürokrasinin içinde bulunduğumuz dö
nemde elıbetJteki yasalarla yönetilen toplumun bire
yi, toplumun .görevlisi olarak birçok kanunları tet
kik etmek, yasaların bazıları muhteva bakımından 
dolu, çok nadiren de çerçeve yasalarla görev yap
mak, görev ifa etmek durumları söz konusu olmuş 
idi; ama son zamanlarda üzülerek ve endişe ile iz
liyoruz ki, çok önemılıi konular maalesef çerçeve ya
salar ile halledilmek istenmektedir. Şu anda Saym 
Cumhurbaşkanlık makamının tekrar görüşülmek üze
re iade ettiği kanunda olduğu gibi. 

iDeğerli milletvekilleri, tartışılması gereken* çok 
önemli konular vardır bu kanunda, çok önemli me
seleler vardır. Anayasamız çerçevesinde yasama, yü
rütme ve yargı diyalog hailinde çalışmak ve noksan
lıkları ikmal edebilmek, demokrasinin ve demokra
tik yönetim içerisinde uygulanacak, kullanılacak 
yasaların en noksansız çıkmasını sağlamak/tabir nok
tada bu çerçeve içinde mütalaa edilmiş ve düzen
leme ona göre yapılmıştır. Bundan maksat; eğer 
bir yasa Türkiye Büyülk Millet Mecfsli Genel Ku
rulunda kabul edildikten sonra - her ne hal ile olur
sa olsun - noksan mütalaa ediliyor ise, Sayın Cum
hurbaşkanlığı makamınca iade edilmek ve noksan-
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lılklannın ikmal edilmesini istemek gibi bir konu ' 
gündemde vardır. Yalınız, izahta gerçekten zorluk 
çektiğimiz konu, sayın iktidar gelen yasalara, evladı
nı koruyan bir ananın hassasiyetiyle, muhalefetten 
veya kendi üyelerinden - ıkendi üyelerinden zaten 
gelmiyor da - muhalefetten gelen uyarıcı, tamam
layıcı en ufak noktaları dahi intikal ettirmemek için 
büyük bir hassasiyet göstermektedir. Gönül arzu 
ediyor ki, sayın iktidar bu hassasiyetini, gerçekften i 
Hizmetlerin noksansız yürütecelk alan kanunların ta- i 
dait. edilişinde, görüşülmesinde ve uygulanmasında 
diğer sekiliyle göstersin ki, icraat çok güzel olsun. 

Değerli milletvekilleri, üzüntülerini ifade etme
den geçemiyor insan. Hani bir noktada Türkiye Bü- j 
yük Millet Meclisi kanunları tartışacak, çeşitli me- | 
seleleri halledecek; ben arzu ediyordum ki, biraz 
önce, çok değer verdiğimiz bir arkadaşımız, ki bü
tün üyeler çok muhterem ve değerli olduğu için 
özellikle vurgulamak işitiyorum, yapılacak görüşme- i 
ler için bütün sıralar dolu ilken, Türkiye'nin istikibal-
dekii yönetimini tanzim eden böyle bir kanunun gö- ! 
rüşül/mesi esnasında... ı 

BAŞKAN — Lütfen mevzudan taşmayın efen
dim, mevzua devam eklin. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Evet sayın milletvekilleri, ben boş sıralara hi
tap etmek mecburiyetinde olduğum üzüntüsünü ifa
de eteelk istemiştim bu arada. Sayın Başkanın ikazı 
üzerine, saygım nedeniyle, devam etmiyorum efen
dimi. 

Sayın miUetvekİllbri, üst düzey yöneticileri yetiş
tirmek için hazırlanmış olan bu Kanun, çerçeve ka
nunu olamaz. Çerçeve kanunu olmaması iktiza ettiği 
2 nei maddede gösterilmiş olan kapsam içerisinde 
kaldığı sürece, üst düzey yöneticisi yetişjtfiranek için, 
biiraz önce Sayın Bayülken'in de özellikle vurgula
mış olduğu bir kionu çok önemlidir; yurt dışında 
üst düzey yönetici yetiştirmek çok enteresan bir te
mayül: sanki geleneklerimiz itibariyle bugünün Tür
kiye'sinde üst düzey yönetici yetiştirilmesi mümkün 
değilmiş gibi. 

Sayın milletvekilleri, dün bir noktada iktidar par
tisi sözcüsü iSayın Kalaycıoğlu*nun, kanunun aynı 
şekliyle kalmasını isteyen konuşmasını izlerken de 
bu espriyi biraz biraz yakalayabilmişim. Şöyleki; 
Saym Kalaycıoğlü, sanki Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin ve çağdaş dönemin yapacak başka şeyi 
ydkrnuş gibi, hep Osmanlı İmparatorluğu zamanın- ] 
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dan bize örnekler getirdi ve yurt dışındaki uygula
maları bize örnek gösterdi. İçin için, kendi kendi
me, bu derece mi milli özelliklerimizi yitirdik Tür
kiye Cumhuriyetinin insanları olarak diye düşün
düm? 

Sayın miletveklil'leri, buna mutlaka bir hal çaresi 
bulmak mecburiyetindedir Büyük Millet Meclisli. Ev
vela kendimize güvenmek mecburiyetindeyiz. Millî 
özelliklerle ben üst düzey yöneticimi kendi' memle
ketimde yetiştirmeliyim. Örnek arıyorsam, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinde, Atatürk'ün Türkiye'sin
de vardır sayın milletvekilleri; Osmanlı İmparator
luğuna gitmeme gerek yok.: Artık bırakalım tarihte
ki padişahlık özentisini de, günümüz dünyasında 
yaşayalım diye düşünüyorum. 

'Sayın rriilletvekülleri, 4 yıllık kıdemden sonra üst 
düzey yönetici yetiştirmek; için eğitime almak, bir 
noktada güzel; fakat kanun çerçevesinde yapılmak is
tenen de bir noktada çok noklsan ve tek kanatlı. Bu
güne kadar yaptığınız ve benlim hassasiyetle vurgu
ladığım tek kanatlı kuş uçurma veya. tek kanatlı iş
ler yapma temayülünden bir türlü kurtulamıyoruz. 
Eskiden devlet umuruna intisap etmîş, devlette çalı
şan insanların yetişmesi sanki gerekli değilmiş gibi, 
hep yenleri yetiştirelim; ama o yenilerin yetişmesi 
esnalsmda halen devlette çalışanların da yetişmesi 
gM bir temayülümüzün olmiası iktiza eder. Bu, Tür
kiye Büyük Millet Meclisimin görevidir. Bunu da 
vurgulamak istiyorum. 

Sayın miUetvekiilleri, bir konudaki sevincimi, 
memnuniyetimi ve biraz da iktidar için üzüntülerimi 
ifade etmek istiyorum. Çünkü, görüşmeleri sonra
dan ben tutanaklardan tekrar tetiklik ettim; Sayın 
Cumhurbaşkanının iade gerekçelerinin içerisinde, bu 
mukaddes kürsüde, Türkiye Büyük Millet MecİMnin 
muhalefet partisi üyelerinin ifade ettiği şeyler var
dı ve halen de vardır. Demeklld, muhalefet partileri 
meseleyi çok açıik şekilde vaz etmişlerdi; ama sözü
me başlarken söylediğim gibi, bazı meselelerde böyle
sine katılaşan iktidarın tutumunu değiştirmek müm
kün olmadığı için, burada bunların hiçbiri kaale 
alınmadı. 

Sayın Bayüfken biraz önce izah ettiler, tekra
rında çıdk büyük yarar vardır. Verdiği çok güzel gö
rüntüler vardı., yaptığı çok güzel öneriler vardı. Ben 
bu önerileri, tetkik etitiğimde, orada da okuduğum 
için, sayın komisyonun bunları tutanaklardan alıp in
celedikten sonra o şekilde getireceğini düşünmüş idim; 
ama ne hikmettir - izahta gerçekten zorluk çekiyo-
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rum - yavrusunu korumaya çalışan, ama bilinçsiz 
korumaya çalışan veyahut da - tenzih edeyim ama -
kötü düşünceyle korumaya çalışan bir ananın eda
sıyla, getirdiği kanunun en ufak bir noktasına bile 
dokundurmak istemiyor.; Bu, birçok noktalardan nok
san kanunlar çıkarmaya, suiMmale müsait kanun
lar çıkarmaya sebep olacaktır. Sayın iktidar alınma
sınlar, bu Kanun ıuzum sürelidir; daha evvel dıe de
falarca değinmiştim, çünkü bu Kanun yalnız sizin 
ömrümüz içerisinde kullanılacak değildir, bu Kanun 
sizden sonra da geçerli olacaktır, yürürlükte olacak
tır. Siz dürüst ve samimî düşünmüş olabilirsiniz; 
ama sizden sonra gelen uygulayıcı, eğer kötü düşü
nürse buraya çok şeyleri sokabilir, suiistimal edile
bilir demiştik. Bunlar özellikle itibar görmedi, na
zarı itibara alınmadı. Bu noksanlıkların mutlaka 
tamamlanması gerekir. 

Sayın Kalaycuoğlu'nun dün iktidar kanadı adına 
yaptığı konuşmada özellikle bir şey daha dikkatimi 
çekti, müsaade ederseniz onu da vurgulamadan geç
meyeyim. Ben, samimî iktidarın fikriyatı ile icraatı
nın birbirine uygun olmasını düşünüyorum'. Böyle 
de olması gereikür, buna inanuyorumv Görüyoruzki, 
uygulamada fikriyat ile icraat birbirini tutmuyor. 
Bunu mutlaka telafi etmek gerekir. 

Hepinize saygılar sunuyoruırn. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Kuşton. 
(HP sıralarından alkışlar) 

İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Necat Tunçsi-
per, buyurunuz. Süreniz 10' dakikadır efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; komisyonumuzun 7.11.1984 tarih ve 38 
karar No. lu raporuyla sonuçlandırdığı, Üst Kademe 
Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hakkındaki Kanun, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin 14.11.1984 tarihli 25 
inci Birleşiminde görüşülmüş ve bazı değişikliklerle 
kabul edilmiştir. Kanun Anayasamızın 89 uncu mad
desi gereğince yayımlanması için, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığının 16.11.1984 tarih ve Kanun
lar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 2163-83601 sa
yılı tezkeresiyle Sayın Cumhurbaşkanına gönderilmiş
tir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasanın 89 uncu 
maddesi gereğince, bir defa daha görüşülmek üzere, 
kanunu geri göndermiş ve gerekçeli geri gönderme 
tezkeresi de Genel Kurulumuzun 29.11.1984 tarih ve 
32 nci Birleşiminde okunmuş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, 3Ö77 sayılı Üst Kademe Yöneti
cilerinin Yetiştirilmesi Hakkındaki Kanunu, geri gön-
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derilme gerekçelerini göz önünde tutarak, İçişleri 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Genelkurmay Başkan
lığı ve Başbakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla, 
12.12.1984 günü görüşmek üzere toplanmış, bu top
lantıda geri gönderme yazısı okunmuş ve müzakeresi 
yapılmıştır. Müzakereler esnasında, gerek Adalet Ba
kanlığı ve gerekse Genelkurmay Başkanlığı temsil
cileri geri gönderme gerekçesine katılmadıklarını ve 
kanunu olumlu bulduklarını açıklamışlar ve bu be
yanları zapta geçirilmiştir. 

Neticede, kanunun genel ilkeleri gösteren ve ay
rıntıları yönetmeliğe bırakan çerçeve kanun şeklinde 
düzenlendiği tespit edilmiştir. 

Genel ilkelerin; yetiştirmenin yurt içinde ve yurt 
dışında yapılabilmesini 1 inci maddenin, kapsama ge
nel olarak girecek personeli 2 nci maddenin, ayrıntı
ların yönetmelikte gösterileceğini 3 üncü maddenin, 
eğitime katılma şartlarını 4 üncü maddenin, eğitime 
katılacakların özlük haklarını 5 inci maddenin, ka
zanılmış hakları da geçici 1 inci maddenin belirle
diği görülmüştür. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 ve 
müteakip maddelerinde devlet memurlarının hizmet 
içinde yetiştirilmeleri hususu düzenlenmiş; 78 inci 
maddesinde memurların mesleklerine ait hizmetlerde 
yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj 
yapmak için diş memleketlere 2 yılı geçmemek üzere 
gönderilebilecekleri; 218 inci maddesinde de Devlet 
memurlarının yabancı memleketlerin hizmetle ilgili 
kurumlarında veya eğitim merkezlerinde yetiştirilebi-
lecekleri hüküm altına alınmıştır. Bu hükümler, tüm 
memurları kapsayan genel hükümlerdir. Anayasanın 
128 inci maddesi ise, üst kademe yöneticilerinin ye
tiştirilmesi usul ve esaslarının kanunla özel olarak dü
zenlenmesini öngördüğü için, bu kanun hazırlanmış
tır. Böylece, 1 inci madde üst kademe yöneticileri
nin, genel hükümlerde de olduğu gibi, yurt dışında 
yetiştirilebilmelerine imkân verecek şekilde düzenlen
miştir. «Amaç» başlıklı bu hüküm Anayasanın 128 
inci maddesinin son fıkrasındaki hükmün uygulama 
kanununa aktarılmasından ibarettir. 

2 nci maddede ise, bugünkü şartlarda kapsama 
girecek kadro unvanları tarif edilmiş; ileride doğacak 
değişik kadro unvanları için yeniden kanun çıkartıl
ması yerine, kolaylıkla intibak ettirilecek bir sistem 
getirilmiştir. İdareyi yeniden düzenleme çalışmalarına 
giren, birtakım genel müdürlükleri kaldıran, yeni ge
nel müdürlükler kurarak hizmette sürat ve verimi ar
tırma çalışmaları içinde bulunan hükümetin, bugün-
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kü şartlarda böyle bir tasarıyla gelmesi kadar makul 
bir durum olamaz. 

Adalet Bakanlığındaki idarî görevlerde çalışanla
rın hâkim ve savcı sınıfından bulunması, Anayasa
nın 140 inci maddesinde de bu sınıfa mensup olan
ların her türde özlük işlerinin, mahkemelerin bağım
sızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla 
düzenleneceği için, hâkim ve savcıların hizmet içi eği
timlerinin Hâkimler ve Savcılar Kanununda özel ola
rak düzenlenmiş olması, silahlı kuvvetlerin ise -özel 
ve kendine has bir sisteme dayalı müstakil personel 
kanunu bulunması karşısında, bu iki kategoriye men
sup personelin kapsama dahil edilmeleri, ilgisine göre 
Adalet Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının tek
lifine bırakılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, eğer kanunda bu şekilde bir 
düzenleme yapılmasaydı, Adalet Bakanlığı ve Millî 
Savunma Bakanlığı personelinin bu ayrıntılar içerisine 
girmemesi ve diğer bakanlık mensuplarıyla aynı statü
ye tabi olmaları gerekecekti. Kanunda Adalet Bakan
lığı ve Millî Savunma Bakanlığı personelinin ayrıca
lıkla yerlerinin belirtilmesinde bu bakımdan fayda 
mülahaza edilmiştir. 

3 üncü maddede, eğitimle ilgili ayrıntıların Baş
bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenme
si öngörülmektedir. Eğitimin yurt içinde ve yurt dı
şında yapılacağı yerler; eğitime katılacakların tespiti, 
eğitimin süresinin tespiti, eğitimde uygulanacak prog
ramlar, eğitimle ilgili diğer hususlar Devlet Perso
nel Dairesi Başkam dle Tüıkiye Ortadoğu Amme ida
resi Enstitüsünün görüşü alınarak, Başbakanlıkça 
hazırlanacak yönetmelikte yer alacaktır. Nitekim, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda hizmet 
içi eğitimle ilgili genel hükümlerde de ayrıntılar yö
netmeliklere bırakılmıştır. 

Komisyonumuz, 'bu Kanunun uygulanması sonu
cunda yetiştirilecek her personelin üst kademelere 
atanabilmesine bir zorunluluk getirdiğine (inanma
maktadır. Bu eğitim, olsa olsa tercihlerde bir üstün
lük getirebilir. 

4 üncü madde ile eğitime katılacaklarda aranıla
cak şartlar gösterilmektedir. Bu şartlar; askerlik sü
resi dahil, yükseköğretimden sonra en az 4 yıl fiilen 
çalışmış olmak, müracaat tarihinde 40 yaşını geçme
miş olmak, üst kademe yöneticisi olmaya elverişli 
olumlu sicil almış bulunmak, yönetmelikte gösteri
lecek diğer şartları taşımak şeklinde sıralanmıştır., 

Biraz evvel konuşan Sayın Bayülken, Cumhur
başkanımızın geri göndeıme yazısında da belirttiği 

gibi, 4 yıl fiile ı çalışmış olmak keyfiyetini az bul
duklarını belirtmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, yasanın 2 nci «Amaç» baş
lıklı bölümünde üst kademe yöneticileri teker teker 
sayılmış ve bunlara ilave edilme imkânını taşıyacak 
açıklık bırakılmıştır. «Bu Kanun, kamu kurum ve 
kuruluşlarında müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel 
müdür, başkan, kurul başkanı, genel müdür yardım
cısı, daire başkanı, büyükelçi, vali, kaymakam, bölge 
müdürü olarak atanabilecek kamu görevlileriyle Dev
let Personel Dairesi Başkanlığının teklifi ve Bakan
lar Kurulu kararı ile tespit edilecek diğer üst kade
me yöneticilerini kapsar» denilmektedir. 

Malum olduğu üzere bugün bir kaymakam 3 se
nelik bir stajdan sonra göreve getirilmektedir. De
ğerli konuşmacı arkadaşlarımız ve eleştirenler, «kap
sam» bölümündeki kaymakamlık bölümünün üst ka
deme yöneticiliği içerisinde yer atmasına karşı çık
mamaktadırlar., Ancak, bir stajiyer kaymakamın 8 se
ne, 10 sene sonra kaymakam olabileceğini düşün
mek, bugüne kadar olan tatbikatla, bağdaşmamakta
dır. Eskiden bir kaymakam 3 sene içinde atanabil
mekteydi, bu yasaya göre ancak 4 sene sonra atana
bilecektir. Bu bakımdan S senelik, 10 senelik bir sü
reyi Komisyonumuz çok bulmuş - kaymakam ve ileri
de zuhur edecek benzeri kademeleri de içereceği 
için - 4 seneden fazla bir süreyi de uygun bulma
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım, esasen maddedeki 4 yıllık 
süre üst kademe yöneticiliğine atanma şartı olmayıp, 
böyle bir göreve atanabilmek için yapılması gerekli 
olan eğitime katılma şartıdır. Bu eğitimi bitiren bir 
kişinin derhal üst kademe yöneticiliğine atanmasını 
zorunlu kılan herhangi bir hüküm de yoktur. Esasen 
bu süre alt sınırı göstermekte olup, 4 yıldan daha 
az fiilî hizmeti bulunanların eğitime katılamayacak
larını göstermek için getirilmiştir. 

Yönetmelikte belirlenecek diğer şartlara örnek 
olarak, hizmetim mahiyetire ve özelliğine göre İ veya 
l'den çok dil bilmek, o hizmetle ilgili lisansüstü eği
tim yapmış olmak gösterilebilir. 5 inci maddede de, 
eğitime katılacakların kurumlarından izinli sayılacak
ları ve her türlü malî ve sosyal haklarının devam ede
ceği hükmü yer almıştır. 

Geçici madde ile de, halen üst kademe yöneticisi 
olarak çalışanlarla daha önce bu görevlerde çalışmış 
olanlar, söz konusu deneyimi bizzat çalışmak sure
tiyle elde etmiş bulunduklarından, bunların yetiştir
me eğitimine tabi utulmalarınla gerek görülmemek
tedir. 
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Bu tespitlerden sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
geri gönderme tezkerelerinde belirtilen endişelerin va
rit bulunmadığı görülerek, maddelere geçilmesi kabul 
edilmiş ve yasa maddeleri bu inceleme ışığı altında 
teker teker okunarak, değişiklik yapılmadan kabul 

• edilmiştir. 

içişleri Komisyonu olarak biz de, raporumuzun 
yüce heyetinizce tasvip edilmesini, onaylanmasını di
liyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Efendim, tümü üzerinde müzakereler son bul
muştur. 

Şimdi, Anayasa Komisyonuna iadesi için iki öner
ge var, okutuyorum. Müteakiben oylama yapılacak 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhurbaşkanınca bir defa daha görüşülmek üze-
ra iade edilen «Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştiril
mesi Hakkkında Kanunun» Anayasaya aykırı yönle
rinin bulunduğu iade gerekçesinde ifade edilmiştir. 

Kanunun bir defa da Anayasa Komisyonunda in
celenmek ve görüşü alınmak üzere; Komisyona iade
sini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Yusuf Demir 
Uşak 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Onural Şeref Bözkurt 
Çanakkale 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Seyfi Oktay 
Ankara 

©AlŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Yüce Mecliste müzakeresine başlanacak olan ve 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilen Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi 
Hakkında 14.11.1984 Tarih ve 3077 sayılı Kanunun 
görüşülmesine geçilmeden; Kanun hükümlerinin Ana
yasaya aykırı olup olmadığının tespiti bakımından 
Anayasa Komisyonuna gönderilmesini, Millet Meçli

si içtüzüğünün 39 uncu 
teklif ederiz. 

Kadri Altay 
Antalya 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

'Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Abdurrahman Demirtaş 
Hatay 

maddesine istinaden arz ve 

Namık Kemal Şentürk 
istan'bul 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇSİPBR (Balıkesir) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önerge sahipleri söz istiyor musunuz? 
Efendim, ancak bir tanenize söz verebileceğim. 
Sayın Kadri Altay, buyurunuz; süreniz 5 dakika 

efendim. 

KADRİ ALTAY (Antalya) — Grup adına konu
şacağım. 

BAŞKAN — Efendim, önergede grup adına ko
nuşma olmaz, burada grup yok; önerge sahibi ola
rak konuşuyorsunuz; süreniz 5 dakikadır. 

Buyurun efendim. 

KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 3077 numaralı kanun Anayasaya 
kesinlikle aykırı. Huzurunuzda arz edeceğim. 

Anayasanın 124 üncü maddesinin gerekçesi şöyle : 
«İdarenin en geniş uygulama alanına sahip düzenle
yici işlem türü yönetmeliktir.» Yasama yetkisi, bildi
ğiniz üzere 7 nci maddeye göre, yüce Meclisimize 
aittir, başka yere devredilmez. Anayasanın 8 inci 
maddesi, «Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanun
lara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir» diyor. 

Anayasanın 124 üncü maddesi yönetmeliği dile ge
tiriyor, ne olduğunu ortaya koyuyor. Yönetmelik yö
nünden kanunun 3 üncü maddesinde, eğitim konula
rının kâffesi yönetmeliğe atıf yapıyor. Elimde bir Ana
yasa Mahkemesi kararı vardır, kısaca arz ediyorum; 
«Genel kurallar koymak, bunları değiştirmek ve kal
dırma yetkisi sadece Meclise aittir. Meclisin bu yet
kilerinin herhangi bir kuruluşa veya kişiye aktarıl
ması katiyetle olamaz» diyor. Yine Anayasa Mahke
mesi kararında, «Meclis, Anayasaya aykırı olmamak 
üzere birtakım kurallar koyup, yasanın uygulanma-
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sini sağlayacaktır» diyor. Yönetmeliğe konacak ko
nuların, ancak kanun maddelerinin dışında olan kı
sımları ihtiva etmesi gerekiyor. 128 inci maddede ise, 
«Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esâs
ları, kanunla özel olarak düzenlenir» diyor. 

'Bakın, yine Anayasa Mahkemesi yasa için ne di
yor. Yasa, düzenleme isteği alanını yeterince düzen
leyecek ve yürütmeye tanınacak yetkileri yine yete
rince sınırlandıracak, yürütme ise, yasanın tasarlaya
cağı sınırları belli yetkinin nasıl kullanılacağını dü
zenleyecektir diyor. Kanunun 2 nci ve 3 üncü madde
sinde bu kural uygulanmamıştır. Yalnız yetki, anaku-
rallar çerçevesinde yönetmeliğe bırakılıyor. Bu ba
kımdan Anayasaya aykırıdır, bu bakımdan Anayasa 
Komisyonuna gitmesi gerekir kanısındayız. Bu husu
su İçişleri Komisyonunda defeatla belirttik. Huzuru
nuzda arz etmek istiyorum : 

Kanunun ilk görüşülmesinde, 3 üncü maddesine 
kesinlikle karşı olduğumu arz ettim. Kanun tasarı
sının 7.11.1984 tarih, 1/615 Esas No.'lu ve 38 Ka
rar No.'lu İçişleri Komisyonu Raporunda Antalya 
Milletvekili Kadri Altay olarak «3 üncü madde üze
rinde söz hakkım mahfuzdur» demişim. 

İkinci defa görüşülerek çıkan kanunda ise, «Ve
to gerekçesine uygun düzenleme yapılmadığından tü
müne karşıyım» diye muhalefet şerhim var. 

Bütün bu durumlara göre, bir hususu belirtmek 
istiyorum : Sayın İçişleri Komisyonu Başkanı, rapo
run 'burada okunmamasını kabul eden, el kaldıran 
kimse İdi, bütün ANAP milletvekilleri okunmamasını 
kabul eden kimselerdi, hepiniz öyle istediniz, biz 
okunmasını istedik; ama şimdi çıktı, aynı raporu 
kıraat etti 'burada. Yalnız, tur hususu yanlış belirt
ti. İçişleri Komisyonunun yazısına göre 5.12.1984 ta
rihi... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim, süreniz 
doldu. 

KADRİ ALTAL (Devamla) — Kısaca belirtip 
bağlayacağım efendim. 

12 Aralık 1984 günü toplanılmasını istedi. Biz o 
gün sabah toplandık; karar alınmadı, 12'si öğleden 
sonra toplandık; yine karar alınmadı; fakat 13'ünde 
toplandık; karar alındı Raporda 12.12.1984 diyor. Biz 
12'sinde didindik, çıkaramadık, onun için 12'si değil 
13*üdür. Daktilo hatası değil, matbaa hatası değil, 
kendileri de bunu dile getirdiler. 

Biz kanun hükümlerinin Anayasaya aykırı oldu
ğu görüşündeyiz. 'Bu bakımdan Anayasa Komisyo
nuna gitmesinde fayda umuyoruz. 

Arz ve teklif ederim. (MDP ve HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edsriz Sayın Kadri Al
tay. 

Efendim, 2 önerge var, 2 sinin de anlamı bir ve 
Anayasa Komisyonuna gitmesini ihtiva ediyor. Bu 
önergelere Komisyon katılmıyor. 

2 önergeyi birden oylarınıza arz ediyorum : Mev
cut tasarının Anayasa Komisyonuna havalesini ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Reddedilmiştir efen
din^ 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 233 sıra numaralı kanun ta
sarısının tekrar görüşülmek üzere komisyona iade 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Bülend Ulusu 
İstanbul 

Ümit Halûk Bayülken 
Antalya 

Cafer Tayyar Sadıklar Ahmet Sabahattin Özbek 
Çanakkale Bursa 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Rüştü Şardağ 
Izımir 

Nazmi Önder 
Muş 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AK'PAK (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen?.. 

Sayın Türkân Arıkan, buyurun efendim; süreniz 
5 dakikadır. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Jurt içinde ve yurt 
dışında; masanın hem o tarafında, hem de bu tarafın
da eğitim görmüş ve eğitim yaptırmış bir kişi olarak 
konuşuyorum. Üstelik Türkiye'de üst kademe yönetici 
eğitimini de yaptırmış bir kişi olarak sözlerime haş
lıyorum. 

Konu, yetiştirme, eğitim; ama inceleyen komis
yon İçişleri Komisyonu. Oysa konu eğitim olduğuna 
göre, mutlaka Millî Eğitim Komisyonundan geçmesi 
gerekirdi. Ayrıca, 'biraz önce konuşan arkadaşımızın 
da belirttiği gibi, Anayasa Komisyonunda da mesele
nin ele alınması uygun olurdu. 

225 — 



Tw B. M. M. B: 52 10 s 1 . 1985 O: 1 

Komisyon tarafından biraz önce, İçişleri ve Ada
let bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığından tem
silcilerin de komisyonda bulundukları belirtildi. An
cak, Türkiye'de yönetici eğitimi konusunda uzmanlar 
vardır. Özellikle 1960 yıllarından sonra Türkiye bu 
konulara eğilmeye başlamıştır. Bu konuda sizlere ör
nek arz ediyorum : Birincisi, Doktor Oğuz Onaran'ın 
Türkçe yayınlarından olan, «Yönetici Sınıfın Eğitimi» 
isimli eserinde, Belçika, Fransa, İngiltere ve Türkiye' 
de eğitim konusuna değiniliyor. İkincisi ise, Osman 
Telimen'in «Yüksek Kademe Yöneticilerinin Eğitim 
ve Geliştirilmesi» isimli eseri. Bunun dışında, hatır
layabildiğim 'kadarıyla, İstanbul Üniversitesinden 
Tamer Koçel ve diğer bazı .arkadaşlar üst kademe yö-
netieilerin'in eğitimi konusunda araştırmalar, doçent
lik 'tezleri yapmışlardır. Bu balkımdan komisyona iade
sini uygun gördük; komisyonun 'bu uzmanları çağırıp, 
'bunlardan bilgi almasının yararlı olacağını düşündük. 

Dün ANAP Grubu adına konuşan arkadaşımız 
Amerika'da iyi (bir eğitim görmüş; ama sanmıyorum 
ki Türkiye'de eğicimin nasıl yapıldığı konusunda bir 
bilgisi olsun (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

Konuşmasından 'bir pasaj alüyorum : Diyorlar ki 
«Üst kademe yöneticisi dendiğinde, 'kamu kuruluş ve 
kurumlarının üst düzeylerinde görev yapan ve ana-

politikaların formüle edilmesiyle uğraşan, danışman
lık yapan, idarî pölütÜlkaya ilişkin kararlar verme me
suliyetine sahip olan» vesairej 

'Değerli milletvekilleri, yöneticiyle danışman fark
lı kişilerdir. Yönetici, karar veren, sorumluluk taşı
yan ve yetkisi olan kişidir. Halbuki danışman, sade
ce öneride bulunan, sorumluluğu 'bulunmayan ve ka
rar vermeyen kişidir. Bu tanımda dahi hata yapıl
mıştır. 

O nedenle, yasada «üst 'kademe yöneticisi» tanımı
nın çok iyi yapılması, ayrıca tadat edilmesi çok ya
rarlı olur. Bu açıdan, Sayın Cumhurbaşkanlığının 
önerilerine katıldığımı belirtmek istiyorum. Üst ka
deme yöneticisi kimdir? Bunun tamamım kanunda 
yer almasında büyük yararlar var. 

Bu arada, Anayasamızın 128 inci maddesine bak
tığımız zaman görüyoruz ki, «Esas ve ilkelerin be
lirlenmesi kanunla düzenlenir» denilmektedir. Ben bi
raz lügafcları karıştırdım ve «ilke» kavramına bak
tım. «İlke»; Türkçe sözlüğe göre unsur, temel dü
şünce, temel 'bilgi, prensip, davranış kuralı. «Esas» 
nedir; ona baktım. Esas; bir şeyin özünü oluşturan 
anaöge, temel, Esasa bağlamak; belirli bir kurala da
yandırmak. 

İşte, benim anladığım kadarıyla, Sayın Cumhur-
başkanıımız, eğitim konusunun temellerinin, esasları
nın kanunda 'belirlenmesini uygun görüyor. 
' Bu nedenle, bir inatla değil, bu hepimizi ilgilen

diren bir konu, uzmanları çağırmak suretiyle, bu çok 
çabuk yapılabilir. Türkiye'de çeşitli üniversitelerde bu 
konuda uzmanlar vardır, komisyon bunları davet edip 
bilgi alabilir ve bu gelen tasarının geliştirilmesini sağ
layabilin 

Saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 
Efendim, önergeye Komisyon kaltılmıyor. 
Bu, komisyona iade önergesini oylarınıza arz edi

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Efendim, açk oya sunulması ile illgili bir önerge 
var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi hakkın

da kanunla ilgili oylamanın ad okunmalk suretiyle 
açık oylamaya tabi tutulmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Ayhan Salkallıoğlu 
Sakarya 

Ali Bozer 
Ankara 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

M. Sedat Turan 
Kayseri 

Turgut Halit Kunta 
Rlize 

Osman Banadır 
Trabzon 

Bülend Ulusu 
istanbul 

C. Tayyar SadıklaB 
Çanakkale 

Hilmi Biçer 
Sinop 

H. Sa'bri Keskin 
Kastamonu 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Aziz Kaygısız 
Kars 

Faik Tarımeıoğlu 
Bitlis 

Yılımaz Altuğ 
Sivas 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Ü. Halûk Bavulken 
Antalya 

A. Sabahattin Özbek 
Bursa 

BAŞKAN — Siirt Milletvekili Abdurrezak Cey
lan burada mı?.. Yok, 

İKÂiMRAN İNAN (Bitlis) — Yerine ben tekabbül 
ediyorum. 

'BAŞKAN — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer bura
da mı? Yok. 

MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Te
kabbül ediyorum. 
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BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Ayhan Sakal- ( 
lıoğlu burada mı? Burada. I 

'BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin burada mı? Yok. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Ali Bozer bura
da mı? Burada. 

Kastamonu Milletvekili Sadettin Ağacık burada 
mı? Burada. 

Çorum Milletvekili Ayhan Çetin burada mı? Yok. I 
FENNİ ISLîMYELt (Balıkesir) — Tekabbül edi

yorum. 
BAŞKAN — Kars Milletvekili Aziz Kaygısız bu

rada mı? Burada. I 
Kayseri Milletvekili Sedat Turan burada mı? Bu

rada. I 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcroğlu burada mı? Bu- . 

rada.. 
Rize Milletvekili Turgut Kunter burada mı? Bu

rada. I 
Sivas Milletvekili Yılmaz Afltuğ 'burada mı? Yok. 
İSMAİL ŞEINGÜN (Denizli) — Tekabbül ediyo-

rum.i 
(BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır 

burada mı? Yok. 
FERİT MELEN (Van) — Tekabbül ediyorum. 
(BAŞKAN — Ankara Milletvekili Eşref Akıncı bu

rada mı? Burada, • 
İstanbul Milletvekili Bülerid Ulusu burada mı? 
NAZMİ ÖNDER (Muş) — TekaJblbül ediyorum. 
BAŞKAN ^-' Antalya Milletvekili Halûk Bayülken 

burada mı? Burada. 
Çanakkale Milletvekilli Cafer Tayyar Sadıklar bu

rada mı? Burada. I 
Bursa Milletvekili Sabahattin Özbek burada mı? 

Burada.ı I 
Maddelere geçilmesi açık oylarınıza sunulacaktır. 
Efendim, açılk oylamanın ad okunmak suretiyle 

yapılmasını oylarınıza arz edeceğim ve bu suretle I 
maddelere geçeceğiz efendim. Yani böylece tümü üze
rindeki müzakereler bitmiş ve maddelere geçilmesi 
'kabul edilmiş olacak. Kabul edenler... (ANAP sırala- I 
rından «Anlaşılmadı Sayın Başkan» sesleri) \ 

Efendim, ad okunularak oylamanm yapılması hu- I 
susunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Reddeîenler... Kabul edilmiştir efendim. (ANAP sıra- I 
larından «Sayılsın Sayın Başkan» sesleri) I 

Efendim, niçin biraz Önce aynı şekilde itimat et- I 
tiniz de şimdi İtimat etmiyorsunuz? Açık oylama za- [ 
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ten yapılacak. Yapılmaması diye bir şey yok, yanlış 
anlamayın. Yani bu (reddedilirse açık oylama yapıl
mayacak değil. Açılk oylama ad okunarak yapıla
caktır. 

Eİfendim, önergede imzası bulunan arkadaşların 
isimlerini okuyarak, ad okumak suretiyle açık oyla
mayı yapacağız. Kabul edenler «kabul», reddedenler 
«ret», çekimser olanlar «çekimser» diyecek. 

(Önerge sahiplerinden başlayarak: ad okumak su
retiyle oylama yapıldı)! 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan başka üye var 
mı? Yok. 

Oylama işlemi son bulmuştur, sayım yapılacaktır. 
^Oyların sayımı yapıldı) 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yapılan oy

lama neticesinde 167 kabul, 146 ret oyu kullanıl
mıştır.. 

©öylece maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Üst Kademe Yöneticüerinin Yetiştirilmesi Hakkında 
Kanun 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, üst kademe 

yöneticilerinin yurt içinde Ve yurt dışında yetiştiril
me usul ve esaslarını düzenlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kalbul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, kamu kurum ve ku

ruluşlarında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel 
Müdür, Başkan, Kurul Başkanı, Genel Müdür Yar
dımcısı Daire Başkanı, Büyükelçi, Vali, Kaymakam, 
Böîge Müdürü olarak atanabilecek kamu görevlile
riyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi ve Bakan
lar Kurulu kararıyla tespit edilecek diğer üst kademe 
yöneticilerini kapsar. 

Adalet Bakanlığı personelinin bu Kanun kapsa
mına alınması Adalet Bakanlığının teklifi üzerine, 
iSilahlı Kuvvetler personelinin bu Kanun kapsamına 
alınması ise Genelkurmay Başkanlığının teklifi üze
rine, Bakanlar Kurulu Kararı ile olur., 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdarî Teşkilatı üst 
kademe yöneticilerinin yurt içinde ve yurt dışında ye
tiştirilme usul ve esasları, Cumhurtbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği 'ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı tarafından düzenlenir,. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Sayın Türkân Arıkan ve Sayın Kalaycıoğlu. 
Sayın Kalaycıoğlu, siz şahsınız adına mı söz isti

yorsunuz? 
GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) -=- Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan; süreniz 5 

dakika. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; maddede şu ne
denle söz aldım : Maddede üst kademe yöneticisinin 
tanımı yapılmamıştır. Genel olarak bu tanımın bu 
madde kapsamında bulunmasının çok büyük yarar
ları olacaktır. Ondan sonra tadat edilmesi uygun ola
bilir. Bu şekilde kalması sakıncalıdır. Bunun açıkça 
belirlenmesi gerekir. 

Birinci fıkranın sonunda, diğer üst kademe yöne
ticilerinin, Devlet Personel Başkanlığının teklifi ve 
Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edileceği belirlen
miştir. Halbuki genel bir ilke olarak üst kademe yö
neticisinin ne olduğu belirlenirse, böylece yeni tespit
lere gidilemez. Bu şekilde tespitler belirli kişilerin bu 
kapsama sokulması imkânını doğurabilir. Vergi ya
salarında bir kaçırma söz konusudur, bir de kaçınma. 
Sanıyorum bu madde de vergi yasalarından olan ka
çınmanın daha değişik bir şeklini ortaya getirebilir. 
Suiistimalleri önleme bakımından bu maddede tanı
mın açıklıkla yapılması gerektiği kanısındayım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 

Sayın Kalaycıoğlu; buyurun efendim, süreniz 5 
dakikadır. 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; ben dün burada gru
bum adına konuşurken, her şeyi bu konuda tecrübesi 
olanlardan daha fazla biliyorum veya yalnız ben bi
lirim diye bir iddiada bulunmadım ve böyle bir id
diada bulunrnakda aklımdan geçmez. Üst kademe yö-
neticelerinin tarifini yaparken, Birleşmiş Milletlerin 
bu konuda yaptığı tariften hareket etmiştim. Bu ta
rife göre en üst düzeylerde danışmanlık yapanlar da 
üst kademe yöneticisi sayılmaktadırlar. Birleşmiş 
Milletler Raporu 29 Ağustos 1968. Bu tarih Türkiye 
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü öğretim üyelerin
den Sayın Doçent Doktor Turgay Ergun'un da tarifi
ne uymaktadır. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kalaycıoğlu. 

Maddeyle ilgili önergeler var, sırasıyla okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 3077 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıla
rımızla arz ve teklif ederiz, 

Kapsam 
Madde 2. — Bu kanun, kamu kurum ve kuruluş

larında müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, 
başkan, kurul başkanı, genel müdür yardımcısı, daire 
başkanı, kaymakam ve bölge müdürü olarak atana
bilecek kamu görevlilerini kapsar. 

Kadri Altay Namık Kemal Şentürk 
Antalya İstanbul 

Süleyman Çelebi Rıfat Bayazıt 
Mardin Kahramanmaraş 

Mustafa Çorapçıoğlu Ertuğrul Gökgün 
Balıkesir .. Aydın 

Abdurrahman Demirtaş Fehmi Memişoğlu 
Hatay Rize 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 2 nci maddesinin bi

rinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum Onural Şeref Bozkurt 
Balıkesir Çanakkale 

İbrahim Ural Salim Erel 
İstanbul Konya 

M. Seyfi Oktay Davut Abacıgil 
Ankara Balıkesir 

Kapsam 
Madde 2. — Bu kanun, kamu kurum ve kuruluş

larında müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, 
başkan, kurul başkanı, genel müdür yardımcısı, daire 
başkanı, büyükelçi, vali, kaymakam ve bölge müdürü 
olarak atanabilecek üst kademe yöneticilerini kapsar. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 2 nci maddesinin iki 

ve üçüncü fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Cahit Tutum Onural Şeref Bozkurt 
Balıkesir Çanakkale 

İbrahim Ural M. Nuri Üzel 
İstanbul Eskişehir 

Salim Efel Hüseyin Aydemir 
Konya İzmir 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 
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BAŞKAN — Şimdi, 3 önergenin en aykırısı han
gisiyse ondan başlamak üzere işleme koyuyorum. 

önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 2 nci maddesinin iki 

ve üçüncü fıkrasının metinden çıkartılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşları. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
NtHAT AKPAK (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN -1- Önerge sahipleri konuşmak istiyor 
mu? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun. (HP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Tutum, süreniz 5 dakikadır. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; aslında «Kapsam» başlığı altın
daki 2 nci madde, maksadı ifade eden, daha doğrusu 
bir sistem getiren bir madde değil. Ama ne yapalım 
ki, sistem tercihini ihtiva etmeyen bir kanunu Genel 
Kurulunda daha yetkin hale ve daha olgun hale getir
mek bir hayli güç. 

Vermiş bulunduğumuz önerge, iki ve üçüncü fık
raların mitinden çıkartılmasını öngörmektedir. Aslın
da ne sayın komisyonun hazırladığı raporda ve ne de 
Sayın Cumhurbaşkanının iade gerekçesinde bu konu 
vuzuha kavuşturulmamıştır. Yani, ne Adalet Bakan
lığı personeliyle silahlı kuvvetler personelinin bu ka
nun kapsamı dışında tutulması gerektiği yeteri kadar 
açıklanabilmiş; ne de sayın komisyonun bu 2 fıkrayı 
niye buraya tncnte ettiği açıklanmıştır. Her ikisi de 
bana göre vuzuha kavuşturulmamıştır. 

Şimdi önergemin gerekçesini arz ediyorum : Üst 
kademe yöneticileri için bir eğitim yapılacaktır. Bu 
eğitime katılmak ve bu eğitimden yararlanmak aslın
da bir haktır, yani eğitim hakkı dediğimiz bir haktır. 
Kamu görevlileri şayet bu eğitime katılma ehliyeti ta
şıyorlarsa bu hakkı ileri sürebilecekler ve alabilecek
lerdir. 

Adalet Bakanlığı personeli bundan mahrum edil
mek istenmektedir ve Türk Silahlı Kuvvetlen eleman
ları da bu eğitime katılmaktan, en azından kişisel bir 
hak olarak katılmaktan men edilmektedir. Her ikisi 
de icazete, bir karara ve bir ön izne tabi tutulmak
tadır. 

Kanımca bu 2 fıkranın metinden çıkarılması' ha
linde ne olacaktır? Adalet Bakanlığının üst kademe 
yöneticilik mevkilerine geçecek olan elemanlarının 
böyle bir eğitimden geçirilmesini engelleyen bir hü
küm olacak mıdır? Hayır. 

Nitekim, bugün Adalet Bakanlığının mensupları 
gerekli izinleri kurumlarından alarak halen Türkiye 
ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından yü
rütülmekte olan bu kamu yönetimi uzmanlık prog
ramına katılabilmektedirler. Yine, Türk Silahlı Kuv
vetler mensupları, Genel Kurmay Başkanlığının iz
niyle bu programa katılabilmektedirler. Cumhurbaş
kanlığı Genel Sekreterliğiyle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi niçin konur, onu ben de anlayamadım, çünkü; 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği mevkii aslında 
istisnaî memuriyettir, daha doğrusu istisnaî memuri
yet olması bir tarafa, kişisel güvenin ağır bastığı bir 
mevkidir. Binaenaleyh, buraya atanmak için mutlaka 
böyle bir eğitimden geçmiş olma şartı aranmayabilir. 
Buna karşılık Türkiye Büyük Millet Meclisinin üst 
kademe yönetimi için de, bence böyle bir eğitime git
me yolu açık olmalı; fakat böyle Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlık Divanı tarafından düzenlenir 
diyerek haşiv bir hüküm getirmenin gereğine inanma
maktayım. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Sayın üyeler, 2 nci 

maddenin iki ve üçüncü fıkraları metinden çıktığı 
takdirde durumda hiçbir değişiklik olmayacak ve bu 
şekilde bir montajın anlamı ve gerekçesi açıklanama-
dığı için metni bu şekilde bırakmaktan daha isabetli 
bir düzenleme olacaktır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Efendim, önergeye Komisyon katılmıyor? 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 3077 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıla
rımızla arz ve teklif ederiz. 

Kapsam 
Madde 2. — Bu kanun, kamu kurum ve kuruluş

larında müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, 
başkan, kurul başkanı, genel müdür yardımcısı, daire 
başkanı, kaymakam ve bölge müdürü olarak atana
bilecek kamu görevlilerini kapsar. 

Antalya Milletvekili Kadri Altay ve arkadaşları. 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

tÇIŞLERt KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge sahiplerinden söz isteyen var mı efendim? 
Sayın Altay; buyurun efendim, süreniz 5 dakika. 

KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 2 nci madde, kapısaimı madde
si. Efendüm biz bu konuda saıdeee kapsam hususu
nu belirtiyoruz, kademeyi belirtiyoruz, ne olduğunu 
ortaya koyuyoruz, diğer kısımları çıkartıyoruz. 

Şunu arz etmek istiyorum : Biz 3 fıkralı olan 
maddenin birinci fıkrasının yarısını da ortadan kal
dırıyoruz, iki ve üçüncü fıkraları da kaltmıyoruz. An
cak, birinc'i fıkranın yarısına 'kadar olan kısmından 
büyükelçi ve valiyi de çıkartıyoruz. Te(k sebep şu
dur : Vali ve büyükelçilikler mümtaz mevkilerdir, 
fevkalade memuriyetlerdir, bunlarda tayin olmaz, 
mertebeler silsilesiyle, tayinle gelmez bunlar. Sicil al
maz bunlar. Herkes vali, herkes büyükelçi olur; onun 
için çıkarılmasında fayda umuyorum. 

Şöyle arz edeyim : Sabancı'yı bir yere büyükelçi 
atarsak, bu eğitimi görmezse göndermeyecek miyiz?. 
idil Bir et veya Yıldız Kenter, 'ki İtalya'da çolk değer
li hizmetler gördü, aynı zamanda mükâfat aldı, oraya 
Türkiye'nin büyük menfaatlarını 'koruyacak bir şekil
ce gönderirsek, eğitime de kabul etmezsek gönder
meyecek miyiz? .Onun için lütfen büyükelçi ve vali
leri de çıkartıp, bir mafkaımın, daha doğrusu Devlet 
Personel Dairesi Başkanlığı ile Bakanlar Kurulunun 
da tespit edeceği ve kararıyla üst kademe yöneticile
rinin de içine girmesini mahzurlu buluyoruz. Bunun 
mahzurunu da dünkü yaptığım konuşmalarda belirt
miştim. İkinci ve üçüncü fıkraları, ki Adalet Bakan
lığı personeliyle silahlı 'kuvvetler için üstünde ısrarla 
durmuyoruz; ama çıkmasında büyük fayda umuyo
ruz. Gerekçelerini dün söylemiştim. Cumhurbaşkan
lığı Genel Sekreterliği teşkilatı ile Büyük Millet Mec
lisinin genel sekreterliği teşkilatını da takdirlerinize 
sunuyorum. 

Sağolun, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altay. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 2 nci maddesinin bi

rinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaş
ları. 

Kapsam 
Madde 2 .— Bu kanun, kamu kurum ve kuruluş

larında müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, 
başkan, kurul başkanı, genel müdür yardımcısı, daire 
balkanı, büyükelçi, vali, kaymakamı ve bölge müdürü 
olarak atanabilecek üst kademe yöneticilerini kapsar. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
(Söz -istiyor musunuz efendim?. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM {Balıkesir) — Sayın Başkan-, 
değerli milletvekilleri; burada, aslında bu kanunu in
celerken bir soru sorulması gerekir. Birtakım kadro 
unvanlarını sayıyorsunuz. Üst kademe yöneticilerinin, 
bu saydığınız unvanları taşıyan kamu görevlileri ola
cağı anlaşılıyor. Tabiî, böyle üst kademe yöneticilerinin 
sayılmış olması, bunun ikmal kaynağının, yani ye
tiştirme kaynağının belli edilmiş olduğunu göstermi
yor. Yani hiyerarşinin zirvesi betili birtakım; kadiro 
unvanlarıyla tarif edilmeye çalışılıyor. 

Şimdi 'bizim hukukumuzda, özellikle son günlere 
kadar maalesef kadro ve birim ihdas ve ilga etme 
yetkisi idarî tasarruflara bırakılmıştı. Daha evvel ka
nunî rejim vardı, ama bu yıllar içinde yozlaştı ve 
bir baktık ki, hem kadro ve hem de birimlerin ihdası, 
kaldırılması, genişletilmesinin bir tür idareyi işin için
den çıkılmaz bir kargaşaya dönüştürdüğünü gördük. 
Sayın özal Hükümeti baştan beri genel eğilime de 
uygun olarak kanunî rejime dönülmesi doğrultusun
da tercihini kullanmıştır. Sizin de, Yüce Meclisten 
geçerken gayet iyi hatırladığınız gibi, kamu kurum 
ve kuruluşlarının teşkilatını düzenleyen ana çerçeve 
yasasında, bundan böyle birim ve kurumların ihda
sı, ilgası ve kadroların ihdası kanunla olacaktır. Bu
nun istisnası yoktur. Belki bazı derecelerde, aynı de
recede olmak suretiyle kadroların değiştirilmesi yet
kisi Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır, ama burada ta
dat ilkesi, yani sayma ilkesiyle belirtilmiş olan bu 
unvanları bir idarî tasarrufla, yani Bakanlar Kurulu 
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kararıyla genişletmeniz mümkün değil. Sayın ko
misyonun, 4 üncü sayfada, idareyi yeniden düzenle
me çalışmalarına giren, birtakım genel müdürlükleri 
kaldıran, yeni genel müdürlükler kurarak hizmette 
sürat ve verimliliği artırmak çalışmaları içinde bu
lunan hükümetin, bugünkü şartlarda böyle bir tasa
rıyla gelmesi kadar makul 'bir durum olamaz. Ha
yır, tam tersine; bugüne kadar hükümetin getirdiği 
anaiîke, 'kanunî rejime avdet etmektir. Nitekim, et
miştir, artık bitti. Biliyorsunuz kadro ihdas usulü 
hakkmda bir kanun hükmünde kararname var, ona 
göre kadrolar ihdas edilecektir... 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bağlayınız efen
dim. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Sayın Başkan, 
burada Sayın Cumhurbaşkanının iade gerekçesinde 
açıkça belirttiği gibi, yürütme yetki ve görevi sınırları 
aşılmış ve yasama yetkisi alanına taşılmıştır ve iade 
gerekçesinin 2 nci sayfasında, «Bir makamın teklifi 
ve Bakanlar Kurulunun kanunla belirlenenler dışın
da karar vermemesi gerekir» diye açıkça uyarmakta
dır. Bu aslında Anayasa Mahkemesinin genel eğili
mine de uygundur. Ben sadece Anayasaya uygun ha
le getirilmesi için bu önergeyi verdim, takdirlerinize 
sunarım. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Reddedilmiştir. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, bu arada bir şeyi ifade etmek isterim : 
Sayın özer Gürbüz, Sayın Cemal Özdemir, Sayın 
îdris Gürpınar oylamada bulunamamışlar, tezkere 
gönderiyorlar; ama oylama işlemi bitmiştir, kendile
ri için başka bir muamele yapmamıza imkân yok
tur, tüzük imkân vermiyor. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Eğitim 
MADDE 3. — Eğitimin yapılacağı yerler, eğiti

me katılacakların tespiti, eğitimin süresi, eğitimde 
uygulanacak programlar ile eğitimle ilgili diğer usul 
ve esaslar Devlet Personel Başkanlığı ile Türkiye ve 
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün görüşü alı
narak Başbakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Rıfat Bayazıt ve Sayın Cahit Tutum söz 

istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bayazıt; süreniz 5 dakikadır. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; Üst Kademe Yö
neticilerinin Yetiştirilmesi Hakkındaki 3Ü37 sayılı 
Kanunun tekrar görüşülmesi münasebetiyle söz almış 
bulunuyorum. Bilhassa 3 üncü maddenin komisyon
dan geçiş şekli Anayasa yönünden hakikaten biraz 
bize üzüntü vermektedir. 

Anayasanın 128 inci maddesinin son fıkrası bil
hassa vurgulamıştır : «Üst kademe yöneticilerinin ye
tiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzen
lenir» hükmü varken, metinde olduğu gibi bunu 
bir yönetmelikle düzenlemek hakikaten kanun va-
zıına ve Anayasanın ruhuna çok ağır gelmektedir. 

Yönetmelikler nasıl yapılır? Yönetmelikler Ana
yasanın 124 üncü maddesine göre, kanunlara aykırı 
olmayacak şekilde, Başbakanlık, bakanlıklar ve ka
mu kurumları tarafından yapılır. Bunlar bu şekilde, 
yani kanunlara aykırı olmayacak şekilde düzenlenir. 
Biz de burada Anayasanın 128 inci maddesinin son 
fıkrası hilafına yasama yetkisini olduğu gibi icraya 
veriyoruz. Anayasanın 7 nci maddesi sarih olarak ka
nun çıkarma hakkını Türkiye Büyük Millet Meclisine, 
sizlere vermiştir. Biz Anayasa hükümlerine göre bu 
hakkı hiçbir suretle devredenleyiz. Kalkıyoruz, 8 inci 
maddeye göre icraya bu hakkımızı yönetmelik şek
linde veriyor, yönetmelik çıkarır diyoruz. Ben bunu 
hiçbir suretle Anayasanın gerek 7 gerek 8 gerek 124 
ve gerekse 128 inci maddeleriyle bağdaştıramadım. 
Buna emsal mi istersiniz? Bilhassa 1969/57 karâr sa
yılı, 1967/41 esas sayılı olup, 12 Mart 1971 tarihli 
13776 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Anayasa 
Mahkemesinin kararı mevcuttur. Bu karar bize, «Ya
sama yetkisini hiçbir suretle, yönetmelik çıkartmak 
suretiyle devredemezsiniz» diyor. Anayasa Mahkemesi 
burada öncülüğünü yapmıştır; bunun gibi birçok ka
rarları vardır. Ou yönetmeliklerin çıkarılması tama
mıyla Anayasaya aykırıdır. Bizim yasama görevimi
zi hiçbir suretle icranın yönetmelik çıkartma yetki
sine devretmemize imkân yoktur. Bu maddenin ta
mamıyla Anayasaya aykırı jalduğu kanısındayım. 

Takdir yüce Meclisindir. 
Hepinize saygılar sunarım. 

ÖAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Rıfat Ba
yazıt. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; aslında temel ihtilafımız, galiba bu ka
nunu hükümet ve komisyonumuzun bir çerçeve ya-
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sası niteliğinde görmekte olmasıdır. Filhakika, ilk 'ba
kışta oldukça makuldür. Çünkü, eğitim bir teknik so
rundur; eğitimin teknik teferruatı ister istemez yö
netmeliklerle düzenlenecektir, ayrıntılar mutlaka yö
netmeliğe 'bırakılacaktır. Ancak, Anayasanın 128 inci 
maddesinin son fıkrasını, anayasa tartışmaları sıra
sında belirttiğimiz gibi, özel bir düzenleme konusu 
haline getirirken, temel hükümlerin, esas hükümle
rin, olabildiği ölçüde yasa çerçevesine alınmasını, ida
re tekniğine ve uygulamaya ilişkin yönlerin ise, ister 
istemez, düzenleyici idarî tasarruflara bırakılmasını 
düşündük. 

Sayın Cumhurbaşkanının endişesi 'burada 2 nok
tada beliriyor, diyor ki : «Anayasanın 124 üncü mad
desi uyarınca çıkarılacak yönetmeliklerin, yalnızca 
kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve 
keza bunlara aykırı olmamak üzere düzenlenmesi söz 
konusudur. Yasa koyucu, 'belli konuda gerekli ku
ralları eksiksiz olarak çıkaracağı kanunla düzenleye
cektir.» Bu cümleler alıntı cümlelerdir ve Anayasa 
Mahkemesi kararlarından alınmıştır. Eksiksiz düzenle
yeceksiniz. 

Devam ediyor, «Uygun ve zorunlu görürse sınır
larını 'belirlemek suretiyle, o alan içerisine idarî birta
kım kurallar koyup, kanunların uygulanmasını sağ
lamak durumundadır» diyor ve tabiî olarak yine Sa
yın Cumhurbaşkanınca 3 üncü maddeden bahsedilir
ken, «Eğitimin yapılacağı yerler, eğitime katılacak
ların tespiti ve diğerleri yönetmelikle belirlenecek» 
denmiştir. Oysa, yetiışjtirmeriin anail'kelerinin kanun
da açıkça yer alması zorunludur» diyorlar. 

Şimdi ben soruyorum : Bu eğitimi kim yapacak? 
Belli değil. Olur mu öyle bir şey? Hiç düşünebiliyor 
musunuz, eğitimi kimin yapacağını kanun belirlemi
yor. Olmaz, mutlaka belirlemesi lazım; esasa taal
luk eden bir meseledir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ Nİ
HAT AKPAK ^Sakarya) — Tek tek nasıl koyabilir
siniz? Olmaz öyle şey. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Nerede yapıla
cak bu eğitim? «Nerelerde yapılacağını yönetmelik 
belirler» diyor. Süresi ne olacak; uzun süreli mi, 
kısa süreli mi olacak; nedir bu eğitimin niteliği? Bu
nun müeyyidesi ne olacak; yani bu eğitimi görmeyen
ler ne olacak, görenler ne olacak belli değil. Progra
ma alınmada bir sınav esası olacak mı? En azından 
bu temel bir unsufdur. Tamamen takdire mi bıra

kılacak? Yani, bir hükümet gelecek, bir sistem vaz 
edecek, diyecek ki, bu eğitime şu kimseler şu şekil
de alınacak; başka bir hükümet, hayır, öyle değil di
yecek, şu şû şartları -çünkü hükümet ilave şartlar 
da getirebiliyor- ancak şu şartları taşıyanlar alınabi
lecek diyecek ve bir kargaşa, eğitimde istikrarsızlık... 
Bir defa, eğer eğitim bir 'hak ise, kamu görevlilerine 
tanınmış bir hak ise bu haktan nasıl yararlanacağı ko
nusunda aslî unsurun yasada yer alması zorunludur 
diye düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı tamamlayınız 
efendim. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Bitirdim Sayın 
'Başkanım. 

Bu nedenle, eğer uygun görürseniz 3 üncü mad
deyi, komisyon lütfederse geri alsınlar deriz. 

Saygtyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Efendim, önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 3077 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Eğitim 
Madde 3. — Üst kademe yöneticilerinin yetiş

tirilmesi, eğitimlerinin programa bağlanması ve eğitim 
yerlerinin belirlenmesi görevi Başbakanlığa aittir. 

Eğitimin süresi azamî 1 yıldır. Lüzumu halinde 
süre artırımı Başbakanlıkça yapılabilir. 

iBğîtümıin anakonuları aşağıda gösterilmiştir. Bu 
temel konular dikkate alınarak eğitim programları 
hazırlanır. 

a) Demokratik ve modern devlet yönetimi, 
b) Modern sevk ve idare, 
c) Atatürk Milliyetçiliği ile inkılâp ilkeleri, 
ç) Türkiye'nin iç ve dış millî meseleleri, 
d) Önemli milletlerarası kuruluşlar ve Türkiye' 

nin bu kuruluşlarla olan münasebeti, 
e) Anayasa ilkeleri, insan haklan ve vatandaş 

hukuku, 
f) Yeni gelişmeler, 
g) İhtisas alanı bilgileri, 
b) Görgü ve bilgi artırma, 
ı) Ekonomi ve maliye alanındaki temel mevzuat, 
i) Lisan öğrenimi, 
j) Yurdu tanıma (gezileri), 
k) Başbakanlıkça uygun görülecek diğer önemli 

konular. 
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Bu esaslara göre uygulanacak programlar ve eği
tim ile ilgili diğer hususlar, Başbakanlıkça çıkarılacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

Kadri Altay Namık Kemal Şentürk 
Antalya İstanbul 

Süleyman Çelebi Mustafa Çorapçıoğlu 
Mardin Balıkesir 

Ertuğrul Gökgün Abdurrahman Demirtaş 
Aydın Hatay 

Fehmi Memişoğlu Mehmet Kocabaş 
Rize İçel 

Haydar Koyuncu 
Konya 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt Nİ

HAT AKPAK (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Söz istiyor musunuz efendim? 
KADRİ ALTAY (Antalya) — Söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Altay; süreniz beş 
dakikadır. 

KADRİ ALTAY (Antalya) — Değerli Başkan, 
kıymetli milletvekilleri; en çok üzerinde durduğum 
önemli madde benim için budur. Bu kanun tasarısı
nın görüşülmesinde karşı çıktığım madde budur, ve
todan sonra ikinci görüşülmesinde en çok karşı çık
tığım madde yine budur. Burada Anayasaya aykırı
lık var. Eğitimin kâffesi otomatikman yönetmelikle 
idare ediliyor. Olmaz böyle bir şey; sorumlusu ol
ması lazım. Bu kanunun sahibi yok efendim. İncele
yin, bakın; görürsünüz. Biz bu kanunun sahipliğini 
ortaya koyduk. Kim sorumlu olacak; hükümet çapın
da, devlet çapında bir eğitim görülüyor; elbetteki 
Başbakanlık olacak. Devlet Personel Dairesi Başkan
lığının bilmem nesinin emrinde efendim. Türkiye'de 
Amme İdaresi Enstitüsünün görüşü alınacak; icap 
ederse alır, icap ederse almaz. Ama, sorumlusu olma
sı lazım. Bunun için, maddede otomatikman üst ka
deme yöneticilerinin yetiştirilmesi, eğitimlerinin 
programa bağlanması çok önemli; eğitim yerlerinin 
belirlenmesi görevi Başbakanlığa aittir diye bir ka
yıt koymak suretiyle belirledik. Eğitimin süresi kon
mamıştı, azamî bir yıl koyduk. Bu 6 ay olur, 9 ay 
olur, başka şekilde olur; ama ihtisas eğitimi de var, 
2 sene olur, 3 sene olur, dil öğretimi olur, yurt dı
şına çıkılır. Bunun için bu kanunla Başbakanlığa da 
yetki verildi. Anailke, esas, prensip dediğiniz temel 
konulan dile getirdik, en modern konulan koyduk ve 
bu konuların nazarı dikkate alınmak suretiyle prog

ramın yapılmasını düşünüyoruz ve en nihayet diğer 
ilgili hususlar da gözetilerek, bunun dışındaki ko
nuların bir yönetmeliğe bağlanmasını uygun buluyo
ruz. 

Bu konu hakkındaki görüşüm bu kadar. Yalnız 
bir hususu belirtmek istiyorum : Evvela bilhassa 
ANAP'lıiardan özür dilerim. Konuşmamak istiyor
dum, bir kelime sarf etmiştim, «Askerler kitaplıdır» 
demiştim. Bizim kitabımız var, hepiniz biliyorsunuz 
bunu, hepiniz yedeksübaylık yaptınız, tabiî hanıme
fendiler hariç. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, konunun dışına çık-
mayalım< 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Efendim özür di
leyeceğim, «kitapsız» terimini kullanmıştım. Yani siz
ler için «kitapsız» yerine kanunsuz mu deseydim, 
talimatsız mı deseydim, yönetmeliksiz mi deseydim? 
Bunun için «'kitapsız» terimini kullandım, özür dile
rim geriye alıyorum o sözümü. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Altay, Türkiye' 
de «kitapsız» çok başka manaya gelir de, oradan doğ
muştur itiraz. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

3 üncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

. 4 üncü maddeyi okutuyorum : 

Eğitime katılma şartları 
MADDE 4. — Üst kademe yöneticilik eğitim 

programına katılacaklarda aranacak şartlar aşağıda 
belirtilmiştir. 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında askerlik sü
resi dahil, yükseköğrenimden sonra en az 4 yıl fiilen 
çalışmış olmak, 

b) Müracaat tarihinde 40 yaşını geçmemiş bu
lunmak, 

c) Üst kademe yöneticisi olabileceğine dair 
olumlu sicil almış olmak ve üçüncü maddede belir
tilen yönetmelikteki diğer şartları taşımak. 

BAŞKAN — Madde, üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergeler var, önergeleri geliş sırasına göre oku

tup, sonra aykırılıklanna göre işleme koyacağım. 

Türkiye Büyüt Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 3077 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesi (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz., 
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Eğitime katılma şartları. 
Madde 4. — a) Kamu kurum ve kuruluşlarında 

askerlik süresi hariç, yükseköğrenimden sonra en az 
10 (on) yıl fiilen çalışmış olmak. 

Kadri Altay Namık Kemal Şentürk 
Antalya İstanbul 

Süleyman Çelebi Ertuğrul Gökgün 
Mardin Aydın 

Mustafa Çorapçıoğlu Vecihi Akın 
Balıkesir Konya 

Abdurrahman Demirtaş Fehmi Memişoğlu 
Hatay Rize 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun 4 üncü maddesinin 

(a) fıkrasında yer alan (4 yıl) ibaresinin (7 yıl) ola
rak leğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum Onural Şeref Bozkurt 
Balıkesir Çanakkale 

Abdullah Çakırefe Ömer Kuşhan 
Manisa Kars 

Hüseyin Aydemir M. Seyfi Oktay 
İzmir Ankara 

Davut Abacıgil 
BaLkesir 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun 4 üncü maddesinin 

(c) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Cahit Tutum Onural Şeref Bozkurt 
Balıkesir Çanakkale 

Günseli Özkaya . Ömer Kuşhan 
İstanbul Kars 

Hüseyin Aydemir M. Seyfi Oktay 
İzmir Ankara 

c) Olumlu sicil almış olmak. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi aykırılığına göre 

'okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3077 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesii (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Eğitime katılma şartları. 
Madde 4. — a) Kamu kurum ve kuruluşlarında 

askerlik süresi hariç, yükseköğrenimden sonra en az 
10 (on) yıl fiilen çalışmış olmak. 

Antalya Milletvekili Kadri Altay ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Söz alıyor musunuz. efendim? 
KADRİ ALTAY (Antalya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden Sayın Kadri 

Altay; buyurun efendim. 
KADRİ ALTAY (Antalya) — Efendim yine hu

zurunuzdayım, hepinizi saygıyla selamlarım Sayın 
Başkan ve sayiii milletvekilleri. 

Biz bu maddede şartlar konusunda sadece (a) 
fıkrasında bir değişiklik yapılmasını öneriyoruz, «As
kerlik dahil» c'iye konulmuştu, «Askerlik hariç» di
yoruz; 4 seneye yaklaşmıyoruz, 10 sene diyoruz. Tek 
sebebimiz, tecrübe, hizmet verme, görme, sicil alma, 
esas bu. 

Çok sağolun; takdirlerinize sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altay. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun 4 üncü maddesinin 

(a) fıkrasında yer alan (4 yıl) ibaresinin (7 yıl) ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaş
ları.; 

BAŞKAN - - Komisyon katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Söz istiyor musunuz efendim? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İstiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; aslında «Eğitime katılma tartları» başlı
ğı altında getirilen hükümlerde ilk bakışta genç yaş
larda bir eğitim yapılacağı varsayımından hareket 
edilmektedir, 

Bizde bir yönetici sınıf olmadığı için, genç yaş
larda; yanli hizmete yeni giren bir kamu görevlisine 
çağdaş yönetim teknikleri ve kavramlarının benimse
tilmesi oldukça güç bir konudur. Dünya uygulama
sına baktığımız zaman, Özellikle İngiliz sistemine ve 
Kara Avrupa'sından da Fransız sistemine baktığımız 
zaman, personel eğitimi ile ilgili olarak daima şu iki 
grubun oluşturulduğunu görürüz: 

1. Üniversiteden yeni mezun bir miktar genç 
istidat. 

2. Halen kamu hizmetinde bulunan kamu gö
revlileri. 
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Her 2 grup genellikle hizmetin başında eğitime 
tabi tutulur; ama bunlar bir yönetici sınıf içinde
dirler, Yönetici sınıfa kazanılmış bir sınavla girilir 
ve o sınıf içkide bunlar eğitilirler. 

Örneğin İngiliz sisteminde, yemi mezunlardan 175 
kişi ile büro ve icra sınıfı dediğimiz 2 sınıftan da top
lam 100 kişi her yıl yarışma sınavıyla bu eğitime alı
nırlar ve 12 ila 28 hafta süren bir hazırlık eğitimine 
tabi tutulurlar. 

Fransız sisteminde, yenli mezunlar ile halen hiz
mette bulunanlar arasından yaklaşık 140 kişi, her yıl 
yine müsabaka ile Ecole National d'Admiinistration 
denilen yüksek yöneticilik okuluna alınırlar. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız sözlerinizi efen
dim. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Şimdi benim bu
rada müphem gördüğüm nokta, yeni hizmete girmiş 
genç bir kimseye, adaylığını henüz bitirmiş bir kimse
ye böyle bir eğitimin verilecek olmasıdır. Emin olun 
biz bunu denedik. Hatta 5 yıl kıdemi olanlara, 7 yıl 
kıdemi olanlara uyguladık, denedik. Genellikle aldı
ğımız olumlu sonuç, biraz idarî tecrübesi olanlara bu 

karramferm daha kolay beıûmsetilebileceği şeklindedir. 
Bu nedenle (a) fıkrasındaki 4 yılı 7 yıla çıkarı

yorum. 
Sayın Başkan, ikinci önergem üzerinde konuşma

yacağım, ancak izin verirseniz bir cümle söyleyece
ğim : İkinci önergem (c) fıkrası ile ilgilidir ve bu
rada (c) fıkrasında, üst kademe yöneticisi olabilmek 
dçm olumlu sicil almış olmak deyimini değiştiriyo-
ram. Çünkü 4 yıl fiilî kıdemi olan bir memura, aday
lığım Jhenüz bitirmiş bir memura yüksek yönetici 
-olabileceğine dair sicil verilmez. Onun için olumlu 
sicil aknak «anıyorum ki, yeterli olmalıdır. 

Takdirlerinize sunarım. Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Efendim, çalışıma süremiz dolmak üzeredir. Bu 

kanun tasarısı sonuçlanıncaya kadar müzakerelere de
vam edilmesini oylarınıza sunuyorum^ Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.; 

Teşekkür ederim efendim. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 4 üncü maddesinin 

(c) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«Olumlu sicil almış olmak» 

Balıkesir MiUetvekİli Cahit Tutum ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN— Komisyon katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyor, 
Söz alan?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul «den-

ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Eğitime katılacakların özlük ve malî hakları 
MADDE 5. — Bu Kanuna göre eğitim program

larına, katılacaklar eğitim süresince izinli sayılırlar. 
Aylık, ücret, yan ödeme, ek gösterge, konut tahsisi 
gibi malî ve sosyal hak ve yardımlarını kısıntısız ola
rak kendi kurum ve kuruluşlarından alırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, şimdi 5 inci maddeden sonra yeni bir 

6 ncı madde eklenmesine dair bir önerge var, onu 
okutuyorum, lütfen dikkat buyurunuz : 

Yüfcsök Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 5 inci maddesinden 

sonra aşağıdaki ek maddenin ilavesini arz ve teklif 
ederiz. 

Cahit Tutum Onura! Şeref Bozkurt 
Balıkesir Çanakkale 

İbrahim Ural Ömer Kuşhan 
İstanbul Kaırs 

Hüseyin Aydemir M. Seyfii O'kltay 
İzmir Ankara 

EK MADDE : 
Kaymakamların atanmasına ilişkin özel hükümler 

saklıdır. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ Nİ

HAT AKPAK (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen?. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İzahat 'için söz is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Saym Başkan, de

ğerli üyeler; 'bu eğitimi görmüş olanlardan ancak üst 
kademelere atama yapılabilecektir benim anladığım 
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'kadarına göre; yani bu kanundan çıkardığım sonuç 
bu. Tabiî bu eğitimi her bitiren mutlaka üst kademe 
mevkilerine atanacak değildir; ama üst kademe yö
neticilik mevkilerine bu eğitimi görmemiş olanların 
atanması da mümkün değil. Bu yasanın temel esprisi 
bana böyle geliyor. Bu takdirde şöyle bir sıkıntı orta
ya çıkacak : Bazı meslekler vardır ki, yüksek yöne
ticiler arasında bu kanuna dahil ettiğimiz, Ibunlar ay
nı zamanda o unvanları bir meslekî unvan olarak da 
iktisap ederler, dolayısıyla bugün kaymakam olarak 
bir kişinin atanabilımes'i için 2 yıl süren 'bir staj dö
neminden sonra bir kurs dönemi ve ondan sonra sı
nav; başarı sağladığı takdirde -kaymakam adayıy
dı o vakte kadar- kaymakam olarak atanır. Aslında 
bu, eğer yüksek kademe yöneticilik eğitimlini bitiren
lerin ancak atanmasına imkân verir 'bir şekilde yorum
lanırsa uygulamada, bu kez kursu bitirmiş kayma
kamların atanması tehlikeye girer veya en azından 
şöyle olur; gecikir. Yani kaymakam hem o kursu 
bitirecektir, hem 'bu eğitimi bitirecektir. Eğer kay
makam adaylarının gördüğü eğitimi, bu eğitimle eş
değer kabul eder bir hüküm koyarsanız, olur. Ama 
onu koymayaeağraıza göre, 'kaymakam olan kişi, kay
makamlık stajı ve kursunda görmüş olduğu eğitim
den sonra bu eğitimi de görmek mecburiyetinde ka
lır. 

Onun için önergemizde, «Kaymakamların atan
masına ilişkin özel hükümler saklıdır» demek sure
tiyle, kaymakam olan kişinin, bu kaymakamlık kur
sunu 'bitirdikten sonra hiçbir engel olmaksızın kay
makamlığa atanacağım ve daha sonra da, 40 yaşma 
gelinceye kadar herhangi bir tarihte bu eğitime baş
vurabileceğini ve !bu eğitimden de yararlanabileceği
ni getiriyoruz. 

Takdirlerinize arz ederim. (HP sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen üst kademe yöne
ticisi olarak çalışanlarla daha önce bu görevlerde ça
lışmış olanlar bu Kanunda öngörülen eğitimi görmüş 
sayılırlar. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
isteyen?... Yok. 
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Önerge vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun geçici 1, inci mad

desine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Cahit Tutum Onural Şeref Bozkurt 
Balıkesir Çanakkale 

İbrahim Ural Abdullah Çakırefe 
İstanbul Manisa 

Feridun Şakir öğünç Vecihi Ataklı 
İstanbul Şanlıurfa 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

EK FIKRA : 

Ancak bu kimselere, görevlerine devam ederken 
kısa süreli özel eğitim programları uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?. 
İÇİŞLERİ KOMİGYONU BAŞKANVBKİLİ Nİ

HAT AKPAK (Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 
ıBAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi olarak söz istiyor musunuz efen

dim?. 
ÇAHFT TUTUM (Balıkesir) — önergemi izah 

etmek istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; burada kastım şudur : Halen üst kade
me yöneticisi olarak çalışanlarla daha önce bu gö
revlerde çalışmış olanlar bu kanunda öngörülen eği
timi görmüş sayılırlar. Aslında hükümetin böyle bir 
maddeyi getirirken kastı, büyük bir ihtimalle halen 
üst kademe yöneticisi olarak çalışanların, çağdaş yö
netim tekniklerine ve 'bilgilerine ihtiyaç olmadığı de
ğildir herhalde, öyle bir şeyi kastettiğini sanmıyorum, 
yani bugün kanunun 2 nci maddesinde belirtilen un
vanları taşıyanlar ve o mevkilerde 'bulunanların çağ
daş yönetim bilgisine ve tekniğine, hatta davranışla
rına ihtiyacı yoktur demek değildir benim kastım. Ben 
bu noktadan hareket ediyorum. Onun için maddeyi 
tamamlamak istedim. Nitekim 1970'lerden sonra ya
pılan bir bilimsel araştırmada, Türkiye'de yöneticile
rin yetiştirilmesi üç aşamalı olarak düşünülmüştür. 

1. Gelecekte yöneticilik ehliyetine sahip olacak
ların tabi olacakları uzun süreli akademik bir eğitim. 

2. Yakın gelecekte 'bu mevkilere atanması müm
kün olanlar için 'bir geçiş dönemi eğitimi. 
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3. Halen bu mevkide bulunanlar için kısa süreli 
Özel eğitim programları. 

Ne zararı var efendim, biz bunu yapıyoruz bu
gün; müsteşarları, genel müdürleri bir araya getiri
yoruz. Neden böyle bir eğitimden mahrum kılalım 
ve bunu sistematik hale getirelim?. Böyle bir eğitim 
görmüş sayılmak suretiyle, böyle bir eğitimden müs
tağni sayılmaması gerekir. Biz bunu getirdiğimiiz bir 
e'k fıkrayla, halen yöneticilik mevkiinde ıbulunanlara 
da çağdaş yönetim teknikleri ve bilgilerinin kazan
dırılması konusunda bir imkân verelim ve bunu ba
şıboş 'bırakmayalım, dedik, önerge bu endişeyle ve
rilmiştir. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
önergeyi oylarınıza arz ©diyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Reddedilmiştir. 
Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, 3 tane geçici madde teklifi var, onları 

okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3077 sayılı Kanunun geçici 
1 inci maddesinden sonra aşağıdaki maddenin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Geçici madde 2. — Halen 40 (kırk) yaşını geç
miş olup da diğer şartları taşıyanlar yapılacak ilk eği
tim çalışmasına bir defaya mahsus olmak üzere katı
labilirler. 

Kadri Altay Namık Kemal Şentürk 
Antalya istanbul 

Süleyman Çelebi Ertuğrul Gökgün 
Mardin Aydın 

Mustafa Çorapçıoğlu Vecihi Akın 
Balıkesir Konya 

Abdurrahman Demirtaş Fehmi Memişoğhı 
Hatay Rize 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞJKANVBKİLt Nİ

HAT AKPAK (Sakarya) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Geçici maddeyi teklif edenlerden 

söz almak isteyen var mı?. 
Buyurun Sayın Altay. 
KADRİ ALTAY (Sakarya) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; geçici 1 iinei maddeyi kabul et
tiniz. Nedir o?. «Halen 40 yaşını aşmış olup da dev
let hizmetinde olan» ama üst kademe eğitiminde olan
ları kalbul ettiniz, evvelden o görevlerde bulunmuş 

olanlar kabul ettiniz. Peki 'bulunmayanlar ne olacak?. 
40 Ha 60 yaş arası en olgun, en iyi ve en verimli yaş
tır; ne yapıyorsunuz onları, nasıl çıkacaksınız onların 
karşısına?. 

Lütfen, insafınıza sığınıyorum, vebal konusu var
dır. Bunun için onlara da bir defaya mahsus olmak 
üzere bir hak tanınmasını uygun görüyoruz. Önerge
mi bunun için takdirlerinize sunuyorum. 

Sağolun, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altay. 
Efendim, geçici 2 nci madde teklifini oylarınıza 

arz ediyorum : Kalbul edenler.. Etmeyenler... Redde
dilmiştir. 

Geçici madde eklenmesi hususunda diğer bir öner
ge vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanuna aşağıdaki geçici mad

denin, geçici madde 2 olarak eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Hüseyin Aydemür 
İzmir 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Geçici Madde 2. — Türkiye ve Ortadoğu 
Amme İdaresi Enstitüsünün Genel Eğitim Programı 
ile Kamu Yönetim Uzmanlık Programını başarıyla 
bitirmiş ve diplomalarını almış olanlar üst kademe 
yöneticilik eğitimi görmüş sayılırlar. 

Ancak bu gibi personele, görevlerine devam eder
lerken, kısa süreli özel eğitim programları uygula
nır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ

HAT AKPAK (Sakarya) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önerge sahibi söz istiyor mu efendim?. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; önerge ile. getirmek istediğim konu, ha
len Türkiye'de 'klasik uygulama veren işletme yöneti
mi dışında, genel kamu yönetimi dalında yüksele yö
netici adaylarını yetiştiren Türkiye ve Orta Doğu 
Amme İdaresi Enstitüsünce yürütülmekte olan prog
ramla ilgili bir müktesep hak tanımaktan ibarettir. 
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Aslında raporun gerekçesine dikkat ettiyseniz, 
orada müktesep haklar korunmuştur. Yüksek yöneti
ci mevkilerine 3 gün için atanmış olanlar dahi, dü
şünün; asansör maddesinden yararlanarak bu eğiti
mi görmüş sayılacaktır. Bunu nasıl kabul edebiliyo
ruz?. Asansör maddesi, kendi müktesebinin üzerin
de bir göreve, âdeta koltuğuna uçurtmalar takılarak 
yukarı çıkartılmasıdır. Bu uygulama, gelmiş geçmiş 
bütün hükümetlerce uygulanmıştır. 

Söylemek istediğim şudur : Bilimsel olarak, aka
demik olarak ımaster derecesinde eğitim yapan ve 
diploma veren ve bugün bini aşkın sayıda eleman 
yetiştirmiş olan bir programdan mezun olanlara bir 
hak tanınmıyor. Bence, 'bu öneriyi kabul edersek hem 
hükümete atamada kolaylık sağlamak hem de halen 
yürütülmekte olan akademik bir programdan mezun 
olanlara müktesep hak tanımak suretiyle, halkça bir 
madde tedvin etmiş oluruz. 

Maddede, mezunlara tanınan bu eğitimi görmüş 
olma hakkı da otomatik olmuyor; bu durumda olan 
personel, görevlerine devam ederken kısa süreli bir 
tazeleme eğitimine de tabi tutulacaklardır. 

Mükemmel bir emniyet supapıyla da takviye edil
miş olan bir öneriyi takdirlerinize sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Turum. 
Ek madde teklifini oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Ek madde teklifi kabul edil
memiştir. 

Diğer geçici madde önerisini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanuna aşağıdaki geçici mad
denin; «Geçici madde 2» olarak eklenmesini arz ve 
••teklif ederiz. 

Cahit Tutum Onural Şeref Bözkurt 
Balıkesir Çanakkale 

Kadir Narin Ömer Kuşhan 
Diyarbakır Kars 

Hüseyin Aydemir M. Seyli 'ökltay 
îzırüir Ankara 

Geçici Madde 2. — Müracaat tarihinde 40 yaşım 
geçmiş olup da bu kanunun 4 üncü maddesinde be
lirtilen şartları taşıyan ve programa katılma hakkı el
de etmiş olan kamu görevlileri dçin özel eğitim prog
ramları düzenlenir. Bu programları başarı ile bitiren
ler üst kademe yöneticilik eğitimini görmüş sayılır. 

[ . BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BASK AN VEKİLİ Nİ

HAT AKPAK -(Sakarya) — Katılmıyoruz efendim. 
I BAŞKAN — Sayın Tutum buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; aslında Sayın Cumhurbaşkanınca 'iade 
gerekçelerinin hiçbirisine uymamayı âdeta hukukî bir 
meziyet telakki ©den değerli komisyonun bu hukukî 

I anlayışını doğrusu benimseyemıiyorum ve fevkalade 
I üzüntüyle müşahede ediyorum.j 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (BaUkesir) — Esasa gel, esasa gel. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Sayın Cumhur
başkanının iade gerekçesinde denmektedir ki : «Bu 
müracaat tarihinde 40 yaşından gün almama koşulu 

I getirilmiştir, üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi 
I meselesi ilk defa düzenlendiğine göre, bugün için 40 
I yaşın üzerinde yükseköğrenim görmüş ve olumlu si-
I cil almış üst kademe yöneticisi olarak kendilerinden 

istifade edilecek görevlilere de imkân sağlanması ama
cıyla bir geçici madde düzenlenmesi uygun olacak
tır.» 

I Bendenizin getirdiği öneri şudur; Halen 40 yaşını 
I aşmış değerli kamu görevlilerinin sayısı hakkında -siz-
I lere daha önce bilgi verdim. Diyoruz ki, programa 
I müracaat tarihinde 40 yaşını geçmiş olmakla bera

ber, eğer kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen şart-
I lan taşıyorsa, yani hizmet süresi herhalde tutar, bir 

tek burada olumlu sicil önemlidir bizim için, olum
lu sicili de almışsa ve programa katılmak için o bi
zim tenkit ettiğimiz yönetmelikte birtakım şartlar ge
tirilecek ya, oradaki koşulları da eğer ikmal etmiş ve 

I dolayısıyla programa katılma hakkı kazanmış ise, 40 
yaşını geçmiş olanlar için bir özel eğillim programı 

I uygulanması öngörülmektedir. 

I Bunun yararı şu; 26 yaşındaki gençlerle 55 yaşın-
I dakileri bir araya getirmek yerine, kaldı ki 26 yaşm-
I da olan kimsenin çağdaş yönetim kavramları konu

sunda oldukça bilgi düzeyi sığdır, buna mukabil 40 
yaşını geçmiş, idarî tecrübe kazanmış olan değerli 
kamu görevlilerinin tabi Olacağı eğitimin niteliği ve 
onlara uygulanacak eğitim yöntemii ile 26 yaşında 

I olanlara uygulayacağımız, idarî tecrübesi bulunma-
I yanlara uygulayacağımız eğitimden oldukça değişik 

olması gerekir. 
Bu nedenle, bu kimseler bu programlara katılır 

I ve başarı sağlarlarsa üst kademe yöneticilik eğitimi 
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görmüş olurlar. Bu 'kadar 'basit ve bu kadar ihtiyaca 
cevap veren 'bir maddeyi takdirlerinize sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Gayın Tutum. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Reddedildi efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan sa
yalım, kabul etmeyenler çok az gibi geldi, etkilen
diler gibi geldi, lütfen. 

BAŞKAN — Bir daha oylayalım efendim. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Reddedilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayı» Türkân Arıkan oyunun rengini belirtmek 

üzere söz istiyorlar. 
Buyurunuz efendim. (HP sıralarından alkışlar.) 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının genelde 
olumsuz yönleri sayın milletvekilleri tarafından dile 
getirildi. Ancak, ben 3 noktayı vurgulayarak oyumun 
rengini belirtmek istiyorum. (ANAP sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Eğitimle ilgili ilke ve esasların yönetmeliğe 'bırakıl
ması olumsuzdur. Bakınız bir yıllık 'bir geçmişten 
bir örnekle bunu vurgulamak istiyorum : Biliyorsu
nuz son günlerde Keban Gelir Ortaklığı Senetlerinin 
satışı söz konusu oldu. Bunun satışıyla ilgili kanun 
tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışılırken, 
ben gelir ortaklığı belgelerinin en alt düzeyinin; 5 
bin lira mı olacak, 10 bin lira mı olacak, bunun ka
nunda belirlenmesini teklif etmiştim. Ancak, «Bunu 
yönetmelikte belirleriz» dediler ve biliyorsunuz bu
gün en alt taban 50 bin lira olarak tespit edilmiştir. 
Yani, 5 bin lira parası olan veya 10 bin lira parası 
olan bir işçimize, herhangi ortadireğe mensup bir 
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kişiye bu senetlerden alma imkânı yönetmelik yüzün
den engellenmiştir. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Oyunuzun rengiyle bunun alakası 
nedir?. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Bu nedenle, yasadaki eğitimle ilgili konuların yö
netmeliğe bırakılmasını sakıncalı görüyorum. 

İkincisi, İçişleri Komisyonunda bu kanun tasa
rısına olumlu oy veren değerli arkadaşlarımızın ni
teliklerine bakalım : Necat Tunçsiper (Avukat), Ni
hat Akpak (Serbest ticaretle uğraşıyor...) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Baukesir) — İşletmeci diye düzelti
niz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Atila Sın (Ticaret), ismail Üğdül (Serbest malî mü
şavir), Muzaffer Arıcı (Serbest)... (ANAP sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, bir "dakika efendim. 
Bunlar yazılı zaten, niçin onları okuyorsunuz efen
dim?. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Niteliklerine baktığımız zamdan mimar, yönetici, un 
fabrikası genel müdürü, malî müşavir olduğunu gö
rüyoruz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, .şaihsamla 
ve şahıslarımızla uğraşıyor, olmaz böyle şey. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — isimlerden bahsedemez 
efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
Karşılıklı böyle görüşme yok. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — iç
lerinde tek bir eğitimle ilgili kişi yok. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ Nİ
HAT AIRPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, isimle-
rim'izden bahsedemez efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, susturuyoruz 
işlte* 

İÇİŞLER! KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ Nİ
HAT AKJPAK (Sakarya) — İsimlere geçmeden önce 
müdahale etmeniz gerekirdi. 

BAŞKAN — Ama yeter artık, müdahale ediyo
ruz efendim. Lütfen öğretmekten vazgeçiniz. 

1 İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ Nt-
j HAT AKPAK (Salkarya) — öğretmiyorum Sayın 
I Başkanım. 
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IBAŞKİAN — Daha söylediği anda müdahale et
tim, siz benden çok müdahale ediyorsunuz, buna 
hakkınız yok. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAINVEKILÎ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, komis
yon üyelerine sataşmaması lazırnıdır. 

>BAŞKAN — Komisyon zaten Türkiye Büyük 
IMİlldt Meclisi adına çailışıyor. Komisyon, bir parti 
komisyonu değildir; onun için yaptığı yanlıştır; bu
radan bu şekildeki ifadesi yanlıştııy Ben onu söylü
yorum, siz lütfen oturunuz, lütfen. (MDP ve HP 
sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — En büyük sizsiniz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarımı, ne komisyonu itham ediyo
rum, ne de arkadaşlarıma. Yalnız vurgulamak istedi
ğim şu: Eğitimle illgili çok önemli bir yasa tasarısı 
geçiriliyor ve arkadaşlarımıza baktığımız zaman, eği
timle ilgili olmadıklarını görüyoruz; genelde vurgu
lamak isiteidiğüm bu. Onun içindir ki biz, daha önce 
verdiğiniz bir önergede bunun Millî Eğitim Komis
yonunda da görüşülmesinin yararlı olacağını vurgu
lamıştık. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEK1L1 Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Siz bizim hakkımızda 
bu kadar yargıya varamazsınız. (Gürültüler) 

dedild'i. bu ret ve inat zihniyetine karşıyız, o neden
le olumsuz oy kullanacağımı belirtmek istiyorum. 

Saygılarımla. (HP ve MDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıikan. 
Muhterem arkadaşlariim, lütfen.*. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKILÎ Nİ

HAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, hanım-
efenldiinin sözlerini geri almasını işitiyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz sıözümü biti
reyim, lütfen efendim. Sizler böyle, Başkana daha 
sözüne başlamadan müdahale ederseniz elbet bir 
noktaya varamayız. Bakınız, şu kanun tasarısı ne
ticelensin diye süreyi uzattık, pekâlâ bırakır gider
dik. Şimdi müsaade edin ve biraz hakşinas olun. 

Efendim, komisyonlara seçilen üyeler, kendi ar
zu ettikleri komisyona Anayasanın verdiği imkânla 
girerler. Komisyon üyelerini, komisyon başkanlarını 
kimsenin tenkit eteneye yetkisi yoktur, O bakımdan, 
şu komisyon daha yetkili, bu komisyon daha yet
kisiz meselesine girerek, lütfen bifbirinizle müzake
reye ve münazaraya düşmeyiniz. Çok rica ederim. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından «Ta
mam tamam» sesleri) 

Efendim, maddeyi oylamıştık. 
Şimdi kanun tasarısının tümünü oylarınıza arz 

ediyoiumı: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miş ve kanunlaşmıştır. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. m 

Çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek içlin 

15 Ocak 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.25 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Üçüncü bir konu; bu Kanun tasarısında yapıcı ve 
(haildi birçok talepler getirildi! ve aslında bültün arka
daşlarımız da yapıcı oldu. Ama bunların hepsi red-
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Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hakkında 14.11.1984 Tarih ve 3077 Sayılı Kanunun Maddelerine 
Geçilmesi tçin Yapılan Açık Oylamaya Yerilen Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet DeMceoğlu 

AFYON 
Metin Balıbey 
Hamdıi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
îsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyün Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AHİ Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

Üye sayısı ı < 
Oy verenler : . 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

400 
313 ' 
167 
W6 
84 
3 

(Kabul edenler) 

1 ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

BALIKEStR 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M, Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım C ksay 
Fuat Öztekiin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
AM Kemal Erdem 

BURSA U K-/ XX k J I X 

Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabuniiş 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya | 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

FLÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşei 
Nevzat Yağcı 
Zöki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal (Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Kattıran Karaman 
Hatmit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Patıma Mihriban Erden 

1 Mustafa Kemal Toğay 
İbraibJm Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbraıhim Aydoğan 
Hükmet Bicentürk 
Rüşitü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
BeMç Sadi Abbasoğlu 
B< Doğancan Alkyürek 
Mehmet Veh'bi Dinçerler 

Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Sala Giray 
Ömer Fernıh "tüter 
Altan KaıVaik 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Kösıeoğlu 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Fefalvanoğlü 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğhı 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 
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KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Baıtgün 

KONYA 
Kadir Demir 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ek4ci 
Mustafa Uğur Eser 
Mustafa Kalemli 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Metanet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaaglu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstüne! 

ADIYAMAN 
Mehmet Araf Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıothı 

AĞRİ 
İbrahim Taşdemrr 
Melanet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacroğha 
Kâzım İpek 

ANKAJLA 
Eşref Akına» 
Ahmet Kemal Aydar 
Suruni Saykal 
Ali Bozer 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUÖLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

Neniman Elgin 
Halil İbrahim (Kanıl 
Mehmet Seyfi Oktay 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Muhlis Ar ikan 
Mehmet Aydın 
Gülami Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoglu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali ıRıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli ( 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetün 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunâkar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 

TOKAT 

Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 

Eyüp Aşlk 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 

Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK! 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Ata&oy I 

S. Hüsamettin Konukseva 
Muhlittio Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmü Nalbantoğlu 

, ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
Feyzullah Yıkhrır 

(GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Seca Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Abdurrahman Demirtaş 
İhsan Gürbüz 
M. Murat Sökmenoğlu 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrui Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Fenni Islimyeli 
Cahit tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir 

BİTLİS 
Rafet İbrabJraoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Güâez 
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İÇEL 
Mehmet Kocabaş 
Edio özsoenç 
Dunmuş Fükri Sağlar 

İSTANBUL 
Sabit Batumlu 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Mehmet Kafkaslıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Bilâl Şişman 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrulah Olca 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 
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KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 
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MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakıref e 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

MUŞ 
Nazmi önder 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ÖRDÜ 
Ali Mazhar Haznedar 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hikni Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal PalaogUu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Veoibi Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Akan 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoğhı 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 

KIRŞEHİR 
-Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güagörmez 
Orhan Otağ 
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ADANA 
Ahmet Remzi Çerçi 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

ANKARA 
Necdet Calp 
Oğan Soysal 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURSA, 
tsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
Cevdet Karakurt 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
M. Hayri Osnıanlıoğlu 

GÎRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Aktif Kocaman 
ibrahim Turan 

(HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Ali İhsan Eliğin 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yaşart4 Albayrak 
İmren Aykut 
Ömer Necati Cengiz 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Işılay Saygın 
Rüştü Şardağ 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
KASTAMONU 

Şaban Küçükoğlu 
KAYSERİ 

Cengiz Tuncer 
Muzaffer Yıldırım 

KIRŞEHİR 
ismet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Sabri Irmak 

KÜTAHYA 
Abdurrahman Necati 
Kara'a (İz.) 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet Ilhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mustafa İzci 
ismail özdağlar 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 

MUĞLA 
Idris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NİĞDE 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİNOP 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Enver özcan 
Cemal Öızıdemir 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık üyelikler) 

BİNGÖL : 1 

İSTANBUL : 1 

ÎZMİİR : 1 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 
arkadaşının, Bakanlığı zamanında nüfuzunu kötüye 
kullanarak şahsî menfaat sağladığı ve Devleti zara
ra uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Manisa Mil
letvekili ve Devlet eski Bakanı ismail Özdağlar hak
kında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/328) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

2. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, modern 
matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/203) 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, istanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

5. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

6.'— Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, üniversite öğrencilerinden alman harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/224) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/225) 

8. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, Siirt İli. Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

9. — Denizli Milletvekili Halil İbran/m Şahin'in, 
zeytinyağı skandahyla ilgili davaya üişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) 

10. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak İli Kapuz semtinde Hazine ara
zisi üzerinde inşa edilen konutların durumuna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/230) 

11. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Yenice ile Bolu - Mengen ara
sındaki orman sınır ihtilafına ilişkin Tarım Orman 
ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

12. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, 
Bandırma - istanbul arasındaki vapur seferlerine iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) 

13. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiFin, iyi 
cins patates tohumu ithaline ilişkin Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

(Devamı arkada) 



14. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Maden 
Dairesinde görevli bazı memurlara kömür ruhsatı 
verildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Erzu
rum Valiliğine çekildiği iddia edilen mesaja ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

i7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/1C2) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah-
' kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/610) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
4.12.1984) 

3. — Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci'nin, 
18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kirala

rı Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/162) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984) 

4. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
224 üncü Maddesine bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/163) 
(S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984) 

5. — Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi 
hakkında 14.11.1984 tarih ve 3077 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaş
kanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme 
tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/635) (S. Sa
yısı : 233) (Dağıtma tarihi : 4.1.1985) 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç 
ve 8 Arkadaşının, 9.7.1945 Tarih ve 4792 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 uncu Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Rapora (2/41) (S. Sayısı : 
234) (Dağıtma tarihi : 8.1.1985) 

7. — 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 
235) (Dağıtma tarihi : 8.1.1985) 


