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1. — GEÇEN T 

TBMM Genel Kurulu saat 15 .OO'te açıldı. 
iBazı milletvekillerine Başkanlık- tezkeresinde be

lirtilen sebep ve sürelerle İzin verilmesi kabul edildi. 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 arka

daşının, ıBakanlığı zamanında nüfuzunu kötüye kul
lanarak şahsî menfaat sağladığı ve Devleti zarara 
uğrattığı ve bu eylemlimin Türk Oeza 'Kanununun il-
gillıi maddelerine uyduğu iddiasıyla Manisa Milletve
kili ve DeVlet eski Bakanı İsmail özdağlar hakkında 
Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 1(9/328) üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak Meclis Soruştur
ması laçılması kabul edildi. Anayasanın 100 üncü mad
desine göre kurulacak komisyonun iki aylık çallışma-
süresinin ad çekme tarihinden itibaren başilaması da 
kabul olundu. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Be
şinci Beş Yıllık (Kalkınma Planının uygulanmasına 
ilişkin sözlü sorusuna (6/225) Devlet Bakanı ve (Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem cevap verdi; 
soru sahibi de cevaba karşı görüşlerini açıkladı. 

Zonguldak Milletvekili Usa Vardal'ım (6/187), 
Kütahya Milletvekili Abdurrahıman Necati Ka-

ra'a'nın (6/223) ve 
(Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in (6/236) sözlü 

soru önergeleri soru sahipleri izinli oldulklariindan, 
istanbul Milletvekili îBilâl Şişman'ın (6/203), 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçofc'un (6/212), 
Hatay Milletvekilli Abdurrahman Demirtaş'ın 

(6/224), 
Siirt Milletvekili ıN. Naci Mimaroğlu'nun (6/226), 
Zangulldiaik Milletvekili Muhteşem Vasıf Yüoel'in 

(6/230), (6/232) sözlü soru önergeleri ilgili balkanlar 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

İL — GELEN 
14.1.1985 

Tezkere 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi ,Ataklı'nuı Yasa

ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında (Baş
bakanlık Tezkeresi (3/671) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kanma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.1985) 

Sözlü Soru önergesi 
1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, TRT 

yayınlarında bazı Türkçe sözcüklerin kullanılmasının 
yasaklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi <6/248) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1985) 

JTANAK ÖZETİ 

tamir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/218) ve 
Denizli Milletvekili Haili İbrahim Şjahkı'in (6/229) 

sözlü soru önergeleri soru sahibi Genel [Kurulda ha
zır bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üze
re. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/233), 
(6/235) sözlü soru önergeleri soru sahibi ve ilgili ba
kanlar Genel Kurulda hazır 'bulunmadıklarından, 

Erzurum Milletvekili Hilmi ıNablantoğlu'nun, 
(6/237) sözlü soru önergesi de soru sahibinin birden 
fazla sorusunun gündemde yer alması nedeniyle, 'İç
tüzüğün 97 nci maddesi gereğince; 

.'Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen, Antalya Mil

letvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Oeza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : '82 ve 
82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden, görü
şülmesi ertelendi. 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere ge
ri gönderilen; Üst Kademe Yöneticilerinin Yetişti
rilmesi hakkında 14.11.1984 tarih ve 3077 sayılı Ka
nun (1/635) (S. Sayısı : 233), üzerindeki görüşmeler 
tamamlanarak kabul edildi. 

15 Ocak 1985 Salı günü saat 15.00'ıte toplanıl
mak üzere 'birleşime saat 19.25'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekiii 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adana Çankırı 

Cüneyt Canver Saffet Sakarya 

KÂĞITLAR 
Pazartesi 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Çuko'birlik'in kütilü pamuk alımına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi' 
(7/326) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.1985) 

Meclis Soruşturması Önergesi 
1. — (İstanbul Milletvekili İbrahim Ünal ve 42 ar

kadaşının, bakanlığı zamanında Etibank Genel Mü
dürlünün yasalara aykırı hareketlerini engellememek 
suretiyle nüfuzunu kötüye kullanarak şahsî menfaat 
sağladığı ve Devleti zarara uğrattığı ve bu eylemi-
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nin Türk Ceza (Kanununun 212, 228 ve 240 inci 
maddelerine uyduğu, iddiasıyla IManisa Miietvekili 
ve Devlet eski ©akam İsmail özdağlar hakkında Ana

yasanın 100 üncü ımadde&i uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına illişkin önergesi (9/329) ((Baş
kanlığa geliş tarihi: 10.1.1985) 

15.1.1985 Salı 

Teklif 
1. — Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'ın, 

311.12.1960 Tarih ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 31 inci Maddesıinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifii (2/196) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa 'geliş tarihi: 8.1.1985) 

Rapor 
1. — Çekle 'ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek (Ha

mililerinin Korunması Hakkımda /Kanun Tasarısı ile 
iAğrı Milletvekili İbrahim Taşdemlr ve 7 Arkadaşı
nın, 29,6.1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (l/ı637, 2/157) 
(S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 15.1.1985) (GÜN
DEME) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN ı; Başkanvekili Ledin Barlas 
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli), Durmuş Fikri Sağlar ( M ) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 
üncü Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır. 

HL. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklının, 

Eğe Denizi ve Kıbrıs konusunda gündem dışı konuş
ması 

IBAŞKAN — Gündem dışı, Sayın Vecihi Ataklı' 
nm, Ege Denizi ve Kıbrıs konusu İe i'lgii söz isteği 
vardır. 

Sayın Vecihi Ataklı, buyurun efendim. (HP sıra
larından alkışlar). 

Sayın Ataklı, söz süreniz beş dakikadır. 
VEClıHl ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; haftalardan beri devam eden iç 
ekonomik ve politik gelişmeler ve ibirhıirıini takip eden 
olaylar, o denli boyutlara ulaştı ve sosyal çalkantılara 

sebep oldu ki, devletimizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Oum-
hurfyebini yakından ilgilendiren dış olaylar ve geliş
meler âdeta ikinci planda kaldı. 

(Yunan dış politikası, özelMe IKı'brıs konusuna 
ve Lozan Antlaşmasına aykırı şekilde Ege adalarında 
silahlanmaya ve Ege'de mevcut ısıtaıtükoyu değiştirici 
ve güçler dağılımındaki dengeyi bozucu faaliyetlere 
ağırlık verirken, hükümetimiz hâlâ Yunanistan'a zey
tin dalı uzatmakla mesöiıeleni çözümleyici bir 'politi
kanın geçerli olacağını sanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Papandıre'nun politik hedefi, 
Kuzey Ki'bns'ıba 1974 öncesi durumu yeniden elde 
etmektir. Yunanistan bu hedefe varmak için Ege'de 
Türkiye'yi çember içine alarak kontrol altında tuta-
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caJk şekilde Semadirek'ten Rodos'a kadar bazı ada
ları askerî bitlikler ve radarlarla donatılmış üsler ha
line getirmeyi amaçlamış ve özellikle Kıbrıs Barış 
Harekâtından sonra bu amaca doğru adım adım İler
lemiştir. ISon zamanlarda, özellikle Linini Adası üze
ninde birtakım tasarruflara girişmesi, Kıbrıs Zirve 
Toplantısında koparmayı tasarladığı ödünlerle ilgili 
bir şantaj mahiyetini sergilemektedir. 

Bugüne kadar görünen odur ki, gerek Kıbrıs'ta, 
gerekse Ege'deki tüm sorunlar için dost ve müttefik
lerimiz tarafından özveride bulunan ve ödün verme 
hep Türkiye'den beklenmiş ve çeşitli basikı yolları da 
denenmiştir. Artık bu özveri ve ödün verme politi
kasını kesin olarak ortadan kaldıracak ciddî bir po
litikanın uygulama yoluna konulması şarttır. 

Sayın milletvekilleri, Yunanistan'ın Amerika Bir
leşik Devletlerinden sonra, NATO'yu da Türkiye 
aleyhinde kullanma glrişinaleriinin gerçekçi ve geçerli 
bir politika olmadığı ittifak üyelerine ve kamuoyuna 
açıkça anlatılmalı ve kararlı bir tutum içinde olduğu
muz vurgulanmalıdır. Yunanistan'ın tutumu ve son 
gelişmeler göz önünde tutularak Kıbrıs konusunu 
ciddiyetle ele almak mecburiyetindeyiz. Yapılacak 
müzakerelerde Rumlarla asırlardan beri riç İçe yaşa
yan bir toplum olarak, geçmiş tarihimiz]! unutmadan, 
dikkatli ve temkinli olmak zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, Dömeke'de kazandığımız bir 
zafer sonunda 1'897 yılında Girit'ıin nasıl elden gitti
ğini ve ayaklanan Rumların adanın nasıl Yunanistan'a 
ilhakını sağladıklarını unutamayız. iBu son derece 
acı hatıra İçimizde yaşarken, Kıbrıs'ta aynı oyuna gel
mememiz için tedbirli ve temkinli olmalıyız. Yunan
istan ile yapılacak müzakerelerde, yakın tarihimizde ve 
içinde yaşadığımız şu dönemde meydana gelen olay
ları iyi değerlendirmeli ve ona göre adım atmalıyız. 
örneğin; Yunanistan Ege'de Lozan Barış Antlaşma
sının tespit ettiği dengeyi bozucu silahlanma girişim
lerinde bulunmuş, kıta sahanlığı ve.hava sahası konu
larını daima gündemde canlı tutmuş, Batı Trakya 
Türklerinin hak ve özgürlüklenini kısıtlamış, Kıbrıs' 
ta yeni oyunlar tezgahlamaya başlamıştır. 

İşte, bütün bu deneyimlere ve tarihî gerçeklere da
yanarak, Kıbrıs için yapılacak görüşmelerdeki tutu
mumuzu tayin etmeliyiz. Kıbrıs'ta Türk toplumunu 
eşikti çekişmelere itici ve ikinci sınıf bir toplumı hali
ne getirici ve Türkiye'yi bir daha zorlayıcı tedbirler 
almaya mecbur edici yaklaşımlar asla kabul edilme
melidir. Manas ve diğer yerleşim bölgelerinde, hudut 
tashihi görünüşü altında Rumlara yeniden yerleşim 

hakkı çok titiz ve dikkatli bir şekilde ele alınmalı, 
özellikle Yeşilırmak gibi verimli bölgelerden bir karış 
toprak verilmemelidir. ' 

Türkiye'nin garantörlüğünün ada üzerinde varlığı
nın etkin olarak bulundurulacağı bir statü ille tespiti 
önşart olarak kabul ettirilmeli ve bu konu halledil
dikten soınra görüşmelere bu zemin üzeninde devam 
edilmelidir. 

Diğer tüm konularda da Yunanistan'ın gerçek 
emelleri ve Kıbrıs Rum yönetiminin bugüne kadar 
devam eden politik stratejisi göz önünde tutulmalı
dır. 

Bu arada, 17 Ocak Zirve Toplantısına giden Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ISayın 
Denlktaş'ın Türk Hükümeti tarafından Amerika'nın 
baskısı ile taviz vermeye zorlandığı intibaını vere
bilecek görüntülerin bir endişe ifadesi olarak basına 
yansıdığı görülmektedir. Yine basına yansıdığı kada
rıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasî partile
rinde de bir huzursuzluk havası esmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 20 Temmuz 1974'de Kıbrısfa 
özgürlük ve barış götüren silahlı kuvvetler; bu yolda 
şehit olan tüm mücahitler; askerler, Barış Harekâtına 
kamr veren ve uygulayanlardan hayatta olanlar, gazi
ler rahmete kavuşanlar, yılların acılarını hâlâ dindi-
remeyen Kıbrıslı soydaşlar, Doğu Akdeniz'de kuru
lan dengenin bozulmasına sebep olacak 'bir anlaşma
yı adla kabul etmeyeceklerdir. 20 Temmuz 1974 saba
hı göğüsleri gururla dolan bir milletin, gözleri sevinç 
gözyaşlarıyla dolan Kıbrıslı soydaşlarımızın yanlış atı
lacak bir adımla hüsrana uğramaması için sorumlu 
yönetici ve iktidarlar, meseleleri parlamentoda bulu
nan tüm siyasî partilerle görüşerek sorumluluğu pay
laşma ve onlardan destek alma yolunu tercih etme
lidirler. 

Her zaman olduğu gibi, Hükümet bu son dere
ce önemli ve hayatî konuda parlamentoya bilgi ver
memekte ve ondan görüş ve güç alma ihtiyacını duy
mamaktadır. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın efendim. 

VECİHİ ATAKLI (IDevamla) — Sayın Hüküme
tin daha fazla gecikmeden, Ege ve özellikle Kıbrıs' 
ia ilgili gelişmeler hakkında parlamentoya gerekli bil
gileri vermesini ve bu konuda muhalefetin de görüşle
rini alarak güçlü bir politika oluşturmasını ve Sayın 
Dektaş'a daha güçlü ve güvenilir bir destek sağlama
sını diliyorum. 

Yüce heyetinizi saygılarla selamlarım. (HP ve 
MDP sıralarından alkışlar). 
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'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataklı. 
2. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Güle-

cek'in, Katma Değer Vergisi tatbikatı konusunda 
gündem dışt konuşması. 

İBAŞKAN — Gündem dışı, Katma Değer Vergisi 
tatbikatıyla ilgili, Sayın Nejat Abdullah Gülecek'in 
bir konuşma isteği var. 

iBuyurun Sayın Gülecek. Sayın Gülecek, süreniz 5 
dakikadır efendim. 

NEJAT ABDULLAH GÜLECEK (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli (milletvekilleri; son 2 aydır, ba
sında ve kamuoyunda enine boyuna münakaşa edilen 
taraftarı olduğu kadar, aleyhtarı da bulunan Katma 

' Değer Vergisinin uygulamasıyla ilgili milletin vekili 
olarak bazı görüşlerimi huzurunuza getirmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Tatbik edildiği ülkelerde bile uzun bir hazırlık dö
nemi geçtirdikten sonra yürürlüğe konulan Katma 
Değer Vergisi, son yıllarda âdet edindiğimiz veçhile, 
«Ben yaptım oldu. Yanlışı doğrusu varsa düzeltiriz» 
zihniyetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde dahi 
enine boyuna ıtartışılmadan, bir oldu-bitti sonunda yü
rürlüğe konulmuştur. ıplP ve MDP sıralarından al
kışlar). 

Başta, kanunun tatbikle mükellef maliye teşkila
tı olmak üzere, vergi mükellefi de, vergiyi tahsil ede
cekler de şaşkın durumdadırlar. (HP ve MDP sıra
larından alkışlar) O kadar iki, bedeli ödenmiş, ancak 
teslimi 1985 yılına sarkmış satışlardan dolayı hile va
tandaştan IKatma Değer Vergisi istenilmektedir. .Bu 
konuda Maliyenin neşrettiği tebliğleri ertesi gün hü-
kümetimıizin yeniden geniş bir şekilde açıklamak 
mecburiyetinde kalması, artık mutat hale gelmiş ve 
olay mizah konusu olma eğilimine dönüşmüştür. ı(HP 
ve MDP sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar). 

Türkiye'de, en büyüğünden en küçüğüne kadar, 
fırsat buldukça dillerine doladıkları eğitim seferber
liği bile Katma Değer Vergisinin kurbanı halline ge
tirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız dahil, bütün yet
kililer tarafından ıteşvik ve takdir gören eğitim mü
esseseleri yanında, devletin işlerliği, çocuklarımızın 
oralara girebilmek için çeşitli sınavlardan geçtikleri, 
devlete ait yabancı dille eğitim yapan liseler ve Ana
dolu liseleri de Katma Değer Vergisine tabi halle ge
tirilmişlerdir. Her yıl bütçe kanunlarıyla tespit olu
nan pansiyon ücretleriyle, özel okulların taksitlerinin 
yıllık tutarları üzerinden yüzde 10 Katma Değer Ver
gisi almak fevkalade yanlıştır. (HP ve MDP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Hele devletin im
kânlarının kıt oluşu yüzünden, özel okulları ve hat

ta özel üniversite kurulmasını teşvik eden hükümeti
mizin, kendi kendini tekzip edecek şekilde konulan 
bu vergiyi umursamaz halini de izah etmek mümkün 
değildir. (HP ve MDP sıralarından alkışlar).. 

BAŞKAN — Sayın Gülecek, bir dakikanız var; 
toparlayın efendim. 

ıNEJAT ABDULLAH GÜLECEK ı(Devamla) — 
Gerek Fen ve Anadolu liseleri, gerekse üniversiteye 
girişe hazırlayan özel kurslara vergi konulmasını da 
kabule imkân yoktur. Dişinden tırnağından artırdığı 
3-5 kuruşu, çocuğunun iyi bir eğitim görmesi için özel 
dershanelere vererek ona iyi bir istikbal hazırlama 
gayreti içerisinde olan ana ve babalan müşkül du
rumlara sokmaya kimsenin hakkı yoktur. i(HP ve 
MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Eğitim 
yanında, sağlık alanında da Katma Değer Vergisi uy
gulamasına geçilmesi, bana göre son derece anlamsız
dır. «Sosyal adalet» diyeceksin, ortadirek diyecek
sin, ondan sonra da hiç düşünmdeen ve fütur eitmeden 
«Katma Değer Ver» diyeceksin!.. (HP ve MDP sıra
larından «'Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Gülecek, süreniz tamam efen
dim, lütfen toparlayın. 

NEJAT ABDULLAH GÜLECEK (Devamla) — 
2 dakika var efendim. 

BAŞKAN — 5 dakika oldu efendim, tamam. 

NEJAT ABDULLAH GÜLECEK ıflDevamlla) — 
Katma - Değer Vergisi; bir malı veya hizmeti kendi 
hür iradesiyle satın alan kimsenin, bu malın belli ve 
muayyen yüzdesini Hazineye vergi olarak ödemesi 
demektir. Verginin alınmasında hür irade şartı mev
cuttur. Malı veya hizmeti satın alır veya kullanırsan, 
ancak o zaman vergiyi verirsin. Aksi halde verginin 
ödenmesi mecburî değildir. 

Ya hastalık öyle midir? «Aman ben Katma De
ğer Vergisi ödememek için hastalanmak istemiyo
rum» diyebilmek mümkün müdür? Hastalanan me
murun, emeklinin ve işçinin muayene ve ıtedavilerini 
yapan sağlık kuruluşları vardır; Ama esnafı sile köy
lüsü ile henüz sosyal güvenlikten yoksun bulunan 20 
milyonu aşkın vatandaşımızın muayene ve tedavi üc
retlerini temin etmeleri, bugünkü ekonomik koşullar 
muvacehesinde mümkün değil iken, bu kesimi de 
içine alarak tüm vatandaşlardan Katma Değer Ver
gisi talep etmenin, Anayasamızın eşitlik ilkesini ze-

• delediği kadar, hükümetlimizin sosyal adaletçi olan 
vasfını da zedelediği açıkça ortadadır. 3-5 kuruşluk 
vergi için geniş vatandaş kitlelerini ümitsizliğe ve ka
ramsarlığa düşürmenin kime veya kimlere yarar sağ-
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layaoağını insaf ve izan sahibi bütün arkadaşlarımı
zın 'takdirlerine sunuyorum. 

En basit idrar tahlilinden tutun, her çeşit tahlili
den, röntgenden, en büyük ameliyatına ve zaten bir 
süreden beri ilaç Fabrikatörlerinin insafına terk edil-
ımiş fahiş fiyatlarla satılan ilaca kadar her şeyi (Kaıtma 
Değer Vergisine tabi tutacaksın, ondan sonra da fa
kir fukaradan, ortadirekten yana olduğunu ifade ede
ceksin!.. Buna hiç kimseyi inandırmak mümkün de
ğildir. (HP ve MDP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

Taraflısı ve tarafsızı l e Türkiye Büyük Millet 
Meplisinin tüm üyeleriinkı ve siyasî parti gruplarının 
Katma Değer Vergisinin uygulanmasından hasıl olan 
karışıklıkların giderilmesinde demokrasimizin selame
ti açısından hükümetlimize yardımcı olunmasının za
manı geldiğini de ifade etmeden geçemeyeceğim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, ıtamaımlayın. 
NEJAT ABDULLAH GÜLECEK (Devamla) — 

Netice olarak; okuil tafcsidinden, kreşinden, temel gı
da maddelerinden, kurs parasından, doktorundan, 
muayene. tedavisinden, labortuva'r hizmetlerinden, 
ameliyatlardan ve ilaçtan Katma Değer Vergisi alma
nın yanlış ve hata olduğunu, hatadan dönmenin ise 
fazilet olacağını beyanla, yüce heyetinize saygılar su
nuyorum. (HP ve 'MDP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gülecek. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1, — Federal Almanya'ya gidecek olan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'ye Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/673) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Cumhurbaşkanlığmın 2 tezkeresi vardır, okutup 
ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 20-26 Ocak 1985 

tarihleri arasında Federal (Almanya'ya gidecek olan 
Çalışma ve Sosyali Güvenlik IBafcanı Mustafa Kalem-
li'nin dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına Devlet (Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik 
etoesıtnıiın, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş dlduığunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞIKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı A, Mesut Yılmaz'a Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/672) 

BAŞKAN. — 2 nci tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde -bulunmak üzere 20-26 Ocak 1985 

tarihleri arasında Federal lAlmanya'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı lA. Mesut Yilmaz'ın dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu' 
nun vekillik etmesinin, IBaşbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 
MECLÎS SORUŞTURMASİ VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ve 42 ar
kadaşının, bakanlığı zamanında Etibatik Genel Mü
dürünün yasalara aykırı hareketlerini engellememek 
suretiyle nüfuzunu kötüye kullanarak şahsî menfaat 
sağladığı ve Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 212, 228 ve 24Ö'ıncı madde
lerine uyduğu iddiasıyla Manisa Milletvekili ve Dev
let eski Bakanı İsmail özdağlar hakkında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/329) 

IBASKAN — [Bir Meclis soruşturması önergesi 
vardır. Önerge bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Manisa Milletvekili ve 'Devlet eski Bakanı .'Sayın 

îsımail özdağlar hakkında Meclis Soruşturması iste
mini kapsayan, Anavatan Partili 40 TBMM. üyesinin 
imzaladığı önerge, yalnız istemden ibaret olup, suçla
ma ve araştırma konularında soyut kalmıştır, öner
genin, taşıması zorunlu açıklıklardan yoksunluğu son
radan hatırlanmış Olacak ki, «gerekçe» adı altında ve 
bir tasarı görünümü içinde, yetersizliği sonradan gideril
mek istenilmiştir. Bu durum, başlangıçta olması gere
ken imza sayısında da uygunluk (taşımadığından «Mec
lis Soruşturması» önergesinin «sureta» verildiği izle
nimi ve haklı kuşkusu yaratılmıştır. 

Oysa, Meclis Soruşturması isteminin hiçimsel 
yönden sağlıklı olması kadar, içeriğinde de her yön
den açıklık bulunması gerekir. İBu koşulları taşıma
yan önergenin Türkiye ıBüyük Millet Meclisi'rain ça-
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lışmalarında .hukuksal yönden sorunlar yaratacağı en
dişesini taşıyoruz. Çünkü, dokunulmazlık konusun
da yapılan hatalar bizi doğrulamaktadır. Sulama, 
bakanlık görevinden dolayı ileri sürüldüğünden mil
letvekili hakkında adi bir suç isnadı imiş gibi savcı
lığın araya sokulup dokunulmazlığının kaldırılması 
dçin işlemler yapılması gereği kısa zamanda anla
şılmıştır. Nitekim, lAınayasamızın 100 üncü madde
sine göre Yüce Diivan'a sevk kararı içinde dokunul
mazlığın otomatikman kaldırılması da vardır. 

Ayrıca, Türk Ceza Kanununa göre suç ihbarlarının 
yetkili cumhuriyet savcıları ile zabıta amir ve memur
larına yapılması gerekirken, yetkisiz danışmanlara 
yapılmasındaki ve görev verilmesindeki hukuka aykı
rılık kadar kuşku verici görünüm de bu davranışları
mızı haklı çıkarmaktadır. 

— (Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İs
mail özdağlar hakkında Başbakanlıkça, Adalet Bakan
lığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu suç du
yurusunda, muhbir UM Deniz Nakliyatı Firması sa
hibi Uğur Mengenedoğlu'dur. Suç iddiası Bakanın 
sağladığı şahsî menfaat karşılığı hakanlık görevini kö
tüye kullanmak suretiyle adı geçen firmanın gemileri
ne akaryakıt nakliyesi sağlanmasıdır. Ayrıca 'Bakanın, 
görevini yapan bazı bürokratları bu İşlere engel ola
cağı gerekçesiyle görevden almayı düşündüğü de id
dia edilmektedir. 

— Etibank Genel. Müdürü Muammer öcal, (Sayın 
tsmail özdağlar'ın yakın arkadaşına yasal yollardan 
kredi vermeyince, yasalara aykırı olarak Etibank Araş
tırma Geliştirme Fonundan 25 milyon lira avans ver
miştir. 

— Etibank Genel Müdürü 'Muammer öcal, Kar
deşinin genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi oldu
ğu bir şirkete Bankalar Yasasının 41 ve 42 noi madde
lerine aykırı olarak 200 milyon lira kredi verilmesini 
sağlamıştır. 

— Sayın İsmail Özdağlar'ın çok yakın arkadaşı 
olduğu belirtilen Etibank Genel Müdürü barit ihraç 
eden bir şirkete üç yıl sürekli, karşılığını almadan senet 
mukabili mal vererek Ebîbank'ın !1,5 milyar liralık 
alacağının doğmasına neden olmuş, söz konusu firma
ya Sovyetler Birliği'ne 80 dolardan ihraç edilen ba-
rit'i 35 dolardan satmış, bu arada Etibank'ın Antalya' 
daki tesislerinin atıl kalmasına -neden olmuştur. 

Bilindiği gibi oylarınızla seçeceğiniz TBMM. So
ruşturma IKomisyonu sorgu yargıcı gibidir. Ve yal
nız «tasrih edilen suçu» soruşturmakla görevlidir. Oy
sa, Sayın İsmail özdağlar yukarıda da befettiğimiz gi

bi pek çok suçlama iıle karşı karşıyadır. Bizim ama
cımız, Anavatan milletvekillerinin de istediği gibi Sa
yın Özdağlar'ı ı eğer suçu yoksa aklanması, eğer yu
karıda belirttiğimiz suçlamalar varit ise cezalandırıl-
masıdır. 

Yukarıda arz edilen hususlar Bakanın görevde 
bulunduğu sırada nüfuzunu kötüye kullanarak şahsî 
menfaat sağladığı ve Devleti zarara uğrattığı ve bu 
hareketinin Türk Ceza Kanununun 212, 228 ve 240 
inci maddeleri kapsamına girdiğini göstermektedir. 
Bu sebeple, durumun açıklığa kavuşturulması ve Ba
kanın sorumluluğunun tespiti için Anayasanın 100 
üncü maddesi uyarınca Devlet eski (Bakanı Sayın is
mail özdağlar hakkında Meclis Soruşturması açılma
sının gereği için arz-ve teklif ederiz. 

İbrahim Ura! 
(istanbul 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

ISururi (Baykal 
Ankara 

Şükrü iBabaoan 
Kırklareli 

Ali Aşkın Toktaş 
İzmir 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

İbrahim Taşdemir 
Agn 

Şevki Taştan 
Sivas 

Yusuf Demir 
VplÂ 

Edip özgenç 
IçŞeİ 

Mehmet Seyfii Oktay 
Ankara 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Coşkun IBayram 
Adlana 

Halis Soylu 
• Kara 

Veysel Varol 
Erzincan 

10.1.1985 

Veoihi Atjaklı 
Şanlıurfa 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Ali (Rıza Akaydın 
Çorum 

Emin Fahrettin özdilek 
Konya 

(Salih Alcan 
Tekirdağ 

Vehbi iBatuman 
Adana 

Mehmet Besini Göçer 
Çorum 

Feridun Şalkir öğünç 
ftsfanbul 

lErol Ağagil 
Kırklareli 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Fahrettin Uluç 
(Samsun 

Mehmet Kemali Gökçora 
Bursa 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Bilâl Şişman 
/istanbul 

Kâzım İpek 
Amasya 

Şeyhmus 'Bahçeci 
Diyarbakır 
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Lezgin önal 
Hakikâtti! 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Mehmet Kafkaslıgil 
iîısıtambuili 

Ömer Kuşhan 
Kıara 

Cevdet Karalı 
Giresun 

Ömer Necati Cengiz 
'İstanbul 

A. Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Salta Erel 
Konya 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

'Salâhaitfcin Tafltoğlu 
Yozgat 

Mehmet lüıner 
Kayseri 

D) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

a) Danışma Kurulu Teklifleri 
1. — (91329) esas numaralı Meclis Soruşturması 

Önergesinin Gündemin «Özel Gündemde Yer Ala
cak İşler» kısmında yer cuması ve Meclis Soruştur
ması açılıp açılmaması konusundaki görüşmelerin 
Genel Kurulun 17 Ocak 1985 Perşembe günkü Bir
leşiminde yapılmasına dair Danışma Kurulu öneri
sin 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Meclis soruştur
ma önergesinin görüşme günü ile ilgili Danışma Ku
rulunun bir önerisi vardır; okutup onayınıza suna
cağım: 

Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun 15.1.1985 Salı günü yaptığı 
toplantıda aşağıdaki önerimin Genel Kurulun ona
yına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük MiMet Meclisi 

Başkanı 

Anavatan Partisi Grubu 
'Başkanvekiiii 

Ercüment Konukman 

Halkçı Parti Grubu 
Temsilcisi 

M. Turan Bayezit 

(Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
Başfcanvefcli 

Ali Bozer 

Öneri : 
Genel Kurulun 15.1.1985 tarihli 53 üncü Birle

şiminde okunmuş bulunan Manisa Milletvekili ve 
Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar hakkındaki Mec
lis Soruşturması önergesinin, Gündemin «Özel Gün
demde Yer Alacak İşler» kısmında yer alması ve 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre Meclis Soruş

turması açılıp açılmaması .konusundaki görüşmele
rin, Genel Kurulun 17 Ocak 1985 Perşembe günkü 
Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun okunan öneri
sini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Danışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir. 

b) Başkanlık Teklifleri 

1. — Kurulması kararlaştırılan Meclis Soruştur
ma Komisyonlarının üyelik şartları, çalışma usul ve 
esasları ile yetkileri ve düzenlenen raporun Genel 
Kurulda görüşülme usul ve esasları hakkında, yeni 
İçtüzük yapılıncaya kadar, 17.2.1965 tarihli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
Anayasaya aykırı olmayan hükümlerinin uygulan
masına dair Başkanlık önerisi. 

BAŞKAN — Meclis soruşturma koımisyomlarının 
çalışma usul ve esasları hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığının bir sunuşu vardır, oku
tup onayınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Anayasanın 100 üncü maddesine göre kurulan 
Meclis Soruşturma komisyonlarının çalışmalarım 
hangi usul ve esaslara göre yapacağı konusunda do
ğan tereddütleri gidermek amacıyla Bıaşkanlığıımız 
Danışma Kurulunun da görüşünü almış ve aşağıdaki 
önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun 
görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Başkanlık Önerisii : 

Anayasanın 100 üncü maddesine göre kurulması 
kararlaştırılan Meclis Soruşturması komisyonlarının 
üyelik şartları, çalışma usul ve esasları ile yetikleri 
ve (Soruşturma Komisyonunun düzenleyeceği raporun 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda gö
rüşülme usul ve esasları hakkında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü yapılıncaya kadar, 17.2.1965 
tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı ılçtüzüğünün Anayasaya aykırı olmayan hüküm
lerinin uygulanması Genel Kurulun onayına sunu
lur, 

BAŞKAN — Türkiye IBüyük Millet Meclisi Baş
kanlığının okunan sunuşunu oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul ©demler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Bj TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. — <aAmerican Friends Of Turkey»in Vaşing-

ton'da yapacağı yıllık toplantısına davet edilmiş bu
lunan İstanbul Milletvekili Ferruh llter, Ankara Mil
letvekili Oğan Soysal, Diyarbakır Milletvekili Hayret
tin Ozansoy ve İstanbul Milletvekili Memduh Yaşa'-
nın iştiraklerine dair Başbakanlık tezkeresi. 

ıBASKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup 
oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
«American Friends of Turkeyain 8-9 Şubat 1985 

(tarihleri arasında (Vaşhington'da yapacağı yıllık •top
lantısına eklıi listede isimleri yazılı parlamenterleri-

1. — Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı 
İsmail Özdağlar hakkında açılması kabul edilen so
ruşturmayı yürütecek Komisyona (9/328) üye seçimi. 

BAŞKAN — Şimdi 9/328 esas numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonuna üye seçimini yapacağız. 
Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail öz
dağlar hakkında Genel Kurulun 10 Ocak 1985 tarih
li 52 nci Birleşiminde açılması kabul edilen somştur-
ımayı yürütecek 15 kişilik ıkoımisyonura üyelerini, 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre, siyasî parti 
gruplarının güçleri oranında verecekleri üye sayısının 
3 misli alarak gösterdikleri adaylar arasından ad çök
me suretiyle tespit edeceğiz. Soruşturma komsiyonun-
da, Anavatan Partisi 8, Halkçı Parti 4 ve Milliyetçi 
Demokrasi Partisi de 3 üyelikle temsil edilecektir. 
Her siyasî partinin kendisine düşen üyelik için 3 mis
li gösterdiği adayların adlarını okuyorum: 

Anavatan Partisi adayları: 
Ali Dizdaroğlu (Antalya) 
Mehmet Bağçecl (Yozgat) 
İlhan Aşkın (Bursa) 
M. Memduh Gökçen (Bursa) 
ibrahim Fevzi Yaman (İsparta) 
Ümal Aklkaya (Çorum) 
Muzaffer Arıcı (Denizli) 

. İbrahim Aydoğan (İçel) 
Hasan Adnan Tutkun (Amasya) 
Mustafa Uğur Ener (Kütahya) 
Ahmet Turan Soğancıoğlu (Sivas) 
Mahmut Karabulut (Sivas) 
Mehmet Deliceoğlu (Adıyaman) 
îlyas lAktaş (Samsun) 

miz davet edilmiş bulunmaktadır. Hükümetimiz 'ba
kımından da parlamenterlerimizin bu toplantıya iş
tiraklerinde fayda mütalâa edilmektedir. 

Uygun görüldüğü takdirde, Anayasamızın 82 nci 
maddesine göre alınacak kararın gönderilmesini arz 
ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

Amerika'ya gönderilecek parlamenterler: 
1. ıFerruh llter (İstanbul Milletvekili) 
2. Oğan Soysal (Ankara Milletvekili) 
3. Hayrettin Ozansoy /(Diyarbakır Milletvekili) 
4. Memduh Yaşa (İstanbul Milletvekilli) 
IBAiŞIKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Mustafa IBatgün '(Kocaeli) 
Hayrettin Elmas ı(llstanbul) 
Ünal Yaşar (Gaziantep) 
Berati Erdoğan (Samsun) 
Mustafa Kemal Togay (İsparta) 
Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 
Ahmet Ekici (Kütahya) 
Kadir Demir !(Konya) 
A. Şamil Kazdkoğlu (Bolu) 
Seçkin Fırat (Bolu) 

Simdi de Halkçı Partisi Grubunca gösterilen aday
ları okuyorum : 

M. Turan Bayezit (Kahramanmaraş) 
H. Yılmaz önen (itzmir) 
Hilmi iNalbantoğlu (Erzurum) 
İlhan Dinçe! (Malatya) 
Abdullah Çakırefe (Manisa) 
Hüseyin Aydemir (tzmir) 
M. Nuri tüzel (Eskişehir) 
Hasan Albay (Samsun) 
Özer Gürbüz (Sinop) 
/Reşit Ülker (İstanbul) 
Hüseyin Avni Sağesen (Ordu) 
Mustafa Çelebi (Hatay) 

Milliyetçi Demokrasıi Partisi Grubunca gösteri
len adayları okuyorum: 

Süleyman Çelebi (Mardin) 
Namık Kemal Şentürik (istanbul) 
Osman Bahadır '(Trabzon) 
Abdurrahman Demirbaş ı(Hatay) 
Doğan Kasaroğlu (İtstanbul) 

IV. — SEÇİMLER 
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Mehmet Abdurrezaik Ceylanı (Siirt) 
Ayhan Sakaİıoğlu l(Sakarya) 
Faik Taomcıoğlu (Bitte) 
Sabahattin Eryurt (Erzurum) 
önce Anavatan Partisi Grubu adayları içedsin-

dan 8 adayı seçmek için kura çekiyorum ©fendim : 
1. Kadir Demıir (Konya) 
2. A. Şamil Kazokoğlu (Boıhı) 
3. Mehmet Zeki Uzun iCIbkatJ 
4. Mustafa Batgün -'(Kocaeli) 
5. Mustafa lUğur Ener ı(Kütahya) 
6. Mahmut IKarabulut (Sivas) 
7. Hayrettin Elmas (istanbul) 
8. Seçkin Fırat (Bolu) 

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 söz
lü soru önergesi (6/187) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü 'sorular» kısmına 
geçiyoruz, 

Sözlü soruların. 1 inci sırasında bulunan soru, Zon
guldak Mİll'etovek'ili Sayın İsa Vardal izinli bulundu
ğundan ertelendi. 

2. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'in, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin sözlü 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. 
Vehbi Dinçerlerin cevabı (6/203) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Bilâl Şlişman'ın, modern matematik eğitimi yapan 
okullara ilişlkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Bilâl Şişman buradalar mı efendim?.. Bu
rada* 

Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. (Burada. 

Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağı'daki sorularımın Millî Eğitim Gençl'ik ve 

Spor Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını rica eder, saygılar sunarı'm. 

Bilâl Şişman 
'İstanbul Milletvekili 

1. Ülkemizde modem matematikle eğitim yapan 
kaç okulumuz vardır? Bu okullarda kaç taleibe eğitim 
görmektedir? 

Halkçı Parti adaylarının kura ile seçimini yapı
yoruz efendim : 

1. Mehmet Nuri (Üzel ((Eskişehir) 
2. IReşiıt Ülker (istanbul) 
3. İlhan Dinçer (Malatya) 
4. Hüseyin Avni Sağesen (Ordu) 

Milliyetçi Demokrasi Partisi 'adaylarının kura ile 
ıseçimıini yapıyoruz efendim : 

1. Abdurra'hmıan Demirtaş (Hatay) 
2. Ayhan Salkalhöğlu (Sakarya) 
3. Sabahattin Eryurt (Erzurum) seçilmişlerdir. 
Böylece Anayasanın 100 üncü maddesine göre so

ruşturma komisyonu kurulmuş bulunmaktadır. 

2. Modern matematikle eğitim gören okulları
mızdaki başarı oranı nedir? 

3; Modern matematikle yapılan eğitimde başa
rısızlık var mildir? Başarısızlık varsa Bakanlığınızın 
aldığı örilemler nelerdir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Vehbi Dinçerler. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sorulara 'kı
saca cevap arz ediyorum. 

1983 - 1984 öğretim yılı sonu istatistikleri esas 
alındığında, yeni matematik programına ©öre, 47 8'55 
ilkokulun 4 üncü ve 5 inci sınıflarında yaklaşık olarak 
2 606 734 öğrenci; 414 ilköğretim okulunun bütün 
sınıflarında '146 666 öğrenci; 4 860 ortaokulun bütün 
sınıflarında 1 517 852 Öğrenci; 2 496 lise ve dengi okul
ların bütün 'sınıflarında 827 967 öğrenci öğrenim gıör-
mekltediiY 

İkinci sorunun cevabı şöyle verilebilir : 
Bu okullardaki genel başarı oranı : 'İlkokullarda 

yüzde 911,6; ortaokullarda yüzde 73,4; fişe Ve dengi 
okullarda yüzde 74,6'dır. Ortalama başarı oranı yüz
de 79,'8'dir. Başarı ortalamasının yükseltilmesi mak
sadıyla öğretmenler hizmet içi eğitimle değerlendirîl-
-mekte, programla ilgili çalışmalar siürdlürülmektedir. 

Ayrıca, matematik programlarının bütünüyle göz
den geçirilmesi üzerinde de çalışmalar hem talim ter
biyede hem de eğitim dairelerinde sür'dürülmek'te-
diıv 

Öğretmenler için şunu söyleyebiliriz : İlkokul öğ
retmen ve 'yöneticilerinin tamamı, 'ilköğretim mülfet-
tişllerince hizmet içi eğitim seminerlerinden; ortaokul, 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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lise ve dengi okul matematik öğretmenleri de bakan- I 
lığımızea düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve se
minerlerinden geçirilmiştir, 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Sayın Bilâl Şişman konuşmak ister mi eferidim? 
BtLÂL ŞİŞMAN '(istanbul) — Evet Sayın Baş-

. kan, 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Sayıin Şişman, 

süreniz 5 dakikadır. 

Bt^AL ŞÎŞMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, yü-
oe Meclisin saygıdeğer üyeleri; şükür, 3 ay sonra ni
hayet sözlü sorum cevaplandırılmış oldu. Sayın ba
kanın vermiş olduğu bilgilerden memnun olmadığımı 
söyleyemem; çünkü Veriler ve orantılar gerçekten bu 
matematikte başarılı olunduğunu göstermektedir. Ne 
var ki, benim aldığım bilgiler böyle değil. İstanbul Ni
şantaşı Kız Llsesindeki durum, hakkında kusa bir bil
gi verirsem, her halde muhJterem heyetiniz de biraz 
bilgi sahibi olacaktır. 

«(istanbul Nişantaşı» diyorum, Nişantaşı, ki sosyal 
içeriği bakımından çok verimli 'olan bir yerimizdir, ta
lebelerin başarısızlığı şayanı 'dikkattir. Bu lisenin 4 
üncü sınıfında 170 kişi modern matematikten imtiha
na giriyor, ancak 1*4 kişi 5 numara geçeri not almak 
suretiyle basan kazanabiliyor. Şimdi sayın balkanın 
verdiği malumatla, bu liseden aldığımız bilgiler ara
sında büyük tenakuz vardır; temenni ederim bu be
nîm verdiğim bilgiler yanlış olsun, sayın bakanın söy-
ledii'kleri doğru ölsün. 

Yine, aynı lisemizde 10 uncu ayda yapılan modern 
matematik sınavında alınan neticeler şöyle : 43 kişi 
imtihana giriyor, ancak bu 43 kişiden 5 kişi geçerli 
not alabiliyor. Bizim soruyu sormamızdaki amacımız, 
eğer modern matematik ülkemiz için yeterli ve eğitim 
bakımıridan verimli halde değilse, bunda ısrar etme
nin manası yoktur. Diğer taraftan, bugün artık birçok 
medenî memlekette modern matematikten vazgeçil
mişken, bâlâ bizde bunun üzerinde ısrarla 'durmamın 
ne dernek olduğunu arılamak mıümkün değildir. 

Kaldı ki, sayın bakanın söylediği gibi biz bâlâ 
öğretmen yetiştirmek suretiyle modern matematikte 
başarılı olacağımızı zannediyoruz. Bizim, ne öğrenci- I 
lerimiz ne de onların ana ve babaları başarısızdır; 
ama göl gör ki bu eği'timde 'talebeler ana ve baba
larına karşı giderek yabancılaşmaktadırlar. Şöyle ki : 
Bir talebe, okulda öğrenemediği bir konuyu akşam 
evinde anasına veya babasına soruyor. Anasına veya 
babasına sorduğu zaman, ana ve baba böyle bir eğ'i- J 

tim görmedikleri için çocuklarına cevap veremiyor
lar. Onun için, ana ve babalar sanki çocuklarına kar
şı bir şey bilmiyormuş gibi bir durumla karşı karşı
ya kalmaktadırlar. 

Bütün temennimiz, çocuklarımızın yarın için iyi 
yetişir hale getirilmesi amacına yöneliktir. Eğer bu 
sistem, ülkemiz için yararlı olmanın ötesinde zararlı 
hale gelmişse, üzerinde durup, gerekirse klasik eği
time dönmek zaruretinde olduğumuzu kabul etmeli
yiz veya hocaları daha iyi yetiştirmek suretiyle tale
belerin verimini artırmak durumundayız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Şişman. 
Soru cevaplandınlmı^tır. 
3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ

retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin sözlü so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. 
Vehbi Dinçerler'in cevabı (6/212) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Ordu Milletvekili 
Sayın Bahriye Üçok'un, köy öğretmenlerinin mahru
miyet zammına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Bahriye Üçök?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafıridan sözlü olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz eder, saygılar sunarım. 

Bahriye Üçok 
Ordu Milletvekili 

19.1.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 24 üncü Birleşiminde bir haksızlığın giderilmesi 
için yaptığım gündem dışı bir konuşmada, mahrumi
yet zam'mı alan köy öğretmenleri ile almayanlar ara
sında haksız bir uygulamanın yalardır sürüp gittiğini, 
bunun düzeltiflmesiriin adalet açısından çok gerekli 
olduğunu baMrtmişitim. Şöyleki; îl merkezi ilçeye bağ
lı köylerde çalışan öğretmenler, ulaşım, haberleşme, 
elektrik ve lojman olanaklarından yoksun olsa da 
mahrumiyet zammı alamazlarken, bunların her biri
ne sahip kimseler de il merkezine çok yakın olduğu 
halde ilçeye bağlı olan köy ilkokul öğretmenleri bu 
haktan yararlanmaktadırlar. Bugün artık sembolik bir 
anlam'dan başka bir değer taşımayan bu 500 liralık 
zammın çekilen çilenin karşılığı olmaya değer bir dü
zeye getirilmesi ile birlikte, merkez 'ilçeye bağlı, fa
kat yukarıda belirttiğim ve yaşam için zorunlu gerek-
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sinmelerden yoksun 'köylerin öğretmenlerine de veril-
mesirii önermiştim., 

Sayın 'Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 
'bu 'konuda dört kez bana lütfettikleri yanıttan anla
şıldığına göre elektriği, lojmanı, 'telefonu ve yolu ol
mayan köylerin adları hâlâ Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığınca saptanmamıştır. 

1. (Merkez ilçe ./veya ilçe köyleri arasında fark 
gözetilmeksizin mahrumiyet çeken köylerin saptanma
sı düşünülmekte midir? 

2. Saptanmış, olan mahrumiyet zammının günü
müzün koşullarına uygun bir duruma getirilmesi dü-
şünüimdkte midir? 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI M. VEHBÎ DİNÇERLER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; Sayın Üçök'un daha önce de, 
gerek gündem dışı konuşmada, gerekse özel konuş
malarında belirttiği mahrumiyet yeri ve ödeneği konu
su, hakikaten çözülmesi gereken bir problemdir. Ka
tılıyoruz ve dalha önce de katıldığımızı ifade ettik. 

1977 yılında çıkan bir hükümet 'kararnamesinde, 
mahrumiyet yerleri 1 inci ve 2 nci derece diye tarif 
edilmiştir. 1 inci derece mahrumiyet yerlerinde 500 
lira, 2 nci derece mahrumiyet yerlerinde de 300 lira 
zam verilmektedir. Sayın Üçok sorusunda sadece 500 
lirayı ifade etmiştir. Bu Ikonuda /gerekli düzenlemele
rin yapılması için harekete geçilmiş ve Kanunlar ve 
Kararlar Dairesine ve (Başbakanlığa mahrumiyet yer
lerinin Planlama Teşkilatının tespit ettiği geri kalmış 
yöreler fikriyle paralel olarak yeniden tespiti için, ay
rıca da miktarın günün koşullarına uydurulması için 
yazı yazılmıştır. Dalha sonra da Devlet Planlama Teş
kilatının devreye girmesi için ayrıca yazı yazılmıştır. 
Ümit ediyoruz ki, proses tamamlandıkça sonuç alına
caktır» • 

Arz ederim efendim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerîer. 
Sayın Üçök, konuşmak ister misiniz efendim? 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun; süreniz 5 dakikadır efen

dim. 
(BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; Sayın Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Ba'kanına 'verdikleri izahtan dol&yı çok teşekkür 
ederim; a'ma mükerreren kendileriyle özel konuşma
larımda bunu daha açık olarak anlatmıştım, bir ke
re de sizlere anlatmak işitiyorum. 

Ben, Başbakanlığın yahut diğer müesseselerin ya
pacağı araştırma sonunda mahrumiyet bölgelerinin 
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tespitini istemiyorum, öyle yerler vardır ki, Van gibi, 
Siirt gibi, Erzincan gibi; belki buralar mahrumiyet 
bölgelerine [girecek illerimizdir. Ben, en mahrumiyet 
'bölgesi diye, 1 inci derecede mahrumiyet bölgesi diye 
nitelendirilen illerimizi mahrumiyet bölgesi saymıyo
rum. Bunun yanında, İzmir gibi yahut da Antalya 
gibi illerimiz vardır ki, mahrumiyet bölgesine girmez
ler; ama bunların mahrumiyet bölgesi olabilecek köy- • 
leri vafdır. Ben, bu köylerin tespitim' bir an evvel 
rica etmiştim. Diyorum ki, Ordu mahrumiyet bölge
si değildir yahut Giresun, Trabzon mahrumiyet böl
gesine girmeyebilir; ama Ordu'nun bir \<iöyü vardır, 
karayolu üstündedir, bir tarafı denizdir, plajdır, yaz
lık villalarla süslüdür, burası mahrumiyet bölgesi ol
madığı halde, ilçeye bağlı olan köyün öğretmeni malh
rum'iye't zammı almakta; ama Ordu Merkez İlçeye 
bağh olan Yoküşdibi'ne yakın bir köy vardır ki, 
belki şimdi oradaki öğretmen ekmek almaya gidemi
yor. İşte orası ma'hrumiyet bölgesi olmalıdır, 

Benim ricam şudur; Sayın Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı bunu 1 haftada yaptırabilir. Şöylek'i; 
her ilin millî eğitim müdürlüne bir genelge gönderip, 
«Sizin ilinizde mahrumiyet bölgesi olabilecek köyler 
hangileridir? Telefonu olmayan, şehir ile irtibatı yol 
bakımından çok kısıtlı olan, mevsimine göre ulaşım 
temin edilemeyen köyler hangileridir?» der. Her ilin 
millî eğitim müdürü bunu bilir ve 1 hafta içerisinde 
derhal cevap yazıp bunları Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığına gönderir. 

Geçen yıldan bu yana, yani parlamento kurulup 
da, hükümet kurulduktan sonra şu kürsüde ilk söz 
aldığım konu bu olmuştur. Rica ediyorum; köyde de
ğil, kentte doğup büyüyen, tahsil gören ve köyde gö
rev yapan, ilde yetiştiği halde, şehirli olduğu halde 
köyde öğretmenlik yapan, memuriyet yapan, şimdi 
yalnız ve yalnız demeyeceğim, işin içine doktorlar 
da girdi; lama yine de köyde görev yapan öğretmen
dir. Tek memur öğretmendir. Başka memurlar böyle 
mahrumiyet bölgelerinde değil, 'köylerde değil, hiç 
olmazsa kasabalarda görev yapmaktadırlar. Ben, 
genç yaşta fedakârlıkla, feragatla bu köylerde çalı
şan öğretmenlere biraz olanak tanıyalım istiyorum. 

Ben bunu rica etmiştim, hâlâ anlatamamış oldu
ğumu görüyorum; bunu esefle ifade etmek isterim. 

'Hepinizi saygıyla selamlarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 
4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul 

İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin sözlü sorusu ve 
Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in cevabı (6/218) 
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BAŞKAN — Sözlü Soruların 4 üncü sırasında, 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul tl'i Em
niyet eski 'Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi vardır. 

iSayın Rüş/tSü Şardağ?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak yanıtlanmasına delaletinizi müsaadeleri
nize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Rüştü Şardağ 

îzmir Milletvekili 

İstanbul'da bir hâkimimizin, eli altındaki ihbar
lara dayanarak, İstanbul'un eski başarılı Emniyet 
Müdürü ve şu anda da Amerika'da Dışişlerimizin 
görevlisi bulunan Şükrü Balcı hakkındaki sözleri dü
şündürücüdür. Buna karşılık, iznini kullanarak Tür
kiye'ye gelen Sayın Balâ'yla ilgili «Hesap vermeye 
geldim» sözleri de malumlarıdır. 

1. Bu konuda bir açıklama ve aydınlatma getire
bilir misiniz 

2. Şükrü Balcı hakkındaki yazılanları ve bir hâ
kimimizin beyanını ihbar telakki ederek hakkında 
Memuruni Muhakemat Kanunu gereğince tahkikat 
açılmış mıdır? 

3. Adalet ve İçişleri bakanları bugüne kadar ya
sal işleme başvurmuşlar mıdır? Hangi tarihte bu işle
me başlanmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Necat Eldem. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
İzmir Milletvekili Sayın Rüştü Şardağ'ın Sayın Baş
bakanımıza yönettiği ve sözlü olarak cevaplandırıl
masını istediği soruları cevaplamak üzere huzurunuz
da bulunuyorum. 

İstanbul Emniyet eski Müdürü Şükrü Balcı hak
kında mülkiye müfettişi tarafından .düzenlenen rapor
lar üzerine, 2'si adlî ve l'i idarî görevlerle ilgili olan 
3 ayrı eylemi nedeniyle tahkikata başlanmış bulunul
maktadır. Adı geçenin adlî görevine ilişkin olarak iş
lediği iddia ve ihbar edilen suça konu olaylardan bi
rincisi, İsviçre bankalarından temin edilen döviz ka
çakçılığına dair belge ve dekontları kullanıp, istediği 
paranın verilmemesi halinde, bu belge ve dekontlara 
dayanarak kanunî işlem yaptıracağım bildirmek sure
tiyle bazı kişilerden maddî menfaat temin etmek; di-
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geri ise, 1979-1983 yılları içinde İstanbul'daki bazı 
kulüp yöneticilerinden, kulüplerinde kumar oynan
masına göz yummak karşılığı para almaktır. 

Adlî görevle ilgili her iki eylemin, Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesi delale
tiyle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
82 nci maddesi gereğince soruşturulması için İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığına bakanlığımızca 5 Kasım 1984 
tarihinde izin verilmiş olup, tahkikat sürdürülmekte
dir. 

Adı geçenin, idarî göreviyle ilgili olan ve eski gö
revine döndüğünde kendilerine yardımcı olacağı vaa
diyle bazı kişilerden maddî menfaat sağladığı yolun
daki iddia ve ihbar üzerine, gerekli soruşturmanın ya
pılabilmesini teminen, 1609 sayılı Bazı Cürümlerden 
Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve 
Muhakeme Usulüne Dair Kanunun 1 inci maddesi 
uyarınca, 16 Kasım 1984 tarihinde İçişleri Bakanlığın
dan muvafakat istenmiş ve İçişleri Bakanlığınca 
21.11.1984 tarihinde gereken izin verilmiş olmakla, 
mütebaki işlemler konusunda kanunî gereğine teves
sül olunmuştur. 

Diğer taraftan, Hürriyet Gazetesinin 2.11.1984 ta
rihli nüshasının 1 ve 11 nci sayfalarında «Fahrettin 
Arslıan tahliye öldü» başlığı altında verilen habere 
konu teşkil eden olayda adı geçen görevli hâkim hak
kında, mahalline müfettiş gönderilmek suretiyle so
ruşturma yapılmış, soruşturma sonuçlanmış ve soruş
turma dosyası gereği yapılmak üzere Hâkim ve Sav
cılar Yüksek Kuruluna tevdi olunmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eldem. 
Sayın Şardağ, konuşmak ister misiniz efendim? 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Müsaade ederseniz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Şardağ; konuşma 

süreniz 5 dakikadır. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Sayın Başkan, say-
gudeğer arkadaşlar; bu konu Sayın Adalet Bakanı
mızın anlattığı gibi, olaylar, itibarlar, jurnaller, it
hamlar devam eHtikten, basın ıbu olaylarla çal'kalan-
dılktan ancak 10 ay sonra adalete tevdii edlilhı'iştir. 
İstanbul'da feryat eden Üçüncü Asliye Ceza Hâfloi-
ıriinin, Dışişleri Bakanımızdan, «Bu arkadaş fail, 
suçludur. Asıl suçlu dışarıda gezerken feri suçluyu 
ben nasıl içeride tutarım?» şeklindeki feryadı hepi
nizin dikkatini çdkmişitir. 

Şükrü Balâ'nın İçişleri Bakanlığına bağlı olarak 
îsttanlbullda görev yapan başarılı bir emniyet miidti-
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rü olduğu da söyleniyor^ Ayrıca Dışişleri Bakan
lığımda görev yapmış ve yapmaktadır. Olay, 10 ay 
sonra adalete tevdi ediliyor. Aidattılar, «Bize zırhlı 
aralba alın, para toplayın dedi, biz de topluyoruz» 
diyorlar. Biliyorsunuz, bunlar Fahretltin Arslan, Dün
dar Kılıç, Hüseyin Cevahir 3 tane rüşvet verdik
lerini söyleyen suçlu. 

Arkadaşlar, rüşvet, verenden daha çok, devlet hiz
metinde görev yapan, rüşveti alan suçludur. Rüşveti 
alan, 1609 sayılı Kanunun, ki cezayı ağırlaştırmak 
üzere hazırlanan özel bir kanundur, rüşvet, zimmet, 
irtikâp, irtişa, ihaleye fesat karıştırmakla ilgilidir 
ve bu kanunun maddesi içinde 3 senelden 10 seneye 
kadar hapis cezası düşünülmüştür. 

Simidi işin utanç verici yönleri var. Sayın Ada
let Bakanım üzülmesin, ben bu konuyu ne İstanbul 
Emniydt eski Müldlürü için ve ne de herlhangi bir. 
bakanım için getirmiyorum. Türkiye'de devlet var
dır veya aşiret vardır. Biz aşiret miyiz, devlet mi
yiz? Bunun şimdi talblosunu çizeceğim ve vicdan
larınızda hak vereceksiniz! 

Bu arkadaş için Üçüncü Asliye Ceza Hâkimi 
Dışişleri Bakanlığına bir feryatnalme yazıyor; «Efen
dim, soruşturmasını yapalım lütfen. Ankara Dört 
Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi rüşvet verdik di
yen diğer suçluları gönderdi, rüşvet aldı denen suç
lu hâlâ ortada yok, mahkemesini göremiyoruz, yar
gılamasını yapamıyoruz» diyor. 

Arkadaşlar dikkatle dinleyiniz, ben bu kürsüde 
Dışişleri Bakanlığını çdk eleştirdim, hışır bir bakan
lık teşkilatı. Yine söylüyorum, Bakanlik hâkimimize 
bu zatın Amerikandaki ilkamlelt adresini veriyor. Bu 
nasıl utanç konusudurki, bu haklim kendi başına Ame
rika'ya gidip araştırıma mı yapacak? Yasalar yok mu, 
dışişleri teşkilatı bunu bilmez mi, alay mı ediliyor, 
komedi mli oynanıyor? Burada bÜr devlet mi var, 
aşiret mi var? Hepinize söylüyorum, parti farkı yok. 
Bu birinci noktadır. 

2, Hiçbir yerden hareket yok, bu zat İstanbul'a 
geliyor, gazeteleri okuyorsunuz, Kırfcpınar pehlivanı 
gibi; «Geldim, o yosma çocukları karşıma çıksın
lar, hesap vermeye geldim» diyor. Bilmez mî ki, em
niyet eskli müdürü, hesalbı vermek için Hâkimler Ka
nununa göre Adalet Bakanlığı müsaadeyi verir, Dış
işleri Bakanlığı Adalet Bakanlığına yazı yazar, bu 
adam hakkında yer yerinden oynuyor, lütfen so
ruşturma açılsın der. Hayır, hiç kimse soruşturma 
açmıyor, soruşturmanın kanunî prosedürü yürümüyor 
ve bu sabılk emniyet müdürü, Dışişleri Bakanlığımı

zın Amerilkalda büyük bir görevle görevlendirdiği 
bu zat geliyor, bollarını sıvayarak; «Nerede o yos
ma çocukları» diyor. 

Arkadaşlar, yosma işin biraz daha örtülmüşüdür, 
ısözlüğü açın bakın, fahişenin kendisidir,: Bu kadar 
adamı itham öden bir insanın hakkında hiçbir mua
mele yok. Arkasından diyor ki: «Ben konuşursam 
dudakları uçuklar.» Ayıptır arkadaşlar; birisi çıkıp 
da, klmiin dudaM'arı uçuklar söyle bakalım; kimmiş 
bu, demiyor, 

BAŞKAN — Sayın Şardağ süreniz doldu, lütfen 
toparlayın efendim. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Doldu mu 
efendim. 

IBAŞKAN — 5 dakika doldu, 6 ncı dakikadasınız 
efendim. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Peki. 

Ne kadar konuşursak konuşalım işin esasını söy
ledik. Bu k'işi yeni malhkemeye verilmiştir; Adalet 
Başkanımızın belki bir duyarlığı ile, hassasiyeti ile 
bu iş olmuştur, ama size oddan evvel Dışişleri Ba
kanımızın, bakanlık teşkilatınım nasıl çalıştığını ifade 
ediyorum. Dışişleri Bakanlığı hâkime bu zatın ad
resini gönderiyor ve diyor ki: «Bu adamın adresi 
budur, icabına balkın.» Nerede yaşıyoruz arkadaş
lar? Ben bu kadar basit bir şey için bu kürsüye çı
kıp sizleri rahatsız etmek istemezldimı, nasıl olsa bu 
prosedüründe gidecekti. Bazen bakıyorsunuz, me
sela; özdağlar için yıldırım gibi karar, ondan sonra 
Sayın Başbakanımız^ «Büyütmeyin efendim, büyüt
meyin» diyor. Bu konu da büyütülmedi, 10 ay son
ra geldi. Eğer büiyütaeyeceksek, hiçbir şeyi büyüt
meyelim, büyütecekselk lütfen büyütelim ve kanunla
rın prosedürü hemen işlesin, 10 ay sonra işlemesin. 

Ben kimi mahkûm edeyim? Allah'ın mahkemesin
de ilgili bakanları mahkûm ediyorum. Başka elimiz
de bir şey yok. Bir de Meclisin tarihi siciline işliyo
rum arkadaşlar. 

Saygılar sunarım. (HP Ve MDP sıralarımdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şardağ. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — 5 inci sıradaki Kütahya Milletve
kili Abdürrahrnan Necati Kara'a'nın sorusu, Sayın 
Kara'a, izinli olduğu için ertjeîenmiştöirj 
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6. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtas' 
in, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. 
Vehbi Dinçerler'in cevabı (6/224) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'rn, üniversite öğrencilerin
den alınan harçlara ilişiklin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesli vardır. 

iSayın Abdurrahman Demirtaş?... Burada. 
Sayın Bakan?... Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üniversite öğrencilerimden alınmakta olan harç

larla ilgili aşağıdaki soruların Sayın Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına müsaadelerimizi saygı ile arz ede
rim. 

Abdurrahman Demirtaş 
Hatay 

Yükseköğretim kurumlarımızın birçoğunda, harç
ların 1 inci taksidinin 30 Kasım akşamına kadar 
üniversite veznelerine yatırılması ilan edilmiş bulun
maktadır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
46 ncı maddesinde «Harçlar, isteyen öğrenciler için 
borçlanma veya Devlet hizmeti yükümlülüğü karşı
lığında Devletçe ödenir. Borçlanma veya hizmet 
yükümlülüğü, Devletçe karşılanan toplam harç mik
tarına göre tespilt edilir. Harçîarın gereken durum
larda Devlet tarafından açılacak kredi ile karşılan
ması amacıyla her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine 
Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere yeter
li ödenek konur» denilmektedir. 

Buna göre :< 
1. Hizmet yükümlülüğü isteklerinin ne şekilde 

karşılanacağına dair bir çalışma yapılmış mıdır? Bu 
çalışmanın boyutları nedir? 

2. Bu yıl bütçeden Kredi ve Yurtlar Kurumuna 
ne kadar harç kredisi aktarılmıştır? Bu kredilerden 
istifade etmek isteyen öğrenci sayısı kaçtır? Harç 
kredisi isteyip alamayan öğrendi sayısı kaçtır? 

3J Hizmet yükümlülüğü verilemeyen veya harç 
kredisi alamayan maddî gücü yeterli olamayan öğren
cilerden zamanı içinde harçlarını yatıramayanların 
30 Kasımda kayıtları silinecek midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz. 
MİLLÎ EÖÎTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 2547 sayılı 
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Kanunun 46 ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre, 
hizmet yükümlülüğünün nasıl yürüyeceği hakkında 
bir yönetmelik çıkartılması gerekmektedir. Bu konu
da Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Yurt - Kur ve 
YÖK'ün müşlterek çalışması devam etmekte olup, 
henüz nihayetlenmemliştir. Bazı hukukî sıkıntılar var
dır; fakat bunlar çözülmektedir. Ümit ediyorum ki 
kısa bir zaman sonra bu yönetmelik yürürlüğe gire
cektir. 

12 Aralık 1984 tarihi itibariyle, kredi almak üze
re müracaat eden öğrencilerin sayısının toplamı 
Ôo 158'dir. Harçları ortalama 20 bin lira üzerin

den düşünürsek (çünkü, 10 bin, 30 bin ve 50 bin lira 
olan gruplar var; fakat 50 bin lira olan grubun sa
yısı toplam öğrenci sayısı içerisinde düşüktür. Bu
nu şu andaki kaba bir tahminle ortalama 20 bin lira 
olarak sayabiliriz) 106 bin öğrenci için 2 milyar kü
sur lira paraya ihtiyaç vardır. Yüksek Meclisin ma
lumları olduğu üzere bütçeye 2,5 milyar lira para 
konulmuştur; tahmin ediyoruz bu 2,5 milyar lira bu 
sendkü ihtiyacı karşılayabilecektir. Şu anda kredinin 
dışımda harcın alınmaması gibi bir kural yoktur. Ya
ni kredi bulamayan, fakat harcı da ödeyemeyecek 
kadar zor durumda olan öğrenci var ise ve bu is
tekler meydana geldiğinde ümit ediyorum onun da 
bir çaresini bulmaya gayret edeceğiz. Sanıyorum bu 
kısa izahat yeterli olacaktır. 

Ancak, 30 Kasım itibariyle harcı şu veya bu ne
denle, (gerek kredi alamadığı için, gerekse imkânı 
olup da ödeyemediği için) ödeyemeyen öğrencilerin 
durumu zaten bize intikal ettirillmliştir. Sayın Demir-
taş'ın sözlü soru önergesi bize 26 Kasımda intikal 
etti, fakat daha önceden gerek YÖK'le, gerek Üniversi
telerarası Kurulla yaptığımız müzakerelerde bir sıkışık
lığa meydan verilmemesi için zaten önceden tedbir 
alınmış ve telgraflar çekilmişti Nitekim, bugün 30 
Kasımı çoktan geçtik, fakat harç ödemediği için 
herhangi bir üniversiteye kayıt olamamış veya kaydı 
silinmiş bir öğrenci yokltur, bunlara gerekli kolay
lık sağlanmıştır. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Abdurralhman Demlirtaş buyurun efendim; 

süreniz 5 dakikadır. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Sa

yın Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri; hepinizi say
gı ile selamlıyorum ve verdikleri bilgiden dolayı sayın 
bakana da çok teşekkür ediyorum. 

Malumlarınız; Yükseköğretim Kanununun 46 ncı 
maddesi hazırlanırken alınan örnek İngiltere modeli-
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dir. İngiltere'de öğrencilerden harç alınır; ama karşı
lığında tamamen karşılıksız burs verilir. Continental 
Avrupa'da hiçbir ülkede (Eğer bizi de o ülkelere da
hil ederseniz, biz hariç) öğrencilerden harç alınma
maktadır. Nedense, Yükseköğretim Kanunu hazırla
nırken 46 ncı madde tedvin edilmiş, tabiî zamanı geç
miştir gerekli mi, değil mi üzerinde mütalaa zikret
mek doğru değil, yalnız şunu hatırlatayım : Zama
nında, 1960'lı yıllara kadar üniversitelerde harç alı
nırdı; çoğunuz o tarihlerde okuduğunuz için bilirsiniz, 
bunun da miktarı 20 liraydı; bu parayı vermemek için 
öğrenciler sızlanır dururlardı, hatta birçoğu fakrü-
hâl mazbatası alır, fakülteye ibraz etmek suretiyle bu 
20 lirayı dahi ödemezdi. Ben bu sözlü soru önerge
sini verdiğim tarihte büyük sızlanmalar vardı. Babası 
emekli olan, ailesinden para bekleyen çok çocuk pa
rayı yatıramaz 4urumdaydılar Ve üniversitelerin ke
sin talimatı karşısında kayıtlarının silineceğinden endi
şe ediyorlardı, o sebeple vermiştim; fakat sayın baka
nın verdikleri izahata göre, tedbirler alınmış, hiçbir 
öğrencinin kaydı silinmemiştir. 

öte yandan, 46 ncı maddenin öngördüğü yönetme
lik de hazırlanmamıştır. Mecburî hizmet yükümlülü
ğü veriliyor. Şunu söylemek isterim : Mecburî hizmet 
yükümlülüğü alan bir öğrencinin mezun olduktan 
sonra otomatikman devlet hizmetine girmesi gerekir. 
Halbuki, devlet hizmetine girebilmenin yegâne yolu 
devlet memuriyet imtihanından geçmektir. Şimdi, or
tada bir çelişki var; acaba sayın bakanımız ve Yük
seköğretim Kurulumuz bunu nasıl telif edecek onu 
bilemiyorum. Kanun çıkmıştır; ama yönetmelik çık
mamıştır, bir de bu var. öte yandan borçlanma başka 
şekilde de olabilir, kredi almadan da yapılabilir, öğ
renciden borç senedi alınır bu da halledilebilir. Bile
miyorum bunun için hükümet ne düşünüyor; ama 
anladığım kadarıyla öğrencilerin kayıtlarının silinmesi 
söz konusu olmadığına göre herhalde yeni bir yöntem, 
yeni bir usul getireceklerdir, onu da sabırla bekleye
ceğiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MDP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
7. — 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 — 7 nci sırada, Siirt Milletvekili Sayın 
Nejdet Naci Mimaroğlu'nun, Siirt tli Şirvan - Maden
köy'deki bakır madenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi bulunmak
tadır. 

Sayın Mimaroğlu burada mı efendim? Burada. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı? 
ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDÎ TÜREL (Antalya) — 15 gün mehil istirham 
etmiştim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkürler. 
Sayın Bakan 15 gün mehil istediğinden sözlü som 

ertelenmiştir. 

8. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Sahin'in, 
zeytinyağı skandalıyla ilgili davaya ilişkin sözlü soru
su ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in cevabı 
(6/229) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Sahin'in, zeytinyağı skandalıyla 
ilgili davaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi bulunuyor. 

Sayın Halil İbrahim Şahin?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Adalet Sayın 
Bakanı tarafından cevaplandırılması istemi ile aracı
lığınızı istirham ederim. 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Türk adalet tarihinde ve kamuoyunda zeytinyağı 
skandali davası olarak bilinen (GOMEL davası) öne
mini halen korumaktadır. Davanın ne zaman, hangi 
gerekçe ile, nasıl sonuçlandığı sorulmaktadır. Huku
kun üstünlüğü ve kanun hâkimiyeti gereği aşağıda ya
zılı sorularımın cevaplandırılması gerekmektedir. 

1. Davanın konusu ve tarafları kimlerdir, dava 
kaç senesinde açılmıştır? 

2. Uyuşmazlık Mahkemesinde dava kaç yıl de
vam etmiştir, nedeni? 

3. Dava hangi tarihte, hangi gerekçe ile ve nasıl 
sonuçlanmıştır? 

4. Türk Ceza Yasasının 107 nci maddesinin açık 
hükmüne istinaden dava yenilenebilir mi? Bu hususta 
çalışmalar var midir? 
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BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Eldem; buyu
runuz efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din)— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin sayın üyeleri; Denizli Milletvekili Sayın Halil İb
rahim Şahin'in, şahsıma yönelttiği ve sözlü olarak 
cevaplandırılmasını istediği soruları cevaplamak üzere 
huzurunuzdayım. 

Sayın Şahin, «Gomel Davası» olarak bilinen da
vanın ne zaman, hangi gerekçeyle ve ne şekilde sonuç
landığını sormakta; bu konuda açıklama yapmamı is
temektedir. 

Söz konusu davanın samkları Sami Gomel, Reşat 
Gomel, Moiz Neon, Nesim Neon, Moiz Azıkri, Ra
mazan Fahrettin Isıgan, Mehmet Kemal özsaran, 
Mustafa Çetin haklarında «Mağşuş zeytinyağı ihraç 
etmek, umumun sıhhatini tehlikeye düşürmek» suç
larından dolayı 18.8.1967 günlü talepname ile İzmir 
Sorgu Hâkimliğine kamu davası açılmış, sanıklar hak
kında sorgu hâkimliğine verilen son tahkikatın açıl
masına dair kararı müteakip, İzmir Birinci Ağır Ceza 
Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda 1.11.1968 
gün ve 1967/331-216 sayı ile sanıklardan Mehmet 
Kemal özsaran ve Mustafa Çetin'in mahkûmiyetleri
ne, diğer sanıkların da beraatlarına karar verilmiştir. 

Diğer taraftan, aynı iddia ile ilgili olarak sanıklar
dan Sami Gomel hakkında «Gıda Maddeleri Nizam
namesine muhalefet suçundan» 26.7.1967 günlü iddia
name ile İzmir Beşinci Sulh Ceza Mahkemesine ka
mu davası açılmış, yapılan yargılama sonunda 
25.12.1965 gün ve 1967/907-1339 sayı ile sanık Sami 
GomeFin beraatına karar verilmiştir, 

İzmir Birinci Ağır Ceza Mahkemesi ve Beşinci 
Sulh Ceza Mahkemesince verilen söz konusu kararlar, 
temyiz edilmeksizin kesinleşmiş ve her iki mahkeme
ce ittihaz olunan kararlar aleyhine bakanlıkça yazılı 
emir yoluna gidilmiş ve birinci aSır ceza mahkemesi
nin kararı Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 10.11.1977 
günlü ilamıyla sanıklar aleyhine tesir etmemek üzere 
Beşinci Sulh Ceza Mahkemesince verilen karar ise 
Yargıtay İkinci Ceza Dairesinin 30.12.1970 günlü ila
mıyla görev yönünden bozulmuştur. 

Kanun hükümlerine aykırı olarak beraat karan 
veren Birinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve üye
leri ile Beşinci Sulh Ceza Hâkimi hakkında kanuna 
aykırı karar vermek suretiyle görevi kötüye kullan
mak suçundan Yüksek Hâkimler Kurulunca kovuş
turma izni verilmiş, ilgililer hakkında son soruşturma 

Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinde yapılmış ve 
12.6.1974 tarihinde beraatlarına karar verilmiştin 

Yüksek Hâkimler Kuruluna ayrıca, Birinci Ağır 
Ceza Mahkemesi Başkanı ile bir üyesi hakkında Go
mel davası sebebiyle haklarında çıkan rüşvet şayiasın
dan dolayı yer değiştirme cezası verilmiştir. 

Bahis konusu edilen hâkimler emekliliklerini iste
yerek meslekten ayrılmış bulunmaktadırlar. 

öte yandan Gomel Firmasıyla ilgili olan olaya 
İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığınca 
da el konulmuş ve yapılan soruşturma sonunda İtal
ya'ya ihraç ettikleri yağlardan ayn olarak 1967 yılı 
Haziran ayında İzmir Çınaraltı semtindeki depoların
da 244 640 kilo parafin likit karışmış zeytinyağını 
piyasaya sürdükleri iddiasıyla sanıklar Mioz Reşat 
Gomel, Sami Gomel, Moiz Azıkri, Mişon Moiz Neon 
ve Nesim Neon haklarında 17.11.1972 günlü iddia
name ile Türk Ceza Kanununun 64, 394 ve 402 nci 
maddeleri uyarınca sıkıyönetim askerî mahkemesine 
kamu davası açılmış, askerî mahkemece 24.2.1972 
gün ve 1972/20-9 sayı ile mahkemenin görevsizliğine 
ve dosyanın görevli İzmir Ağır Ceza Mahkemesine 
gönderilmesine karar verilmiş, bu karar Askerî Yargı
tay Dördüncü Dairesinin 24.5.1972 günlü ilamı ile 
onanmıştır. Bunun üzerine, dosya İzmir Birinci Ağır 
Ceza Mahkemesine tevdi edilmiş; bu mahkemece 
7.5.1973 gün, 1973/23-116 sayı ile görevsizlik kararı 
verilmiş ve bu karar da Yargıtay Birinci Ceza Dai
resinin 22.5.1973 günlü ilamı ile onanmıştır. 

İki mahkeme arasındaki görev uyuşmazlığı nede
niyle Yargıtay Ceza Genel Kurulunca yapılan incele
me sonunda, 25.6.1973 gün ve 973/261-488 sayı ile 
askerî mahkemenin görevsizlik kararı kaldırılmış ve 
dosyanın İzmir Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine gön
derilmesine karar verilerek, dosya bu mahkemeye tev
di edilmiştir. 

1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanununda, 
askerî mahkemelerle umumî mahkemeler arasında çı
kan ceza uyuşmazlıklarının, Yargıtay Ceza Genel Ku
rulunda çözümleneceğine dair hüküm 353 sayılı Kâ
nunla yürürlükten kaldırılmış, o tarihte meriyette bu
lunan 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu ise 
sadece hukukî uyuşmazlıklara inhisar ettirilmiş oldu
ğundan, ceza uyuşmazlıklarının çözüm mercii bakı-

ı 
mından hukukî boşluk doğmuştur. 

Askerî mahkemece 9.1.1974 günlü celsede, dava 
dosyasının görev uyuşmazlığının çözümlenmesi için 
Anayasanın 142 nci maddesinin Öngördüğü Uyuşmaz-
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lık Mahkemesine gönderilmek üzere askerî savcılığa 
tevdiine karar verilmiştir. 

Ancak, Uyuşmazlık Mahkemesinin Anayasanın 
142 nci maddesi uyarınca, cezaî uyuşmazlıkları da 
çözecek tarzda henüz kurulmamış olması nedeniyle 
Millî Savunma Bakanlığının görüşü de alındıktan 
sonra, Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Baş
kanlığının emirleri üzerine dosya Ankara Dördüncü 
Kolordu Komutanlığı nezdinde kurulu sıkıyönetim 
askerî savcılığınca Uyuşmazlık Mahkemesinin kurul
masına kadar bekletilmiştir. Uyuşmazlık Mhakemesi-
nin 12.6.1979 tarihinde yeni şekliyle kurulması üzerine 
dosya bu mahkemeye intikal ettirilmiş ve Uyuşmaz
lık Mahkemesinin 4.7.1983 gün ve 982/326 esas, 1983/ 
425 karar sayılı ilamıyla, kaldırılarak, dosyanın bu 
mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir. 

Dosya İzmir Birinci Ağır Ceza Mahkemesine tev
di edilmekle, bu mahkemenin 26.7.1983 günlü tensip 
zaptına göre, sanıklar ve vekillerine davetiye tebliğine 
ve duruşmanın 29.9.1983 gününe bırakılmasına karar 
verilmiş, 29.9.1983 günlü celsede ise, mahkeme 1983/ 
239 esas, 1983/275 karar sayısıyla talebe uygun olarak 
zamanaşımı nedeniyle kamu davasının ortadan kaldı
rılmasına karar vermiş, bu karra temyiz edilmeksizin 
6.10.1983 tarihinde kesinleşmiş ve kararın bakanlığım 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce incelenmesi sonun
da, yazılı emir yoluna gidilmesine gerek duyulmamış
tır. 

Görüldüğü üzere konu yargı merciince zamanaşı
mı sebebyle sonuçlandırılmış bulunmaktadır. Türk 
Ceza Kanununun 107 nci maddesinde müruru zama
nın durması, kamu davasının açılmasının Türk Ceza 
Kanununun 159 ve 160 inci maddelerinde olduğu gi
bi izin alınmasına bağlı olması, yasama Meclisi üye
leri için dokunulmazlığın kaldırılmasına karar veril
mesi ve hukuk mahkemesindeki mülkiyet ihtilafının 
sonucunun beklenmesi gibi öri meseleye tabi tutul
muştur. 

Mahkemelerin görevsizlik kararları vermesi ve bu
nun sonucu olarak yapılan işlemler, davanın vahdeti 
içinde mütalaa edilen meselelerden olmakla, ön me
sele şeklinde kabulüne imkân bulunmamaktadır. Bir 
an için aksi düşünülse dahi, kesinleşmiş olan İzmir 
Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 29.9.1983 tarihli ka
rarına karşı ancak yazılı emir yoluna başvurulabilir 
ki, bu istek üzerine vaki olacak Yargıtay bozmasının 
sanıklar aleyhine hüküm icra etmesi kanunen müm
kün değildir. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eldem. 
Sayın Halil İbrahim Şahin, konuşmak ister misiniz 

efendim? 
Buyurun. 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Evet, 

Sayın Başkan. 

©AŞKAN — Buyurunuz; süreniz 5 dakikadır 
efendÜm. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Den'izl'i) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; sayın bakan tarafın
dan sormuş ollduğulm soruların 3'üne yanıt verilmiş 
olup; esasında bu sorunun sorulmasına neden olan 
Türlk Ceza Yasasının 107 nci maıddes'i iyice açıklan
mamıştır. 

Değerli arikadaşlarıım, emekli hâlkim Vedat Altuna 
tarafından kaleme alınan; tüm milletvekillerine gön
derilen, büyülk iddia ve isnatları içeren, Türlk ada
let tarihinde ve kamuoyunda . zeytinyağı skandali 
davası olarak bilinen Gomel davası, önemini halen 
korumaktadır; sayın bakanımız da bunu ifade et
mektedir. Hukuk toplumsal hayatın sigortası oldu
ğuna- göre, hulkukun üstünlüğü, kanun hâkimiyeti 
prensipleri öne geçer. En büyük zafer de adaletin 
zaferidir. Gomel davası Türlk çalışma hayatını, 
Türk ticaret hayatını, Türlk ekonomik hayatını ve 
insan sağlığını, dolayısıyla tüm insanlığı ilgilendi
ren; sosyal ve elkonomik boyutları olan bir davadır. 
Bu nedenle kamuoyu önemle, kendinden 'bir parçaymış 
gibi bu dava üzerinde durmaktadır. Kaldıki bir 
ara bu davaya bak'an hâlkim, bu konu ile enine bo
yuna uğraş veriyor ilse, bu davanın önemi ve sonuç
ları bir kat daha artar. Suç vardır suç zamanaşımı yolu 
ile meseleyi müstehire; yani ön mesele; daha açık 
hukukî bir ta'birle, bekletici sebep var ise kaldırıla
maz. Olayımızda görevli mahkemenin tayininden 
doğan uyuşmıazhiğığın çözümü bahse konudur. Uyuş
mazlığın çözümü bekletici bir selbep olduğu için za
manaşımı işlemez. Kaîdıki, 17 senelik dava, zaman
aşımı yoluyla ortadan kaldırılırken, Türk Ceza Yasa
sının 107 nci maddeai üzerinde dürulmadığı gibi, 
ayrıca niçin bu bekletici sebepten dolayı 17 yıl geç
miştir sorusuna da yanılt alamamaklayız. Çünkü, bu 
davanın ekonomik ve sıosıyal yönleri de vardır. Türk 
Ceza Yasasının 107 ndi maddesi çok açıktır. Bekle
tici sebepten dolayı zamanaşımının işlemeyeceğini 
amirdir. Bu nedenle dava yenilenebilir ve bu dava
yı Sayın Adalet Bakanı süratle tahrik etmelidir. Yar
gı, insan ve toplum hayatının güvencesidir. Ona say
gı, varoluş nedenimizdir. Kamuoyunda tereddütlerin 
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giderilmesi, skandalların ortadan kaldırılması gerek
mektedir. Çünkü, artılk skandallar memleketi değil, 
hukukun üstünlüğüne inanan insanların memleketi 
olmak zorundayız. 

Şimdiye değin, Gomel momel davaları ve bu gibi 
davalar bu listemin, bu modelin halkalarıdır. Bu hal
kalarla sayın bakanlarımDZ uğraşırlarken, Türkiye 
'Büyük Millet Meclisinin de artık bu modelle uğraş
ması en önemli görevleılinden bir tanesidir. 

IBu duygularla hepinize saygılar sunarım. (HP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
9. — 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 — 9 uncu sırada Zonguldak Milletve
kili Muhteşem Vasıf Yüceltin, Zonguldak ili Kapuz 
semtfinde Hazine arazisinin üzerine inşa edilen ko
nutların durumuna ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Vasıf Yücel burada mı efendim? Burada. 
Bayındırlık ve iskân Balkanı burada mı? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Zonguldak - Yenice ile Bolu - Mengen 
arasındaki orman sınır ihtilafına ilişkin sözlü sorusu 
ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın cevabı (6/230) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada Zonguldak Millet
vekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Zonguldak - Yeni
ce ile Bolü - Mengen arasındaki orman sınırı İhti
lafına ilişkin Tarım Onman ve Köy işleri Bakanından 
soru önergesi vardır. 

Sayın Vasıf Yücel?... Burada, 
Sayın Bakan?... Burada. 
önergeyi okutuyorum1: 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köy iş

leri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygılarım
la arz ederim. 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

1. Zonguldak - Yenice, Bolu - Mengen orman 
sınır ihtilafını çözücü ne gibi tedbirler düşünüyor
sunuz? 

2. İhtilafa neden olan sınır hattı kesin olarak 
belirlenmiş midir? 

3. ihtilaflı arazide orman kaçakçılığı yapılıyor 
mu? Bakanlığınıza bu konuda vaki şikâyetler ulaş
mış mıdır? Ne glibi tedbirler alınmıştır? 

4. Zonguldak Orman Başmüdürlüğü müstakil 
hale getirilecek mi? 

5. Yenice Orman İdaresini Karabük, Kastamo
nu ya da Bolu bölgelerine bağlama konusunda bir 
kararınız var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bakann buyurunuz efendim. 
TARIM ORMAN VF KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Zonguldak Milletvekili Sayın Muhteşem 
Vasıf Yücel'in soru önergesine toplu olarak cevap 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Uzun zamandan beri devam eden Bolu ili Men
gen ilçesiyle Zonguldak İli Yenice ilçesi arasındaki 
mülkî sınır ihtilafının çözümlenmesi ve sınır hattı
nın belirlenmesi hususu, esas itibariyle İçişleri Ba
kanlığını ilgilendirmekle beraber, özellikle millî ser
vetin çürütülmeden üretime sokulması bakımından 
Bakanlığımın zaman içerisinde bu konuyla ilgisi de
vam etmiştir. İhtilaflı sahaya ait amenajman plan 
müddeti bitmiş bulunmak'cadır. Planın yenilenmesine 
bu yıl içerisinde başlanacaktır. İhtilaf, sadece kesim 
yapılacak yıllarda gündeme geleceğinden, o yıllarda 
meri mevzuat ve uygulamalar esasları dahilinde işin 
dağıtımı yapılarak ihtilafa çözüm getirilebilecektir. 

İhtilaflara sebep olan sınır hattının kesin olarak 
belirlenmesi maksadıyla konuyla 'ilgili İçişleri Ba- * 
kanlığınca muhtelif zamanlarda kararnameler hazırla- ' 
narak yürürlüğe konulmuş, ancak taraflarca Danıştay 
ve ilgili mercilere yapılan itiraz sonucunda bunların 
yürürlükten kaldırılması cihetine gidilmiştir. 

Kısaca arza çalıştığım bu idarî ve hukukî işlem
ler muvacehesinde ihtilafa sebep olan sınır hattının 
kesin olarak belirlenmesi henüz mümkün olamamış
tır. 

Muhterem milletvekilleri, ihtilaflı arazide meyda
na gelen kaçakçılık olayı Orman Genel Müdürlüğü
nün 3 Aralık 1984 gün ve 2 127 sayıı emirleri gere
ğince Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce incelettiril
miş ve sonuçça sınır ihtilafının bulunduğu Yenice 
Orman tşletme&i Müdürlüğü Sarıot Serisi Yaylacık 
mevkii 189 numaralı bölmede kaçak kesim yapıl
dığı ve bu suç varakasında belirtilen ürünlerin or
man bölge şefliği taraf in dan Camiyanı Deposuna 
nakledildiği tespit edilmiştir 
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Keza, durum Bolu Valiliğince de Orman Genel 
Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Konu, Orman Ge
nel Müdürlüğü müfettişlerince de incelenecek olup, 
ayrıca Bolu ve Zonguldak bölge müdürlüklerine yö
redeki ormanlara yapılması muhtemel usulsüz mü
dahalelerin önlenmesi bakımından koruma tedbirle
rinin artırılması için gerekli talimat verilmiştir. 

Orman bölge teşkilatının yeniden düzenlenmesi 
bugünlerde karara bağlanacaktır. 

Arz eder, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Vasıf Yücel, buyurunuz; süreniz 5 dakika 

efendim. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
Sayın Bakana, verdikleri bilgiler için teşekkür ede
rim. 

Zonguldak ve Bolu illerinin ezelî derdi durumun
daki Yenice - Mengen sınır ihtilafı, Sayın Bakanın 
da ifade ettiği gibi, bugüne kadar çözümlenmemiş
tir ve öteden beri bu sınır ihtilafı politik çıkar ara
cı haline getirilmiştir. Yılların ihmaline uğramış ve 
bu sorun nedeniyle Yenice ve Mengen orman sınır
ları içerisinde yaşayan insanlar birbirine düşman 
edilmiştir. Yenice - Mengen orman sınırlarının ke
sin olarak belirlenmemesi nedeniyle buradan orman 
depolarına yapılan nakliyeler sırasında önemli yan
lışlıklar, haksızlıklar ve hatta hırsızlıklar olmaya baş
lamıştır. En önemlisi, bu ihtilaflı sınırda faili meç
hul kurşunlama olayları başlamıştır. Orman eşkıya
sının eline silah alarak kurşunlamaya başladığı nak
liye kamyonları, orman işçilerinin yattıkları yerler 
çevre insanına korku vermeye başlamıştır, özellikle 
sınırın Yenice kısmında meydana getirilen bu olay
ların faillerinin Mengen kısmından ve Bolu'dan des
tek aldıkları kesindir. 

FUAT ÖZTEKİN (Bolu) — Yalan konuşuyor
sun, yalan. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — Son 
günlerde Bolu iline tanınan bazı imtiyazların da ne
reden kaynaklandığını öyle uzun uzadıya düşünme
mek gerekir. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Öyle mi? 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — Sa
yın Bakana, ORÜS Genel Müdürlüğünün Bolu'ya 
nakli konusunda da yöneltmiş olduğum, «Sizin üze
rinizde müdahale var mıdır?» şeklindeki soruma ya-
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nıt vermemişlerdir. Dolayısıyla bu da benim ne den
li haklı olduğumu ortaya açıkça koymuştur. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
İspat et ispat, ispat yolu açık. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — Yi
ne iddia ediyor ve diyorum ki, Zonguldak İli sı
nırları içerisindekıi ve Yenice Bucağına bağlı orman 
sınırlarındaki ihtilafın çözümlenmemek istenmesi, yine 
Bakan üzerinde müdahaleler olduğunu göstermekte
dir. Eğer bu sınır ihtilafı eli silahlı eşkiyalar tara
fından böyle sürdürülmeye devam ederse orada dum
dum kurşunu ile öldürülecek Yenice insanının so
rumluluğu Sayın Bakan ve onun üzerinde müdahale
ci davrananlarda olacaktır. 

Bu sınırdan kaçırılan ve Yenice Orman İşletme
sine ait olan orman emvalinin Bolu sınırlarındaki de
polara yıkıldığı da tespit edilmiştir. O halde, bu eli 
silahlı eşkiyaya neden yataklık edilmektedir? Ona 
mani olmak- için bu sınır ihtilafı neden halledilme-
mektedir? 

Bakınız, eli silahlı eşkiyanın yapmış olduğu son 
olayla ilgili olarak 1.12.1984 günü Yenice Jandarma 
Bucak Komutanı Astsubay Başçavuş Mustafa Şim
şek, Karabük İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına 
2 Aralık 1984 günü yaznr.ş olduğu resmî vukuat ra
porunda neler diyor : 

«1.12.1984 günü saat 1.0.00 sularında Yenice Bu
cağı Orman işletme Müdürlüğü Sarıot Orman Bölge 
Şefliğine bağlı, Sarıot Servisi 188 numaralı orman 
bölgesine, mahallî adı Yaîıcak Yaylası, daha önce bu 
bölgeden kaçak olarak kesilmiş olarak bulunan tom
rukların işletme depolarına getirilmek üzere Yenice 
Bucağından Hayrettin Yirmibeş'e ait 67 AT 425 pla
kalı Dodge marka kamyonla gidilip, emvalin getiril
mesi için kaçak tomrukların yükleneceği sırada olay 
yerinin Doğu tarafından - yamaçtan - tahminen 300 
metre kadar uzaktan beş altı el av tüfeğiyle ateş 
edilmiş olup, açılan bu ateş sonucu kamyonun sağ 
ön tarafına, motor kaputu üzerine domuz kurşunu 
tabir edilen irice 'bir adet saçma ile kasa kısmına 
dört - beş yerinden saçmalar isabet etmiş ve bu yer
de bulunanlara isabet etmemiştir.» 

BAŞKAN — Toparlayın, süreniz doluyor Sayın 
Yücel. 

MUHTEŞEiM VASIF YÜCEL (Devamla) — Ta
mam Sayın Başkanım. 

«Olay yerinde ve oivarda araştırma yapılmış, Pa
zar Köyü Bucak Jandarma Komutanıyla araştırma
lar sürdürülmüş ise de, ateş eden sanıklar bölgede 
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bulunamamıştır. Anılan mahal öteden beri Yenice 
Bucağı ile Mengen İlçesi arasında sorun olmuş, ha
len de devam etmektedir. Mengenliler bu yerin Men
gen'e, Yeniceliler de Yenice'ye ait olduğunu iddia 
ederek, konuyu üst makamlara kadar iletmiş olduk
larının anlaşıldığını, ayrıca 1980 yılında da Yenice 
Bucağının bu yörede çalışan işçilerine barındığı ba
rınakları aynı köylüler tarafından kurşunlanmış ve ya
kılmış, 1 adet orman köprüsü de tahrip edilmiştir.» 

BAŞKAN — Toparladın efendim, lütfen. 
MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Devamla) — Ta

mam Sayın Başkanım. 
Efendim, aslında bu konuşmam birazcık daha 

uzun. Zaman sınırlı olduğu için okumaktan vazgeçe
yim, toparlayayım. 

Demin de ifade ettiğim gibi, bu orman sınır ih
tilafına çözüm getirilmediği takdirde, orada dumdum 
kurşunuyla vurulacak olan insanların sorumluluğunu 
bazı kişiler üstlenmek durumundadır. Bu sınır ihti
lafı konsunda Sayın Bakanım ifade ettiler; kısa za
manda oradaki çalışmalar yapılıp, sonuçlandırılacak
tır, dediler. Bunu temint olarak kabul ediyorum. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim .Sayın Yücel. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
11. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgifin, 

Bandırma - İstanbul arasındaki vapur seferleri
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/233) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgirin, Bandırma - istanbul arasın
daki vapur seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır 

Sayın Davut Abacıgil?. Burada. 
Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Yok. 
Sayın Balkan olmadığından soru ertelenmiştir. 

12. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
iyi cins patates tohumu ithaline ilişkin sözlü so
rusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğanın cevabı (6/235) 

BAŞKAN — 12 noi sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, iyi cins patates tohumu ithaline 
ilişkin Tarım Orman ve Köy îşleri Bakanından sözlü 
soru önergesi var., 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köy îşleri 

Bakanınca sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Patates tarımında daha iyi verim almak için, dış
tan iyi cins tohumluk getirmeyi düşünüyor musu
nuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğan. 

TARIM ORMAN VE KÖY ÎŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, sayın mil
let vekilleri; iyi vasıflı ve üstün verimli tohumluğun 
bitkisel üretimde verim artışı ve kalitenin yükseltil
mesi bakımlarından hayatî önemi haliz bir girdi ol
duğunu çeşitli vesilelerle ifade ettiğim yüksek ma
lumlarınızdır. Bu nedenledir ki, sanayi bitkileri, yem 
bitkileri, sebze ve diğer tohumların en iyi kalite ve 
standartta çiftçilerimize dağıtımına büyük önem ver
mekteyiz. Bu maksatla ülkemizde üretilmesi mümkün 
olan tohumların üretiminin teşviki, diğerlerinin ise 
ithali suretiyle karşılanma sına çalışılmaktadır. 

Meseleyi önergede bahsedilen patates tohumu yö
nünden ele aldığımızda, çiftçilerimizin elinde bulu
nan bir kıslm tohumlukların düşük verimli oldukla
rı tespit edilmiştir. Çiftçilerimize üstün verimli pata
tes tohumu sağlanması maksadıyla 1985 yılı ilkba
harında ekilmek üzere toplam 4 300 ton patates to
humluğu ithali programlanmıştır. Tohumluk üretimi 
maksadıyla ithal edilecek olan bu materyalden 1986 
yılı ilkbaharında ekilmek üzere 26 bin ton tohum
luk tide edilmesi planlanmış bulunmaktadır, ithal 
için gerekli bağlantılar yapılmış olup çalışmalarımız 
devam etmektedir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Sayın Abacıgil, konuşmak ister misiniz efendim. 

DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Teşekkür ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

13. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Ma
den Dairesinde görevli bazı memurlara kömür ruh
satı verildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) 

BAŞKAN — 13 üncü sıradaki Bilecik Milletve
kili Yılmaz Demir'in soru önergesi, 15 gün mehil ve
rilmiş olduğundan ertelenmiştir. 
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14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Erzu
rum Valiliğine çekildiği iddia edilen mesaja ilişkin 
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Ti
tiz'in cevabı (6/237) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantöğlu'nun, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünden Erzuıum Valiliğine çekildiği id
dia edilen mesaja ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Soruya cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Balkanı tarafından 

sözlü olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
edenim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün
den 1.10.1984 tarih ve 161 No. lu mesaj; (Eğitim ve 
Personel Daire Başkanlığından 30808 sayılı) Erzu
rum Valiliğine ne maksatla çekilmiştir? 

Soru 2. Bu mesaj, 28.9.1984 tarihli 88 sayılı 
müfettişlik teleks mesajına ilgi tutulmuş olduğu hal
de hangi memur için olduğu anlaşılmadığından hâ
sıl olan tereddüdü giderici ne işlem yapılmıştır? 

Soru 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 142 ve 144 üncü maddelerine göre müfettiş
likçe alınan görevden uzaklaştırma kararı verilen 
memurun göreve iadesi için ne gibi olumlu bir is
tihbaratta bulunuldu? 

Soru 4. 28 Eylül 1984 günü Cuma olduğuna 
göre tatil günleri olan 29, 30 Eylül günleri hangi 
yetkili memurunuz veya müfettişiniz bir inceleme yap
tı ki, 1 Ekim 1984 tarihli 161 No. lu mesaj Erzurum 
Valiliğine yetişildi? 

Soru 5. Yoksa bu gayretkeşlikte bazı menfaat 
çevrelerinin etkiyi mi etken olmuştur? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Titiz. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TtTÎZ 

(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantöğlu'nun 
sözlü sorularına cevap arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Erzurum iline bağlı Akçaday köylülerinin, köy
lerinde yapılan tapulama çalışmaları hakkında şikâ

yetler üzerine, mahalline 2 müfettiş gönderilerek ko
nunun soruşturulmasına başlanmıştır. Soruşturma da
ha sona ermeden, müfettişlerin Erzurum Tapulama 
Müdürünü görevden aldıkları öğrenilmiştir. 

Diğer yandan, tapulama mahkemesinde görülmek
te olan bir dava sebebiyle ayrı bir tahkikatın da yapıl
makta olduğu bu arada istihbar edilmiştir. Anayasa 
gereği, mahkemeye intikal eden bir konu üzerinde 
idarî bir işlem yapılamayacağı hepinizin yüksek ma
lumlarıdır. Bunun üzerine, sözü edilen tapulama mü
dürü görevine iade edilmiş ve bu iade edilme işlemi 
de bir mesajla anılan birime bildirilmiştir. Ayrıca da 
bir kıdemli müfettiş ile ekip takviye edilmiştir. Konu 
edilen mesaj bu amaçla çekilmiş bulunmaktadır. 

Şikâyet konusunun iki ayrı yönden incelenmesi ya
pılmıştır; bunları sırasıyla özetleyerek arz ediyorum : 
Birincisi hukukî ihtilaftır. Köylülerle şahıslar arasın
da yıllardan beri devam eden bir arazi ihtilafı mevcut
tur. Bu ihtilaf, Erzurum Tapulama Mahkemesinin 
12.4.1984 tarih ve 1984/175 ve 27.4.1984 tarih ve 
1984/203 esas numarasına kayıtlı dosyalarla birleşti
rilerek 1984/175 esas sayısı ile Erzurum Tapulama 
Mahkemesine intikal etmiştir. Dava halen devam et
mektedir. 

ikinci yönü ise, köyde çalışan tapulama ekibi ve 
tapulama müdürlüğü elemanlarının görevi ile ilgili 
olarak Memurin Muhakemat Kanununa göre yapılan 
cezaî takibattır. Bu konuda yapılan soruşturma so
nuçlandırılmış ve müfettişlerce düzenlenen fezleke 
20.12.1984 tarih ve 215 sayılı yazı ile Erzurum Va
liliğine gönderilmiştir. 

Anayasamızın 138 inci maddesi, görülmekte olan 
dava hakkında, yasama Meclisinde yargı yetkisinin 
kullanıması ile ilgili soru sorulamayacağı, görüşme ya
rgılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulama-
yacağı hükmünü getirmektedir. Sayın Hilmi Nalbant
öğlu'nun sorusu, sonuçları itibariyle, yukarıdaki Ana
yasa hükmüne aykırı düşeceği görüşü ile şimdilik bu 
açıklama ile yetinildiğini yüce heyetinize arz ederim 
efendim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Titiz. 
Sayın Nalbantoğlu, konuşmak istiyor musunuz 

efendim? 
HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İzniniz

le efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu; süre

niz 5 dakikadır. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başlkan, .sayın milletvekilleri; 'hepinizi saygıyla selam
larım. 

Önce sayın balkana teşekkür ediyorum, önergemi 
eski devlet bakanına göndermiştim, bu önerge de bu
radan okundu. Esasen bu önergemi biraz açık hale 
getirerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 'büt
çesinin görüşüldüğü ıgün, bir soru olarak da sormuş 
idim. İki önerge birleşti; sorular aynı konu içindir. 

Sayın 'bakanımızın konuşmalarını herhalde benim 
gibi dikkatle dinlediniz. Bakan şimdiki yanıtında da, 
elimde fotokopisi olan bu mesajın Erzurum Tapula
ma Bölge Müdürüne ait olduğunu söylemektedir. 
Müısadenizle mesajı okuyacağım : 

«657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 142 ve 
144 üncü maddelerine göre memur 'hakkında müfet-
tişl'ikçe alınan görevden uzaklaştırma kararı ikinci bir 
emre kadar kaldırılmıştır» diyor. Sayın ANAP grup 
başkanvekiline de takdim edeceğim. 

Demekki müfettişlikçe birçok tahkikat yapılarak 
kusurlu görülen bir memur 'bu görevden alınıyor ve 
bu mesajla da tekrar yerine iade ediliyor. Şimdi bu 
memur ne olmuştur bilmiyorum. Erzurum'dan gitoin 
de Mısır'a sultan olsun. Sadece şunu da vurgulamak 
istiyorum ki, Erzurum'da tapulama işlerinde bir maf ia 
teşekkül etmiştir ve Erzurumlu vatandaşım çok mağ
dur duruma düşmüştür. Milyonlar dönmektedir. 

Bendeniz bu konu ile de ilgilenmiyorum. Bu ko
nu ile ilgili olarak şu hususu 'belirtmekte yarar gö
rüyorum. Yukarıda 'bu konuyu açıklayıcı 'bir soru 
önergemi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü büt
çesi sırasında verdiğimi arz ettim, işte fotokopisi. 
Sadece şunu esefle bildireyim ki, o günkü Meclis Baş
kanlık Divanını işgal eden başkanvek'ili 4 üncü soru
mu okutmadılar. Bilirsiniz, hatırlarsınız, 'ben itiraz et
tim, sadece şu sorum zabıtlara geçsin diye buradan 
okuyacağım. Diğer sorular zaten, «Müfettiş rapor
ları var mıdır, yok mudur?» şeklinde. 

4 üncü sorum şu idi : «Var ise bu şahıs neden 
iş'inde bırakılmıştır?» Yani müfettişlerce bu şahıs hak
kında işten alma raporu, var ise neden bırakılmıştır? 
«Bir kara kuvvet mi veya bir etkin güç mü bu işi 
durdurmuştur; yoksa bizzat bakanlık mı 'bu işi dur
durmuştur? O halde Ibu şahsın suçlarına ortak olun
mamış mıdır?» 

Tabiî bu vesileyle, 'bütçe müzakereleri sırasındaki 
sayın devlet bakanımızın 'bu sorularıma cevap için 
kürsüye çıktığı sırada verdiği cevapları da (tutanak
lar bendedir) ANAP grup başkanvekiline takdim ede
ceğim. 
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ı«Ben «Talhkikat yapıldı mı, suç tespit edildi mi, 
işten uzaklaştırma-kararı var mı, mezkûr şahıs suç
lu görülmüşse neden işinde bırakılmıştır?» diye soru
yorum; sayın bakanımız çok 'hafife almak suretiyle, 
«Efendim işten alima kararı var mıdır diyor; yok de
yince zaten sual düşüyor» diye cevap verdiler. Ben
deniz de zaten o gün aşağıdan sormuştum, «Bu cevap 
oldu mu sayın bakanım?» dedim ve bu 'bakanı bu ce
vaplarıyla Sayın Özall'ın değerlendirmesine terk edi
yorum; tabiî ki, o gün cevap veren devlet (bakanını. 

'Benim ölçülerimle 'bu cevaba cevap denmeyeceği 
gibi, böyle bakanlara da 'hafif bakan denir. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim, süreniz doldu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu da 

tabiatıyla sizin cevabınıza cevap olsun; kabul etmez
seniz de size mübarek olsun. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın Sayın Nalbant-
oğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU ^Devamla) — Dilerim 
ki, Sayın özal senin yerine bir ağırını.. bulsun; bu 

millet de 'hem o tapulama müdüründen, hem de senin 
gibi bakanlardan kurtulsun. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbanıt-

oğlu. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

15. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları 
Suriye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/238) 

BAŞKAN — 15 inci sırada Hatay Milletvekili Ab
durrahman Demirtaş'ın soru önergesi vardır. 

!Dalha önce kendilerinin bir sorusu cevaplandırıl
mış olduğundan İçtüzüğün 97 nci maddesinin 3 üncü 
fıkrası gereğince bu sorunun görüşülmesi ertelenmiş-
tn\ ' 

16.— İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, An
kara - Yenimahalle Belediye Başkanının kadınlar için 
ayrı otobüs taşımacılığı başlattığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, İstanbul Milletvekili 
İmren Aykut'un, Ankara- Yenimahalle Belediye Baş
kanının kadınlar için ayrı otobüs taşımacılığı başlat
tığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın İmren Aykut buradalar mı efendim? Yok-
lar, 

Sayın İçişleri Bakanı?.. (Buradalar. 

269 — 



T. B. M. M. B : 53 15 , 1 . 1985 0 : 1 

Sözlü soru önergesinin görüşülmesi bir defaya 
mahsus ioîma'k üzere ertelenmiştir. 

17. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, bele
diyeye alınacak işçi ve memurlara yöneltildiği iddia 
edilen sorulara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/240) 

VI. 

/. — 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 (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82' 
ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle iKomisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki teklifin maddeleri henüz komis
yondan gelmediğinden, görüşülmesi ertelenmiştir., 

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) (2) 

BAŞKAN — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı As
kerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka
nununun İki Maddesinin .Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerim" almış bulunmakta
dırlar* 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu-
'sunu oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını ka-
'bul edenler... Ka'bud etmeyenler... Raporun okunma-
ma'st kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı efen
dim? Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kahül edilmiştir. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci ek S. Sayılı 
Basmayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim tu
tanağına eklidir. 

(2) 210 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 

BAŞKAN — 17 nü sırada Ordu Milletvekili Bah
riye Üçok'un sözlü sorusu bulunmaktadır. 

ıSayın Üçok'un bir diğer sorusu cevaplandırılmış ol
duğundan hu Sorunun görüşülmesi de İçtüzüğün 97 nci 
maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ertelenmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun İki Mad

desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 3*53 -sayılı Askerî Mahkemeler Ku

ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 76 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

<4Madde 76. — Tutuklanan kimse mümkün ol
duğu kadar hükümlülerden ayrı bir yere konur ve ayrı 
bir odada bulundurulun 

Tutuklu hakkında ancak, tutuklama ile gözetilen 
gayeyi ve tutükevinin düzenini sağlayacak kadar ka
yıtlamada bulunulur. Tutuklu tutükevinin düzen ve 
emniyetini bozmamak ve tutüklanmasındaki gaye ile 
uygun olmak şartıyla servet ve durumuna göre ken
disi masraf ederek istirahat.veya meşgalesini düzenle
yebilir. ıBu hükme uymak şartıyla okuma ve yazmak
tan mahrum bırakılamaz. 

Tutuklu, tutukevinde ciddî bir tehlike teşkil ettiği 
veya diğer tutukluların emniyeti için gerekli görüldüğü 
veya intihara veya kaç'rriaya kalkıiştığı veya bu yolda 
hazırlıkta 'bulunduğu takdirde sağlığına zarar verme
yecek tedbirler alınabilir. 

Askerî tutükevinin kanun, yönetmelik ve emirlerle 
tespit edilmiş düzenini bozan tutuklular hakkında, 
askerî cezaevindeki hükümlülere uygulanan tedbir ve 
disiplin cezaları ile bunların neticelerine dair hükümler 
tatbik olunur. 

Tutuklu, duruşmaya bağlı olmayarak çıkarılır.» 
BAŞKAN — 1 inci madde hakkında Söz isteyen 

var mı efendim? Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edi'lmiş-
tl>4 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 2. — 353 sayılı Askeri Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 244 üncü 
maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş aynı maddeye aşağıdaki 7 nci fıkra eklenmiştir. 

«^Subaylar hakkındaki hükümler, askerî savcının ta-
ldbi üzerine teşkilatında askerî mahkeme kurulu kı-

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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ta komutanı veya askerî kurum amiri tarafından ye
rine getirilir.» 

«Cezaların askerî cezaevlerinde ne suretle infaz 
edileceği, hükümlüler hakkında kimler tarafından ve 
ne gibi inzibatî tedbirler ve disiplin cezaları verilebi
leceği, Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılacak bir 
yönetmelikte gösterilir. Kınama (haricindeki disiplin 
cezaları askerî mahkemenin hâkim sınıfından olan 
bir üyesi taralından verilir. Ancak, acil hallerde askerî 
savcılar veya askerî ceza ve tutukevi yetkililerince 
verilecek inzibatî cezalar uygulamaya konulur ve 

* derhal bir hâkim onayına sunulur.» 

'BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim? Yok. 

2 nci maddeyi 'oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Ma'ddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok, 
4 üncü ma'ddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiş
tir, 

Tasarının tümünü oylarınıza sunmadan önce oyu
nun rengini belli etmek için söz isteyen var mı? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır; hayırlı olmasını dilerim. 

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) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 
3 üncü sırasında, 212 sıra sayılı Yozgat Milletvekili 
Mehmet Bağçeci'nin, 18.5-1955 Tarihli ve 6570 Sa
yılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi bulun
maktadır. Bunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

(1) 212 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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'Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum : Raporun okunmasını kabul edenler lüt
fen işaret buyursun... Kabul etmeyenler». Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen var mı efen
dim? Yok, 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul ermeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

fi inci maddeyi okutuyorum : 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kira
lan Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenme

sine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları 
Hakkın'da Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiş-
tir, 

GEÇtCt MADDE — Belediyeler ve Özel İdare
ler adına kayıtlı veya bunların kamu kuruluşları ve
ya kamu yararına çalışan derneklerle müştereken sa
hip bulüdükları gayrimenkullere (vasiyet edilenler 
dahil) ilişkin kira sözleşmeleri bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren altı ay sonra sona erer. 

ıBu süre içinde yukarıdaki kurumlar ve bunların 
kira işlerini yürüten iştiraklerince rayiç ve emsal be
dele uygun olarak yeni kira bedeli ve şartlar tespit 
edilerek kiracıya tebliğ edilir. Eski kiracının birinci 
fıkrada belirti ten altı ayı takip eden 30 gün içinde 
yeni kira bedeli ve şartlar üzerinde kira mukavelesi 
yapmaya hakkı vardır, 

Teklif edilen yeni bedele Ve şartlara kiracılarca 
sul'h hukuk mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilir. 
Otuz günlük süre içinde itiraz ve rüçhan hakkını 
kullanmayan ve gayrimenkulu tahliye etmeyenlerin 
tahliyeleri icra memurluğundan istenir. 

İtiraz süresi içinde, belirlenen kira bedeline karşı 
sulh bükük mahkemesine itiraz vaki olduğunda kira
cı, dava sonuna kadar kurum ve kuruluşlarca tespit 
edilen kirayı aylık olaralk öder ve tahliye edilemez. 
Sulh hukuk mahkemesince rayiç ve emsale uygun 
olaralk kira bedeli tespit olunur. Mahkeme kararına 
göre kiracı 'lehine fark olduğu takdirde bu miktar 
iîerikı aylık kiralara mahsup edilir. 

Görülecek davalarda ilk ve eski kiranın toptan eş
ya fiyatlarındaki artış yüzdeleri bu tespitlerde naza
ra alınmaz, Mahkeme tespitte bilirkişi olarak resmî 
dairelerce bildirilen teknik elemanlardan, Ticaret 
Odası temsilcisinden ve bir de hukukçudan olmak üze
re üç kişilik heyeti resen seçer. 
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Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak 
otuz gün içinde mahkemece tespit edilen kira bedeline 
göre kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı 
vardır. Bu süre içinde sözleşmeyi yapmayan ve 'biri
ken kira farklarını ödemeyen kiracının tahliyesi icra 
memurluğundan istenir. 

Bu davalar ivedilikle görülür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 

efendim? Yok. 
Maddeyle ilgili 'bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 6570 sayılı Gayrimenkul Kira

ları Hakkımda Kanuna Ek Geçici Bir Madde Ek
lenmesi Ha'kkındaki Kanunun Geçici Maddesinin 1 
inci paragrafına aşağıdaki ilavenin yapılarak yeniden 
tanzimini arz ve teklif ederiz. 

Metin Babibey A. Ata Aksu 
Afyon Gaziantep 

Cengiz Tuncer İbrahim özbıyık 
Kayseri . Kayseri 

'İsmet Oktay Nihat Akpak 
Eskişehir Sakarya 

Hüseyin Aydın Arvasi Nihat Türker 
Van Afyon 

Ahmet Büyükuğur Hasan Adnan Tutkun 
(Kütahya Amasya 

Hamd'i özsoy 
Afyon 

GEÇİCİ MADDE Birinci Paragraf : Belediyeler 
ve özel idareler İle Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü adına kayıtlı veya bunların kamu kuruluşları 
Veya kamu yararına çalışan derneklerle müştereken 
sahip bulundukları gayrimerikullere (vasiyet edilen
ler dahil) ilişkin kıra sözleşmeleri bu Kanunun yü
rürlük tarihinden itibaren 6 ay sonra sona erer. 

Genel gerekçe : Danışma Meclisi zamanında «6570 
Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında»ki yasaya 
1(1.10.1983 günlü ve 2912 Sayılı Yasa ile bir geçici 
madde eklenerek birtakım kurum ve kuruluşların ki
rada bulunan gayrimerikullerinin kira 'bedelleri emsal
lerinin seviyesine çıkarılmıştır. Ne var k'i bu kanun
da Belediye ve Özel İdareler dahil edilmemiştir. 

Belediyeler ve Özel İdarelere ait gayrlmerikulle-
rln kira bedelleri emsallerine göre günümüz rayiçle
rinin çok altında olup, işletme ve amortisman mas
raflarını dâhi karşılayamaz durumda sembolik be
dellerle kirada bulunmaktadır. Yargı yoluna baş
vurmak suretiyle vaki kira parasını artırım talepleri, 
Yargıtay Özel Dairesince benimsenen artırımda esas 

alınacak endeks uygulaması ilkesi uyarınca da emsal 
gayrimerikullerin rayici 'bedeller seviyesinde karara 
bağlanamamaktadır. 

11.10.1983 günlü ve 2912 Sayılı Yasa ile sağlanan 
durum Belediyeler ve Özel İdarelerin gayrimenlkulleri-
ne de uygulanması için hu kanun teklifim" yapmış bu
lunuyorum. 

Saygılarımila, 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, bir önerge takdim ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Aynı madde ile. ilgili bir önerge da

ha var, okutuyorum : 
iSayın Başkanlığa 

Görüşülmdkte olan kanunun geçici 1 inci fıkra
sına; 

«(E'snaif Kefalet Kooperatifleri Birlikleri» ibaresi
nin eklenmesini arz ederiz. 

M. Turan iBayezit Onural Şeref Bozkurt 
(Kahramanmaraş Çanakkale 
[Ömer Kuşhan Kâzım İpek 

Kars Amasya 
İbrahim Ural 

(İstanbul 
BAŞKAN — Bu 2 önergeyi aykırılık sırasına gö

re tekrar okutup işleme koyacağım. 
Geçici Madde 'birinci paragraf :. Belediyeler ve 

özel idareler ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
adına kayıtlı veya bunların kamu kuruluşları veya 
kamu yararına çalışan derneklerle müştereken sahip 
bulundukları gayrimenküllere (vasiyet edilenler dahil) 
ilişkin kira sözleşmeleri bu kanunun yürürlük tarihin
den itibaren 6 ay sonra sona erer. 

Afyon Milletvekili 
Metin 'Balibey ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı
lıyor mu? 

AD ADET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DlZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet ka

tılıyor* 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kahul edenler... 

Etmeyenler... Önerge- kaibul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birlikleri» ibaresi

nin eklenmesini arz ederiz. 
(Kahramanmaraş Milletvekili 

M. Turan Bayazıt ve arkadaşları. 
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BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka

tılmıyor. 
M. TURAN BA YEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, söz İşitiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ar
kadaşlar, önergemiz, Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin 
ve hu kooperatiflerin oluşturduğu birliklerin de, bun
dan önce ka'bul ettiğimiz yasaya ek olarak getirilmiş, 
bu yasa hükümlerinden istifade etmesi imkânının sağ
lanmasına yönelik. 

iSayın balkandan rica ettiğim zaman kendileri açı
sından çok haklı olarak, «ıKamu kuruluşları dışında-
k'ileri almak kararında değiliz, genişletmeyelim» de
diler, ama esnaf kefalet kooperatifleri ve bunların bir
likleri bir nevi özel kamu 'kuruluşlarıdır. Eğer yüce 
heyet lütfederse, Türkiye sathına yayılmış olan ve 
ortadireğin büyük bir kesimini temsil eden bu birlik
lerin de sahip oldukları gayrimenkul'lerin kira bedel
leri konusunda öbür kamu kuruluşlarıyla aynı im
kân ve kolaylığa sahip kılınma imkânı sağlanacak
tık 

Takdir yüce heyetindir, arz ediyor, saygılar sunu
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Turan ;Ba-
yezit, 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kahul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bül edilmemiştir. 
1 inci Maddeyi kabul edilen önergeyle birlikte oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edinmiştir, 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımlanmasını takip 

eden aybaşında yürürlüğe girer. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka'bul eden

ler... 
İBRAHİM URAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

hangi aybaşında olduğu be'llideğil; bu 'bakımdan bir 
yürürlük tarihi koyalım. 

BAŞKAN — Bu şekilde de olur efendim, zaten 
maddenin oylamasına da geçildi, Maddede, «Yayım
lanmasını takip eden aıybaşında» denildiğine göre, 'bu 
ay içerisinde yayımlanırsa, 1 Şubat 1985 tarihinde 
yürürlüğe tgirecek demektir; hu haklımdan madde ga
yet açık efendim. 

12 nci maddeyi 'tekrar oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde ka'bul edil-
ımişftir. 

3 üncü madeyi dkutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

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

Etmeyenler... 3 üncü madde ka'bul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde oyunun rengini belirt

mek üzere konuşmak isteyen >var mı? Yok.: 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler.... Etmeyenler... Tasarı kalbul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır; hayırlı olmasını dilerim. 

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) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Kanun tasarı ve 
teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» 'bö
lümünün 4 üncü sırasında yer ailan, 219 sıra sayılı 
Istanlbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 1.3.1926 Tarih 
ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 224 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine haş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup 'okunmamasını oylarınıza sunu

yorum : Raporun okunmasını kalbul edenler... Etme
yenler.. Raporun okunması kabul edilmiştir, 

Adalet Kotm'ilsyonu Raporunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Istanbut Milletvekili İbrahim Ural'ın, 1.3.1926 ta

rih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 224 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla 
Komisyonumuzun 22.11.1984 tarihli 7 nci birleşimin
de incelenip görüşülmüştür. 

(1) 219 S. Sayılı Basmayazı Tuta>ağa eklidir i 
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Türk Ceza Kanununun 209 ve 210 uncu madde
lerinde irtikâp, 211 ve devamlı maddelerinde rüşvet 
suçu düzenlenmiştir. 

İrtikâp suçu memurun nüfuz ve görevini kötüye 
kullanmak suretiyle kişiyi tazyik etmesi ve bu tazyik 
sonucu kişinin de memurun haksız talebini önlemek 
zorunda kalarak ona menfaat temini ve vadetmesiyle 
oluşur. Burada kişi suçlu değil mağdurdur. 

Rüşvet ise toplu suçlar grubuna dahildir. Teşeb
büs hariç mutlak iki kişiye, rüşvet alana ve verene 
ihtiyaç gösterir. Rüşvette kişi vermeyi vadettiği şeyi 
mecburiyeti olmaksızın vermektedir. 

Ceza Kanunumuzun getirdiği bu sistem içinde, me
murla rüşvet anlaşması yapan kişi suçlu sayılmakta 
ve cezalandırılmaktadır. Memurla böyle bir anlaş
maya girmeyen kişi memurun hile veya cebiri sonu
cu haklı bir işini yaptırabilmek için para ita eder ve
ya sair menfaat temin vey vadinde bulunursa, mağ
dur sayılmakta ve cezalandırılmamaktadır. Memur 
ise bu halde irtikâp suçunu işlemektedir. 

Kanun teklifi, mecburiyet olmadığı halde rüşvet 
anlaşması yapan kişiyi durumu ihbar etmesi halinde 
mükâfatlandırmak yolunu açmaktadır. Bu ise rüşvet 
olayının azalmasına değil artmasına neden olacaktır. 

Yukarıda arz olunan nedenlerle kanun teklifi ko
misyonumuzca olumlu bulunamamış ve maddelerine 
geçilmeden reddedilmesine oy birliği ile karar veril
miştir. 

Raporumuz Genel Kumlun onayına sunulmak 
üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
.Ali Dizdaroğlu 

Antalya 
Üye 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Üye 
Akif Kocaman 
Gümüşhane 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 
Üye 

ihsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Üye 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 
Üye 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkari 
Üye 

tlhan Dinçel 
Malatya 

üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Mehmet Bağçeci 
Yozgat 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Ural'ın, Halkçı Par
ti Grubu adına söz isteği var; buyurun efendim. 

HP GRUBU ADINA İBRAHİM URAL (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 224 üncü maddesinin değiş
tirilmesini öngören kanun teklifimiz hakkında Halkçı 
Partinin görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Adalet Komisyonu, maddelerine geçilmeden red
dettiği bu kanun teklifinin görüşmelerine, ne yazık ki 
teklif sahipleri olarak bizleri çağırmamıştır. Oysa, 
bu görüşmelerde söylenecekler tam olarak söylensey-
di, belki de bu teklif ret yerine kabul edilecekti. Çün
kü bu teklif, toplumumuzun pek çok beklentilerine 
cevap verecek, ıstıraplarına bir nebze de olsa çare 
olacaktı. 

Bilindiği gibi, her suç kamu düzenini bozar. Oysa 
rüşvet, düzeni sağlamakla görevli kişiler tarafından 
işlendiği için, bozulan düzenle beraber toplum haya
tında derin yaralar da açar. Bu nedenledir ki, her de
virde rüşvetin önlenmesi için birtakım düzenlemeler 
yapılmıştır. Oysa, son zamanlarda bu konuda hiçbir 
şey yapılmış değildir. 

Sayfli Cumhurbaşkanımızla Sayın Başbakanımızın 
muhltelif beyanlarına rağmen; hiçbir çalışmanın ya
pılmamış olması âdeta rüşvet alanları cesaretlendir
miştir. Kaldık'i, rüşvette mücadele etmek sanıldığı 
kadar da zor değildir. Zira bugün rüşvet, halktan 
zorla ve hemen hemen her olayda alınmaktadır. Top
lumumuzun âdeta büyüJk bir derdi hafine gelmiştir.; 
Her yende açıkça konuşulmakta, bazı kişilerin ne 
kadar rüşvet aldığından blil'e söz edilmektedir. Olay
lar her gün gazete sütunlarına geçecek kadar ço
ğalmaya başlamıştır. 

Düşük seviyede maaş alan memurlardan namus
lu alanların nerede, bu vasıfta almayanların ise ne
relerde yaşadığını herkes görmeklfeedir. Bu durum, 
âideta rüşvete prim vermekte, namuslu memur aley
hine hayatı daha da çekilmez duruma getirmekte
dir. Namuslu memur haklı olarak bu tıyneıtdeki 
adamların temizlenmesini istemektedir. 

Esasen bu teklifle getirmek istediğimiz sistem, 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki 
Kanunda öngörülen ve senelerden beri uygulanan 
bir sistemdir. Bugünkü kanunda da, bu sistem mev
cuttur, yalnız zamanla sınırlı bir mevcudiyet söz 
konusudur. 

Ayrıca, Sayın Adalet Balkanı, bundan birkaç gün 
evvel yaptığı bir açıklamada, «İhbar edip suçluları 
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ele verenler için belli cezalarda indirimi öngören 
bir çalışma üzerinde çalıştıklarını» beyan etmişlerdir. 
Bu bile, başlıbaşıına bizim tefclifimGzin haklılığını gös
termesi bakımından zikre değer. Halbuki, Türk Ce
za Kanunumuz âdeta rüşvet suçunun meydana çık
masını engellemekte, rüşıvet verenle alanı cezalandır
dığı gibi, ancak kısıtlı durumlarda itibarı öngörmek
tedir. Oysa rüşvet, bu cemiyetin başına birçok be
laların gelmesine neden olmuştur. 

Kapıkule olayları nedeniyle Sayın Devlet Bakam 
Mesut Yılmaz'ın, Mecliste söyledikleri şu sözler da
hi, işin vahametini ifade etmesi bakımından yeterli
dir. Bakan, «Tayinlerde ve görev yerlerinin tespi
tinde kamu görevlilerine büyük çapta paraların öden
diğinin istihbar edildiğirti, alınan rüşvetlerin üst ka
demelere ulaştırıldığını» ifade etmekte ve hemen ar
kasından, «Bu yolla 78 milyar liranın ASALA'ya 
gi'Mğini» beyan etmekte ve «Bu durumun bir ihbar 
sonucu meydana çıkarıldığını» sözlerine eklemekte
dir. Ayrıca bakan, «Operasyonlarla ilgili olarak göz
altına alınan bütün sanıklar bilerek veya bilmeyerek 
kaçakçılara ve illegal örgütlere yardımcı olmak su
retiyle rüşvet aldıklarını ve bu rüşvetlerin belirli öl
çüler dahilinde üstlerine aktarıldığını beyan etmişler
dir» demektedir. Burada illegal örgütler tabiri ile 
rüşvetin altım çizerek belirtmekte yarar vardır. 

120 milyar liralık silah rüşvet karşılığı Türkiye'ye gir
miştir. Eroin, bazmorfin ve esrar rüşvet karşılığı pazar-
lantnaktadır. Kumarhaneler verilen rüşvetle çalışmakta
dır. Altın ve tarihî» eserler bu yolla kaçırılmakta
dır. Ağca bu yolu kullanarak birkaç defa Türkiye'ye 
girip çıkaJbilmekltedir, Teröristlerin elindeki silahların 
hemen hemen hepsi rüşvet verilerek Türkiye'ye ge
tirilmiştir. Düne kadar Amerikan sigaraları rüşvet 
verilerek gemilerle Bulgaristan'dan Türkiye'ye so-
Ikulmuşltur. DerinceMe yalkalanan demirler bu sayede 
Türkiye'ye getirilmiştir. 

Bu kadar genıiş boyutu olan bu konuda, hazırla
nan kanun teklifimizin ret sebebini anlamak müm
kün değildir. Ayrıca, bu kanun teklifi, isıter iste
mez bazı çağrışımlar da yapmakltadır. 

Nişancı Celâlzade Mustafa Çeleibi'ye yazılan şi
kâyetnamede Fuzuli: 

«Selam virdiüm rüşvet degüldür deyü almadılar; 
Hüküm gösterdim falidesüzdür deyü mültefit ol

madılar», 
«Naçar terki mücadele kiJdm 
Ve meyusu mahrum kuşemi izzetime çekildim» di

yor ve sanki bugünkü Türküye'yi1 tasvir ediyor. 
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Tevfik Fikret'in Hân-ı Yağma şiirinde: 
«Yiyin, efendiler, yiyin; bu hân-ı iştihâ sizin; 
Doyunca, tılkrısınca, çatlayıncaya kadar yiytin!» 

mısraları bugünkü gerçekleri güzel bir şekilde dile 
getiriyor. 

ıBu şiirleri okumamın sebebi, eskiden beri bizim 
cemüyetknize araz olan hastalıkları belirtmek içindir; 
başka bir amacımız yoktur. 

Teklifimiz reddedildiği takdirde, bu şiirlerin çok 
veciz bir şekilde dile getirdiği rüşvete prim vermiş 
olmaz mıyız? 

Nihayet, Ziya Paşanın Terlkib-i Ben/dinin; 
«Milyonla çalan mesned-i izzete serefraz, 
Birkaç kuruşu mürltekiibin cây'i kürektir» • mısra

larında anlam bulan ifade, gerçekleri ne güzel bir 
şekilde dile getirmektedir. Bu sözlere gönülden ka
tılmamak mümkün mü? 

Keçecizade Fuat Paşanın sadrazamlığı zamanında, 
bir grup memurun maaşına bir miktar zam yapılma
sı için verilen bir teklif üzerine, hararetli tartışmalar 
olur ve uzayıp giden tartışmalar bir sonuca da bağ
lanamaz. Orada bulunan sadrazamın hiç konuşma
dığını gören bazı milletvekilleri, bu konuda sadra
zamın düşüncesini öğrenmek isterler. Zorlukla yerin
den kalkan sadrazam, «Zam yapmaya gerek yok» 
deyip yerine oturur. Israrla sebep sorulur; yine ye
rinden zorlukla kalkan sadrazam, «Gerek yok zira 
onlar kendi işlerini iyi bilirler» der ve oturur. Aca
ba biz böyle mi düşüneceğiz? 

Rüşvet, namuslu olmayan memura verilen bir 
ikram'iyedir: Oysa, bizim namuslu memura verecek 
fazla bir şeyimiz yOk; hiç olmazsa memurları ko
ruduğumuzu ve yanında olduğumuzu gösterelim ve 
rüşvetle asıl bu yolla mücadele edelim. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ural. 
Buyurun Sayın Bakan.; 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Balkanım, sa

yın bakandan sonra söz almak mümkün olmayacak
sa eğer.+l 

BAŞKAN — Olur efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT EUDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, yüce Meclisimizin değerli üye
leri; îstanlbul Millelrvekili Sayın İbrahim Ural arka
daşımızın kanun teklifiyle ilgili olarak söz almış ve 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

(Komisyon raporu gayet açıktır; rüşvetle müca
delenin de nasıl yapılması gerektiğini, ömrünün yarı
sından fazlasını devlet yönetiminde kaymakamı, em-

275 — 



T. B. M. M. B : 53 

niyet müdürü ve vali olarak geçken İbrahim Ural 
arkadaşımızın, teklif sahibi olarak, 'bunu çok iyi 'bil
mesi gerekir. Sosyal bir mesele, sosyal bir yara ve 
insanoğlunun varoluşundan 'beri devam eden ibir so
run. 

'Koım'isyon raporu gayet açıktır; arkadaşımız, rüş
veti önlemek amacıyla 'bu teklifi (getirdiğini iddia et
mekte ise de, getirmek istediği sistem, rüşvdti önle
meyi (bir yana bırakalım, aksine rüşveti teşvik eder 
mahiyettedir. 

Teklif, Türk Ceza Kanununun 224 üncü madde
sine İbir fıkra ekletmekte ve görevli memurlara rüş
vet veya menfaat teklif veya temin edenler ile ha
ber alan üçüncü kişilerin durumu ihbar ve ispat dt-
rneleri halinde kendilerine rüşvetle temin edilen men
faatin yarısı kadar İkramiye verilmesini sağlamak is
tetmektedir. 

İSayın milletvekili, Ceza Kanunumuz irtikâp su
çunu, 209 ve 210 uncu maddelerinde; rüşvet suçunu 
ise, '211 ve devamı madde'lerinde dile getirmiş, o mad
delerde Ibu suçlara yer vermiş ve memurun vazifesi
ni itfa sırasında iş sahibinden haksız menfaat temin 
etmesini müeyyide altına almış 'bulunmaktadır, irti
kâp ve rüşvet cürümlerinin ortak vasfı her ikisinin 
de memurluk nüfuzunun kötüye kullanılması nite
liğinde olmasıdır, irtikâpta fail olan memur, mağdur 
olan kişiye karşı cebir kullanarak veya onu ikna ede
rek haksız menfaat sağladığı halde, rüşvette memur 
İkisiyle anlaşarak ve karşılıklı irade serbestisiyle hak
sız menfaat temin ötmektedir. Bu İtibarla, irtikâpta 
yalnız memur suçludur. Rüşvette ise, irtikâptan fark
lı olarak: rüşveti alan da, veren de 'suçludur, ıraşi de, 
mürteşi de suçludur.. 

Türk Ceza Kanununda irtikâp üç şekilde kaibül edil
miştir : 

1. Açık irtikâp madde 209 : Memurun, memur
luk sıfatını veya görevini kötüye kullanarak bir kim
seyi kendisime 'veya 'başkasına haksız olarak para ver
meye veya sair menfaitilar temin veya vaadine idbar 
edilımesidiry 

24 Kapalı irtikâp madde 210 : Memurun, memur
luk sıfatını veya görevini kötüye kullanarak bir kim
seyi kendisine veya 'başkasına haksız menfaat temin 
veya vaadine İkna eylemesidir.. 

3. Dolaylı irtikâp, madde 210'a 3 : Memurun 
mağdurun yanılmasından faydalanarak menfaat sağ
lamasıdır., 

©unun yanında Ceza Kanunumuzda rüşvet alma 
iki şekilde öngörülmektedir : 
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1. 'Basit rüşvet alma, madde 212 : Memurun gö
revi gereği yapmaya ımedbur olduğu şeyi yapmak ve
ya yapmamaya ımedbur olduğu şeyi yapmamak için 
rüşvet alması, 'bir vaat veya taahhüdü kabul eyleme-
sidir. 

(2. ıMevsuf rüşvet alma, madde 213 : Memurun 
görevi. gereğince yapmaya ımedbur olduğu şeyi yap
mamak veya yapmamaya mecbur olduğu şeyi yap
mak için görevini kötüye kullanarak rüşvet alması 
veya 'bir vaat veya taahhüt ile menfaat sağlamasıdır. 

Kanunumuzun 220 nci maddesinde de rüşvet ver
me suçu düzenlenmdkte ve bir kimsenin memura gö
revine aylkırı alarak 'bir şey yapması veya yapmaması 
için rüşvet vermesi vaat veya teklifi fiilleri cezalan-
dırıCımak'tadır. 

Görülüyor ki irtikâp suçu, memurun sıfatını ve 
nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle kişiyi «baskı al
tına alması ve bu baskı sonucu kişinin de memurun 
haksız talebini önlemek zorunda kalarak ona men
faat temin veya vaat etmesiyle oluşmaktadır. Burada 
kişi suçlu değil mağdurdur ve cezalandırılması söz ko
nusu değildir. Kişi, memurun hile ve cebir sonucu 
haklı bir İşini yaptırabilmek için para verir veya sair 
menfaati temin veya vaadinde bulunursa, mağdur sa
yılmakta ve cezaiandırılmamak'tadır. Memur ise, bu 
halde irtikâp suçunu işlemektedir. 

Sayın milldtvdkilleri, şikâyet konusu olan rüşvet 
ile ilgili olayların büyük bir çoğunluğu irtikâp suçu
nu oluşturmaktadır. 'Burada para veren veya vaatte 
bulunan kişi suçlu say ılımadığı cihetle olay m ortaya 
çıkarılması için yardımcı olmasına engel bir durum 
söz konusu değildir. 'Buna mukabil, rüşvet suçunun 
oluşabilmesi için, kişi tarafından memura veya me
mur tarafından kişiye doğrudan doğruya veya dola
yısıyla bir teklif yapılması şarttır. Suç, memur ile 
kişinin rüşvet konusunda anlaşmalarıyla tamamlan
maktadır. Bu yönden rüşvet suçu, toplu suçlar grubu
na dahil bir suçtur. 

Kanun teklifi, mecburiyet olmadığı halde memur
la rüşvet anlaşması yapan kişiyi İhbar etmesi halinde 
mecbur olmadığı halde, ki bu husus çok önemlidir) 
ikramiye vermek suretiyle mükâfatlandırmak yoluna 
gitmektedir. Kanunda suç sayılan ve cezaî müeyyide
ye bağlanmış bir eylemde bulunan kişiye, ihbarda 
bulunması halinde, ikramiye verilmesi suç ve ceza si
yaseti yönünden kabul edilemeyeceği gibi, haksız ve 
asılsız ihbarların yapılmasına, memurun iğfal edil
mesine yol açacak ve rüşvet olayının azalmasına de
ğil, sözlerimin başında da belirttiğim gibi, artması
na neden olacaktır. 
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İBRAHİM URAL (İstanbul) — 1918'de lütfen 
izah edin. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — 1918'deki kaçakçılık fiilleri ile rüşvet fi
illerini lütfen birbirine karıştırmayalım. Orada ka
çakçılık ve rüşvet, tabiî suç halindedir. Bizim üze
rinde durduğumuz, Türk Ceza Kanunundaki rüşvet 
fiilidir, 

İBRAHİM URAL (istanbul) — Beyanatınız?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Beyanatıma gelince; onu da karıştırmaya
lım. Benim beyanatımda, üzerinde çalışmakta oldu
ğumuzu ifade ettiğim husus, örgütlü suçlarla ilgili
dir. Türk Ceza Kanununun 146 ve 170 inci madde
leriyle ilgilidir, rüşvetle ilgili değildir. Onu da inşal
lah Yüce Meclisin huzuruna getireceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; arz ettiğim se
beplerle komisyonun görüşüne iştirak ediyor ve Türk 
Ceza Kanununun 224 üncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi konusundaki teklife katılamıyoruz. 

Saygılar sunarım. 
• BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eldem. 

Sayın Ömer Kuşhan, buyurun efendim. 
Sayın Kuşhan, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Çok teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

saygıdeğer üyeleri; Halkçı Parti İstanbul Milletvekili 
değerli arkadaşımız İbrahim Ural Beyefendinin, en
gin devlet tecrübesinden geçtikten sonra katıldığı Tür
kiye Büyük. Millet Meclisi üyeliği süresince yapmış 
olduğu çalışmalar, araştırmalar ve o engin devlet tec
rübesinin kendisine sağlamış olduğu imkânlarla mut
laka memlekette kangren hale gelmiş, özellikle son 
zamanlarda Türkiye'de bütün insanların hassasiyet
le üzerinde durup düşünmesi gereken bir dönemin 
yaşandığı; hele hele Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin meselenin üzerine giderken çok daha de
ğişik boyutlarda gitmesinin gerektiği günlerde, çok 
güzel bir tesadüf eseri olacak ki, gündeme gelmiş 
olan mevcut kanuna bir madde ilave edilmesini is
teyen bu teklifini reddetmek, üzerinde hassasiyetle 
durup düşünülmesi gereken bir konudur. 

Birçok mesele detaylandırıhp, tartışmaya açıldığın
da elbetteki en müsait ortam aranır, tespit edilir, te
min edilir ve bu müsait ortamda yapılan çalışma
lar neticeye gider. Bazen de tesadüfler getirir bu 
müsait ortamları değerli milletvekilleri. 

Komisyonların teşekkül tarzı, parlamentonun ku
rulduğu, yani komisyonların teşekkül ettiği günden 
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bugüne kadar gerek ana muhalefet, gerek muhalefe
tin devamlı suretle gündeme getirdiği, üzerinde has
sasiyetle durduğu, daha başlangıcında çoğunluk ta
hakkümünün bünyemizde açtığı bir yara olarak de
vamlı suretle dillendirdiğimiz konulardan bir tanesi, bu
rada özellikle üzerinde durup, gündeme tekrar ge
tirilmesi gereken bir konudur. Eğer komisyonlar tea
mülün emrettiği sekide teşekkül etmiş olsa idi, zan
nediyorum ki, bugüne kadar olduğu gibi, muhalefet 
milletvekilleri tarafından getirilen ve özellikle bugün 
olduğu gibi, çok tarihî günlerde tartışma fırsatını te
sadüflerin de olsa hazırlamış ol'duğu birçok kanun 
komisyonlarda kabul edilme veya belki de güzel so
nuçlar alma bakımından, çalışmaların çok daha reel 
ölçüler içerisinde yapılmadı imkânı sağlanmış olur
du; ama o hatayı bir defa işledik ve görüyoruz ki 
sayın iktidar kesinlikle bu tavrından vazgeçmek niye-
tiride değildir bütün gerçeklere rağmen. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Adalet Bakanının, bü
yük saygıyla dinlediğim, hukuk nosyonunda yetkin
liğini kesinlikle kabul ettiğim bir kişi olarak yaptığı 
açıklamaları saygı ile karşılıyorum. Elbetteki savı 
kendisi yönünden değerlidir; ama ben kesinlikle ka
tılmıyorum görüş'lerine. İsterdim, zamanımız müsait 
olsa veya o komisyonun üyesi olsaydım da, komisyon
da söylemem gereken şeyleri Türkiye Büyük Millet 
Meclîsinde söylemek mecburiyetinde kalmasaydım. 
Komisyonda birçok şeyler, çok daha değişik boyutlar
da etki yapacak şekilde söylenir; komisyon çalışma
larının gereği budur zaten sayın milletvekilleri. 

Sayın bakan, birkaç konuyu gündeme getirdiler 
veya bu mukaddes kürsüden ifade ettiler. İhbar ve 
ispat etmek mecburiyet'ini getiren bu kanun madde
sine ilave edilmek istenen bu madde ile sayın baka
nın biraz önce söylemiş olduğu şeyleri hukuk nos
yonu bakımından baktığmızda belki kabul etmek gere
kir; ama biraz önce söylediğim gibi, tarihî günlerini 
yaşadığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı al
tında, bu kanunun özellikle kabul edici ma'hiyette 
tartışılmasının gerektiği kanısını vurgulamak istiyo
rum» 

Değerli milletvekilleri, yalnız ihbar etmek kanun 
maddesine konulmuş olsa idi, sayın bakanın endişe
leri elbetteki varit olur idi; ama bir de ispat etmek 
mecburiyeti getirilmiştir; ihbar etmök ve ispat etmek 
mecburiyeti. 

Diğer taraftan, millet bireylerinin birbirinin aley
hinde çalışmalarına vesile olacağı endişesini izhar et
tiler sayın bakan. Yani memurla, devletle irtibatı olan 
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veya devlet dairesine giden vatandaşın veya herhangi 
bir şekliyle bu işe muttali olan vatandaşın yapacağı 
ihbarın tezviratı kuvvetlendireceğini iddia ett'iler. Gü
nümüz Türkiye'sinde, özellikle üzerinde hassasiyetle 
durarak söylemek istiyorum ki, bazı hallerde ihbar ve 
ispat edildiği takdirde bunu yapan ve bu kanamakta 
olan yarayı kapatıcı çalışmalara katkısı olan kimse
lerin mutlaka suiistimale söz konusu olan meblağın 
yarısı kadarla mükafatlandırılması çok güzel bir ne
tice istihsal etme imkânını verirdi. 

Aslında biz gerçeği söyleyelim de, sonuç nasıl olsa 
bugüne kadar olduğu şekliyle tecelli edecektir, biz 
bunu biliyoruz; ama muhalefetin görevi gerçekleri 
söylemektir. Elbette iktidarın da görevi odur; ama 
bugüne kadar gördüğümüz kadarıyla bu görüntüyü 
alamadığımız için, dilimiz sızlasa da, beynimiz bunu 
düşünürken yansa da, söylerken sıkıntı çeksek de söy
lemek mecburiyetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, gündeme getiririz, tartışırız. 
Biz söylememiz gerekeni söyleriz de parmak sayımız 
yetmiyor diye sonuç bizim istediğimiz şekilde istihsal 
edilmezse bile, h'iç olmazsa teşriî görevin bize ver
miş olduğu mesuliyeti üstümüzden atmak, biraz ol
sun onun vicdan azabından kurtulmak imkânını ken
dimize sağlarız. Muhalefet milletvekilleri olarak biz 
bu düşünce içerisinde zaten kanunları tartışıyoruz. 
Ben de bu düşünce içerisinde şu anda bu mukaddes 
kürsüde, bu çok saygı duyduğum Türkiye Büyük Mil
let Meclîsi üyelerinin karşısındayım. 

istiyoruz ki, bu kanun sizlerin oylarıyla komisyo
nun gösterdiği şekliyle, oradan reddediliş teklifiyle 
hemen dönüp gitmesin, tartışılsın, kabul edilsin, mut
laka bir yarayı sağaltıcı faydası olacaktır diyor, he
pinize saygılar sunuyorum. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşjhan. 
Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, komisyonun teklifin reddine dair bulunan ra
porunu oylarınıza sunacağım. Ancak komisyon rapo
ru kabul edildiği takdirde, teklif reddedilmiş olacak
tır. Komisyon raporu reddedildiği takdirde, teklif İç
tüzüğün 81 inci maddesine göre komisyona geri ve
rilecektir. 

Komisyon raporunu kabul edenler... Kabul et
meyenler... Komisyon raporu kabul edilmiştir. Teklif 
bu suretle reddedilmiş olmaktadır. 
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5. — 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 îşler Komisyonu Raporu (2141) (S. Sayısı : 
234) (1) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, 234 sıra sayılı, İstan
bul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 8 Arkadaşı
nın, 9.7.1945 Tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporunun müzakeresi bulunmakta
dır 

Komisyon?.. Burada 
Hükümet?.. Burada 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım. Bu rapor da bir önceki okuduğu
muz rapor gibi, kısa bir rapordur ve teklifin reddine 
mütedairdir. 

Raiporun okunmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler,.. Etmeyenler... Raporun okunması kabul 
dd'ilmiştür.' 

Raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek 'Başkanlıkça 5.3.1984 tarihinde Komisyo

numuza havale edilen «İstanbul Milletvekilli Feridun 
Şakir Öğünç ve 8 Arkadaşının 9.7.1945 Tarih ve 4792 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi» Ko
misyonumuzun 8.11.1984 tarihli 8 inci Birleşiminde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Si
gortalar Genel Müdürlüğü temsilcileri ve teklif sahi
binin de katılmasıyla görüşülüp incelendi. 

Esasen kamu iktisadî teşebbüsü statüsünde olan 
Sosyal Sigortalar Kurumunun Yönetim Kurulu üye 
sayısının, bütün kamu iktisadî teşebbüslerinin yöne
tim kurulu üye sayılarında yapılan değişikliğe para
lel olarak 26.3.1982 tarih ve 2545 sayılı Kanunla 5'e 
indirildiği; bunlardan birisinin Başkan, Ter tanesinin 
işçi ve işveren temsilcisi, diğer ikisinin de Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı temsilcilerinden oluştuğu; 

Teklifin gerekçesinde S.SJK.'nın tahsis işlemlerinde 
gerekli etkin önlemleri almadığı; işçi emekli dul ve 

(1) 234 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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yetimlerinin yönetimde temsil edilmemesi nedeni ile 
hak sahibi durumuna gelmiş sigortalıların işlerinin 
sürüncemede kaldığının belirtilmesi ve bu görüşlerin 
teklif sahibi ve bazı üyelerce savunulması karşısında 
ilgili Bakanlık ve Kurum temsilcileri açıklamaların
da : 

L Teklifte gösterilen örneklerin tarihlerinin eski 
olduğu, 

2. Emekli aylığının erken bağlanmasının bir sis
tem sorunu olduğu, yönetim kurulu üye sayısının az 
veya fazla olmasının bu konuyu fazlaca etkilemeyece
ği; son uygulamalarda merkezde bilgi işlem uygula
masına geçildiği, aylık bağlamada merkezî sistem
den ayrı olarak kurumun taşra teşkilatınca da ay
lık bağlama işlemlerinin yürütülmeye başlandığı; her 
sigortalı için eski uygulamalardan farklı olarak tek 
dosya tutulmaya başlandığı; sistemde yapılan bu deği
şiklikler sonucu, sigortalının hizmeti sadece bir işye
rinde geçmişse aylık bağlama işleminin ortalama on-
beş günde sonuçlandığı; ancak sigortalının Bağ - Kur 
veya Emekli Sandığına tabi hizmettefinin birleştiril
mesinde kuruma izafe edilemeyecek gecikmelerden 
dolayı az da olsa şikâyetler olabileceği belirtilmiş ve 
bu gerekçelerle teklifin tümü Komisyonumuzca red
dedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak 
üzere Yüksek Başjkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Sözcü 
Mahmut Orhon 

Yozgat 

Üye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adana 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydın 
(tmzada Bulunamadı) 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

Üye 
îmren Aykut 

'istanbul 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Kâtip 
Hamdi özsoy 

Afyon 

Üye 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 

Üye 
Günseli Özkaya 

İstanbul 
(tmzada Bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Sedat Turan 

Kayseri 

Üye 
Osman Nuri Akyol 

Kocaeli 

Üye 
Turgut Sözer 

Sakarya 

Üye 
Mustafa Kılıçaslan 

Sakarya 

Üye 
Ali Rıdvan Yıldırım 

Tunceli 

Üye 
Rıza öner Çakan 

Zonguldak 

BAŞKAN — Rapor üzerilndle Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Feridun Şakır Öğünç; buyurunuz 
efendim. (HP sıralarından alkışlar) 

HP GRÖBU ADINA FERÎDUN ŞAKÎR ÖĞÜNÇ 
^İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekili 
arkadaşlarım; Yüce Meclisin ikinci çalışma dönemi
ne (başladığı şu günlerde ve bu Meclis İçtüzüğüne 
aykırı olarak yaklaşık 1 yıllık gecikmeden sonra ret 
raporu ile Genel Kurul gündemine girebilen bir ka
nun teMifimizi partimiz grubu adına savunmak üze
re huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. (HP sırala
rından alkışlar) 

Bu münasebetle, yapacağım konuşmanın esasına 
geçmeden sürem içinde Meclisimizin fonksiyonu ba
kımından gerçekten hüzün ve ibret verici bir çarpık 
olguyu açıklamak, ilgi, anlayış ve desteğinize sun
mak zorundayım. 

Yine bugün huzurunuzda, parti farkı gözetmeksi
zin, mm milletvekili arkadaşlarımızı, daha da öte
ye Yüce Meclisli yakından ilgilendiren çok önemli 
bir sorunu gözleriniz önüne sermek ve bu sorunun 
kesinkes ve tez elden Meclisimizde çözümünü iste
mek durumundayım. 

'Bilindiği, üzere, Meclis İçtüzüğümüzün, kanunla
rı inceleme süresini öngören 38 inci maddeyi aynen, 
«Tasarı veya teklifler komisyona havale gününden 
nihayet kukbeş gün içinde komisyonca neticelendiri
lip Genel Kurula gönderilmek lazımdır. 

Aksi takdirde adı geçen tasarı veya teklifin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasını Hükümet veya 
teklif sahipleri istemek hakkını haizdir.» demekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, aşağıda da açıklayacağım 
gibi, kanun teklifleriımıiz, ki bugün sadece ben ve ar
kadaşlarımın verdiği kanun teklifleri 40 adettir, 1 inci 
yılını doldurmuş bulunan Meclisimizin komisyonların
da dahi müzakere olunmamıştır. 
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Biz, Meclis İçtüzüğümüzün yukarıda arz etmeye ı 
çalıştığım, o hüküm içinde mündemiç bulunan hak
kımızı yakında kullanacağız. 

Yüce Meclisimizin çalışmaya başlamasından bu
güne kadar 1 yıl geçmiş ve de Meclisimiz bugünler
de bildiğiniz üzere 2 nci çalışma dönemine girmiştir. 
Oysa, bugüne kadar Meclis Başkanlığımıza, benim 
ve milletvekili arkadaşlarımla imzalayarak birlikte 
sunduğumuz 40 adet kanun teklifimizden 1 tanesi da
hi ilgili komisyonlarında incelemeye alınmamış, âde
ta arşive kaldırılmıştır. Diğer milletvekili arkadaş
larımın 40'ı aşkın kanun teklifi de aynı durumdadır. 
Teklifimizin komisyonlara intikalinden bugüne kadar, 
içtüzükte öngörülen 45 günlük inceleme süresi değil, I 
demin açıklamaya çalıştığım üzere, 1 yıl geçmişıtir 
arkadaşlar. Bu tutarsız oluşumla bir bakıma Mec
lis İçtüzüğümüz sadece bizim kanun tekliflerimiz 
nedeniyle 40 kez ihlal edilmiştir. Bunun başkaca iza
hı yoktur arkadaşlar. 

Bir süre önce Sayın Meclis Başkanımızın riyaset 
ettiği bir Meclis Danışma Kurulu toplantısında, 
Halkçı Parti Meclis Grubu Başkanvekili olarak so
runun çözümlenmesini Sayın Başkandan istedim. I 
Sayın Başkanımız konu ile ilgileneceklerini ve gere
ğini sağlayacaklarını açıkladılar; yine de bir -sonuca 
ulaşılamadı,i I 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Kaç tane kanun 
geçti? 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — De
ğerli milletvekili arkadaşımızın sualime kemali neza
ketle cevap vereyim. Geçen kanunlar, milletvekilleri
nin kanunları değil beyefendi. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hükümetin kanunu. 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Biz 

neciyiz? Tekaütler kahvesi miyiz? Biz de kanun tek
li! ettik. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lüjtfen karşılıklı 
konuşmayalım. Devam edin efendim. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ha
yır, beyefendi laf attı da onun için cevap veriyo
rum. I 

Görünen ibret ve endişe verici durum odur ki, 
muhalefet milletvekillerinin kanun teklifleri ülke ve 
ulus yararı taşısalar bile, komisyonlarda inceleme ve 
giderek Meclis Genel Kurulunda müzakere imkânı 
'bulamayacaktır. Ortada dolaşan ve görünen drama
tik, düşündürücü gerçek budur. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşla
rını; tüm arkadaşlarımın hoşgörülerine sığınarak açık
lamak isterim ki, Türk Ulusunun sesinin ve istemle- I 

rinin ayrıcalıksız olarak yansıtılması gereken 'bu yüce 
Mecliste kanun teklifi yapma hakkı hiçbir partinin, 
hiçbir milletvekilinin tekelinde değildir ve olmama
lıdır. Muhalefet milletvekilleri sadece yazılı ve sözlü 
sorülaır sorabilen ve de romantik cevaplar derleyen, 
vaatler arşıM düzenleyen kimseler olmamalıdır. (HP 
sıralarından alkışlar) Oysa gelin görün ki bir yıllık 
Meclis uygulaması böylesine geçilmiştir. 

İktidarların ve hükümetlerin bazı geleneksel avan
tajları olduğu bilinımektedir, ancak bu avantajlar mu
halefet parti ve muhalefet milletvekillerini Mecliste 
namevcut sayabikne aşamasına vardırmamalıdır. 

Hemen vurgulamalıyım ki, gerek Cumhuriyet Ana
yasamız ve gerekse Meclis İçtüzüğümüz yine ayrıca
lıksız olarak, tüm milletvekillerine kanun teklifi yap
ma hak ve yetkisini tanımış bulunmaktadır. Oysa Mec
lisimiz ilgili komisyonlarının 'bu olumsuz tutumlarıyla 
ıbu hak ve yetki, ıbi'lerek veya (bilmeyerek, düpedüz 
sevked'ilmekitedir. Ben, diğer milletvekili arkadaşlarım-
ila (birlikte yüce Meclisimize usulünce sunduğumuz, 
'bir yıldır üstün 'bir sabırla müzakeresini beklediğimiz 
ve halen maalesef askıda bulunan ve özellikle de hiç
bir siyasal nitelik taşımayan, sadece toplumumuzun 
çalışan ve emekli kesiminin haklı ve gerçekçi, dilcik
lerini yansıtan sosyal içerikli kanun tekliflerimizin bir 
dökümünü açıklamakta yarar görüyorum. Çünkü, ka
nun 'tekliflerimizi 'burada açıklayayımki... 

İLHAN AŞKIN {Bursa) — Selam içerikli oluyor. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ben 

35 yıl Türkiye'de selamımı verdim arkadaşım. Onun 
için buradan ayrıca yeni bir selam vermeme gerek 
yok. 

Kanun tekliflerimiz: 
İşsizlik Sigortası Kanunu Teklifi; Türkiye'de yer 

yerinden oynuyor. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, 
hükümet üyeleri işsizlikten sıkıntı içindeler; bu her 
gün gazetelerin manşetinde. Uzun yılların ürünü mü
kemmeli bir kanun teklifi getirdik, kanunumuz ko
misyonda reddedildi. 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu Teklifi; lütjfedin de 
şu kanunların niteliğini dikkatle dinleyelim arkadaşlar. 

İşçi emeklilerine de memur emeklileri gibi, iş bu
labildikleri itaikdirde çalışabilmelerini öngören kanun 
teklifi; memur emeklilerine her hizmet yıları için 1,5 
maaş tutarında ikramiye verilmesini öngören kanun 
teklifi - ki, Tutum ve arkadaşlarının teklifidir - redde
dilmiştir. 

İşçi emeklilerine maaş bağlamada 90 günden fazla 
gecikmelere en yüksek banka faizinin uygulanmasını 
öngören kanun teklifi. 
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40 yaşını doldurmuş sigortalılara değerlendirilme-
miş hizmetlerinden en çok 15 yıla kadar borçlanabil
me imkânını öngören kanun teklifi. 

©azı gemi adamlarının intibaklarının düzenlenme
sini öngören kanun teklifi., 

Yabancı sularda çalışan ticaret gemilerinde görev
li (gemi adamlarının sağlık sorunlarının çözümlenme-
s'ini öngören kanun teklifi. 

Sosyal 'Sigortalar Kurumu Yönetim Kuruluna bir 
işçi emeklisi temsilcisi seçilmesini öngören kanun tek
lifi ki, 'huzurunuzdadıır. 

Kıdem tazminatını düzenleyen kanun teklifi. 
işçi emeklilerinin sosyal yardımlarının artırılma

sını öngören kanun teklifi. 
îcra-iflas işlemlerinde işçi alacaklarına öncelik ta

nınmasını öngören kanun teklifi ki, Adalet Komis
yonu Başkanı ve üyesi arkadaşlar rica ettiler; «Hü
kümetin teklifi geliyor, onu 'bekleyelim» dediler, biz 
de muvafakat ettik ve bekledik; sanırım bugünlerde 
kanun Genel Kurula gelmektedir. 

Kıdem tazminatı fonu kurulmasını öngören ka
nun teklifi. 

1475 sayılı İş Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesini öngören kanun (teklifi. 

İktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuru
luşlarında işçi temsilcisi seçimimi öngören kanun tek
lifi ki, eskiden vardı, son dönemde alınmış durum
dadır. 

Tarım ve orman-iş kanun teklifi. 
Maden-iş kolunda çalışan işçilerin meslekî eğitim

lerinin sağlanmasını öngören kanun teklifi. 
îşçi emeklileri arasındaki ücret dengesizliğinin gi

derilmesini öngören kanun teklifi. 
Birikmiş sigorta prim borçlarının tahsilini öngö

ren kanun teklifi. 
Sigorta primlerinin ödenmesine önem verilmesini 

öngören kanun teklifi. 
Emekli maaşları ve sosyal yardımlarda eşitlik sağ

lanması hakkında kanun teklifi. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna malî özerklik tanın
masını öngören kanun teklifi. 

'Değerli arkadaşlarım, bir de bunların dışında «Yıp
ranma kanunları» 'başlığı altında, gemi adamları, ka
rayolları, demiryolları, azot sanayii, harp sanayii, be
lediye havagazı fabrikaları, PTT mensupları, itfaiye 
personeli, çarşı ve mahalle 'bekçileri, orman koruma 
memurları, tarımsal ilaçlama pilotları ve benzeri per
sonele yıpranma hakkım öngören kanun teklifleri
miz şu anda ilgili komisyonlarda beklemektedir. 
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Sırası gelmişken küçük bir misal vereyim: Her 
meslek grubuna sonsuz saygımız vardır. Ancak, 
devlet opera sanatçılarının yıpranma hakkı vardır; 
7 okyanusa başvuran ve evine 6 ayda bir uğrayan 
gemi adamlarının yıpranma hakkı yoktur. Bunun dı
şında, istanbul'a karayolundan giden arkadaşlarımız 
görmüşlerdir; o yarmalarda, naylon çadırlar içinde 
karayolları personeli yıpranma (hakkına mü&tehak ol
madan çalışmaktadırlar. Biz bu dengesizliğin gideril
mesini istedik. Gelecek huzurunuza; takdir değerli 
milletvekili arkadaşlanrnızmdır. 

Hemen belirtmel'iyim ki, toplumumuzun sorunla
rına istemlerine çözümler ararken ve bulmaya ça
lışırken partizanca eğilimlerden, kuşkulardan, dav
ranışlardan uzak bulunmalıyız arkadaşlar. Hepimiz 
buraya görev yapmaya geMilk. Hazırladığımız kanun 
teklifleri iktidar partimizin baş sloganı olan ortadii-
reğin istediği kanunlardır. Diğer Halkçı Parti Mil
letvekili arkadaşlarımizın da bir bu kadar kanun tek
lifleri bulunmakta ve komisyonlarında sıralarım bek
lemektedir. Bir bu kadar daha kanun teklifi hazır
lıkları içindeyiz. Geliniz hep birlikte el ele verelim, 
ulusumuzun istemlerini hep birlikte karşılayalım ar
kadaşlar. 

Konuşmamın bu zorunlu ve özeti girişinden son
ra huzurunuza gelen kanun teklifi üzerinde durmak 
istöyoranv Çalışanların her türlü risklere karşı ko
runması ve Anayasa gereği sosyal güvenliklerinin 
sağlanması amacıyla özel hukuk hükümlerine tabi 
kuruluşlardan biri ve en büyüğü kuşkusuz Sosyal 
Sigortalar Kurumudur. Kurum, kuruluş yasasına gö
re malî ve idarî bakımdan muhtar ve tüzelkişiliğe 
sahip bir devlet kuruluşudur. Kurum işçi ve işve
ren devlet temsilcilerinden oluşan 4 kişilik bir yöne
tim kurulu tarafından idare edilmektedir. Bu yöne
timde işçi emekli dul ve yetimlerini temsil edecek ve 
onların sorunlarıyla ilgilenecek bir üyenin bulunma
ması, milyonlara yaklaşan bu toplumu huzursuz et
mekte ve haklı şikâyetlere sebep olmaktadır. 

Hemen burada bir açıklama yapmak istiyorum. 
Kurumun yönetiminde çalışan diğer değerli yönetici
leri katiyen kınamak düşüncesinde değilim. Çok de
ğerli arkadaşlarımız vardır; ancak o kurumda işçi 
emeklisinin sesini duyurabilecek bir arkadaşımız olur
sa çok daha verimli çalışmalar olacaktır, ben bu 
inançtayım. 

Nitekim kurumdan malulllük, yaşlılık, ölüm ay
lığı ve iş göremezlik geliri almaya hak kazanan si
gortalıların, iş ve (işlemlerinin takibi ve sonuçlandı-
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olmasındaki aksaklıklar, bakanlığın veyahut Sosyal 
Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün iyi niyet
lerine rağmen sistem bakımından bugün dahi gide
rilememiştir. 

Sizlere birkaç misal vereceğim. Diyorlar ki, «Ka
nun teklifi sahibinin verdiği misaller eskidir.» Olabi
lir; eski dediği de, 20 senelik değil, bir tiki seneliktir; 
yensini de vereceğim tabiatıyla^ 

Recep Yıldız, 1 sene 7 ay 24 gün beklemiş, emek
li maaşı sonra bağlanmıştır. Metin Çetin, 1 yıl 5 ay 
21 gün; Cevdet Çubukçu, - dokümanlarını sizleri sık
mak istemediğim içlin açıklamıyorum - 1 yıl 2 ay 25 
gün; Perihan Selkendur, 1 yıl 4 ay 28 gün; Oğuz Nakıi 
Sayın, 1 yıl 2 ay 25 gün; Hüseyin özdemir, 1 yıl 6 
ay; Sathiye Öztekin, 9 sene 1 ay 3 gün.^ 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sağ mı? 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — ölen

ler var, onları açıklayacağım. 
Sorunlarıyla ilgilenmek üzere her gün binbir güç

lükle Ankara?ya gelebilen emekli, dul ve yetimler, 
SSK Genel Müdürlük kapılarını aşındırmakta; an
cak ve çok kere hiçbir sonuç alamadan devlete küs
kün bir şekilde geldikleri yerlere dönmektedirler. 

Sayıları 1 milyona yaklaşan işçi, emekli, dul ve 
yetimlerini temsil edecek bir üye, yönetimde söz ve 
oy sahibi olarak bulunduğu takdirde, yukarıda sıra
lanan sorunlarla fiilen ilgilenecek ve bugün var olan 
şikâyetler azalarak devlete güven artacak ve vatan
daşların haklı sızlanmaları son bulacaktır. 

Hemen özenle vurgulamalıyım ki, amacımız SSK' 
nın çok değerli yöneticilerini eleştirmek ve kınamak 
değildir; biz uygulanmakta olan sistemin düzeltilme
sini istemekte, çare olarak da kanun teklifimizi ön
görmekteyiz. 

Kanun teklifimizin gerekçesinde emekli aylıkları
nın geç bağlanmasına ve aksamalara ilişkin olarak 
gösterdiğimiz örneklerin eskiliğine gelince; bu görüşe 
taptaze ve güncel bir örnek elimizdeki dosyadadır, 
dosya çekmecemdedir. 

BAŞKAN — 3 dakikanız var Sayın öğünçi 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan, bitiriyorum. 

Sigortalı 'işçi Mesut Kaçapar, emekli aylığım bağ-
latamadan kanserden ölmüştür. Halen kanserden 
hastanede yatan eşi, emeklilik işlemlerini 1,5 yıldır 
kovalamaktadır; dosyasını da, gerçekten sevdiğimiz 
ve takdir ettiğimiz SSK Genel Müdürüne bizzat komis
yonda ıben verdim. 
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Şimdi millet kürsüsünden soruyorum!: Bu talih
siz işçi eşi de ölürse, emeklilik maaş çeki mezarlı
ğa mı gönderilecektir? 

Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanlığı bütçesi 
Mecliste müzakere edilirken, Çalışma Bakam Sayın 
Kalemli, bütçesiyle yakından veya uzaktan ilgisi ol
mayan konuşmasında, bana da gereksiz yere, sa
taşma demeyeceğim de, bir tarizde bulunmuştur. Ka
nun tekliflerimizin savsaklandığına ilişkin iddiaları
ma karşılık «Biz hükümet olarak akılcı kanunları 
ele akrız» demişlerdir. (Bunun mefhumu mahalifin-
den, benlim getirdiğim kanun tekliflerinin akılcı ol
mayan teklifler olduğu anlamı çıkar. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İş bitiren olması la
zım, liş bitiren, Ibirtileriinün işini bitirmeli lazım. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — O ka
dar derinini bilmiyorum. 

Şunu söylemek isterim değerli arkadaşlarım: Bu 
konuşmayı grubumuz adına almıştım; fakat kanun 
teklifinin birinci imza sahibi olduğum için ayrıntı
lara girdilin; sizden özür diliyorum. Bu arada bir de 
espri yapmak istiyorum: Sayın balkan, komisyonda, 
milletvekiMmiız Sayın Bahriye Hanımefendinin ka
nun teklifinin el alındığını ve geçtiğini; bizim ka
nun tekllifimizin geçmediğini söylediler.. Yani bizim 
kanun teklifimizin komisyondan geçmesi için bizim 
de bir hanımefendi mi olmamız lazım? Bir daha ko
misyona gelirken kuaföre ıgidip saçlarımı yaptırıp, 
huzura öyle çıkacağım. 

Değerli arkadaşlar, ben, kanunların hangisinin 
akılcı, hangisinin akılcı olmadığını idrak edecek ka
dar bu işli biliyorum. 35 yıl Türk denizcilerine li
derlik yaptım, 1961 Meclisinin Çalışıma Komisyonu
nun sözcülsüydüm, 1981 Danışma iMeclisinin Ana
yasa Komisyonu üyesiydim ve de şimdi aranızda bir 
kardeşiniz olarak İstanbul milletvekiliyim, dünya de
nizlerini dolaştım; müsaade etsin de benim değerli 
bakanım, kanunların hangisinin akılcı, hangisinin 
akılcı olmadığına dair benim de bir bilgim olsun. 

Biz kanun tekliflerimizi getirmeye devam edece
ğiz, İçtüzüğümüzün 38 inci maddesini işleteceğiz ve 
getirdiğimiz bütün teklifleri, doğrudan doğruya Ge
nel Kurula indirmekte kararlıya. 

Kanun tekliflerimizi hazırladım, arkadaşlarımla 
birlikte imzaladım, huzurunuza getirdim; takdir be
nim değerB milletvekili arkadaşlanmıındır. 

Hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek huzuru
nuzdan çekiliyorum. 

282 — 



T. B. M. M. B : 53 15 . 1 . 1985 0 : 1 

Teşekkür ederim, sağalım. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğünç. 
Başka söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Komisyon Başkamı; süreniz 20 da

kikadır efendim. 

SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
teklif- sah'M Sayın Feridun Şakir Öğünç konuşma
sında, 11 senelik gecikme ile ve İçtüzüğe aykırı ola
rak teklifinin komisyonda ve Genel Kurulda gün
deme alındığını» ifade etti ve arkasından kendi ya
sa tekliflerine, yani muhalefetten gelen yasa teklif
lerine kesinlikle gündem verilmediği iddiasında bu-
lundular^ Saygıdeğer mMletvekilimizin birinci imza 
sahibi olarak 7 yasa teklifine komisyonumuzda gün
dem 'verdiğimizi burada ifade ettikten sonra, Ana
yasamızın, kanun hükmünde kararnameleri öncelik 
ve ivedilikle komisyonlarda görüşülmesini öngören 
91 inci maddesinin 8 inci fıkrasına göre ve komis
yonumuzda şu anda 2 tane kanun hükmünde karar
name Ibulunmasına ve Anayasamıza göre bunlara 
öncelikle gündem vermemiz gerekirken, yasa teklifi 
sahibinin 7 yasa teklifine gündem vermişizdir. 

Bu arada, teklif sahibimizin yine İçtüzüğümüzün 
38 inci maddesinin «Aksi takdirde adı geçen tasarı 
veya teklifin doğrudan doğruya gündeme alınması
nı Hükümet veya teklif sahipleri istemek hakkına 
haizdirler» hakkını kullanmamış olması kendi tak-
dirinedir, bu hakkını kullanabilirdi ve Yüce Mec
lis de takdir buyurur, gündeme alır veya almazdı. 

Ayrıca, İçtüzüğümüzün 27 nci maddesinde, «Ko
misyon başkanınca gündemin hazırlanacağı; an
cak komisyon gündemine hâkimdir» hükmü vardır. 
Buna rağmen, muhalefet üyelerinden gündemin değiş
tirilmesi konusunda komisyonumuza hiçbir teklif 
gelmemiştir, 

Bu arada, yine muhalefet milletvekillerine mensup 
üyelerimizden Sayın Bahriye Üçok'un 3 teklifinden 
2 tanesi komisyonumuzdan kabul edilerek geçmiş, 
1 tanesi de yarın komisyonmuzda gündeme alına
cak ve hükümet görüşü olarak da kabul edildiğin
den kabul edilecektir. 

Raporumuzda da belirttiğimiz gibi, teklif sahibi
nin teklifi hazırlamasındaki gerekçeler bugün için 
ortadan kalkmıştır. Sayın Bakanımı zannediyorum 
bu gerekçelerin ne sekide ortadan kalktığını; yani 
çok kısa sürede emekli aylıklarının (bağlanabildiğim 

ve eğer işçi bir işyerinde çalışmış ise bu sürenin 1 
haftaya kadar inebildiğim ifade edecek bir konuş
ma yapacaktır. 

Konuşmama son verirken hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balcılar. 
Buyurun Sayın Ömer Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
görüşmekte olduğumuz kanun teklifi, Türkiye'deki 
en ıbüyük sosyal güvenlik kuruluşlarından bir tane
si olan Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu
nun üye sayısını ive yönetim kurulunu oluşturacak 
olan üyelerin atanacakları bölümleri, dalları tadat 
eden ve üye sayısını 1 yükselten kanun teklifidir* 

Sayın Feridun Şakir Öğünç Beyefendi biraz önce 
birçok hususu büyük bir vukufla ve kapsamlı şekil
de izah ettiler. 

Değerli milletvekilleri, o zamanki memuriyet ka
demeleri, unvanları olarak fiş memurluğundan başla
mak suretiyle 2 nci derecede yetkili görevlisi olun
caya kadar 27 senemi geçirdiğim bir sosyal güven
lik kuruluşunda, yönetim kurullarının ne şekilde te
şekkül ettiğini çok yakından gördüm, yakından bi
liyorum. Bu yönetim kurullarının teşekkül tarzında 
da ne kadar hassas. davranıldığım, sayılarının biraz 
çoğalması pahasına da olsa büyük bir insan kitlesinin 
mukadderatım tayin edecek olan bu kurulda alına
cak kararların, tecrübe ve bilince istinat ettirilme
si gerektiğini görmüş bulunuyorum. 

Bu ifadeyi, şu andaki üyelerin bilinçsizliği ma
nasında kullanmıyorum; kendilerini tenzih ederim, 
söylemek istediğim şudur: özellikle sosyal güvenlik 
kuruluşlarının yönetim kuruları teşekkül eder iken, 
şu anda gündemde Sosyal Sigortalar Kurumu vardır, 
ama aynı sıkıntıyı Emekli Sandığı da çekmektedir, 
Bağ - Kur da çekmektedir ve diğer yönetim kurul
larının teşekkül tarzında da aynı hata işlendiği için 
zannediyorum ki onlar da çekmektedirler, ama bun
lar için kesin söyleyebiliyorum; işçi emeklilerini, dul 
ve yetimi temsil edecek olan bir kimsenin bulunma
ması, onların dertlerini orada gündeme getirememe
si ıbüyük bir talihsizlik ve büyük bir noksanlıktır. O 
bakımdan, Sayın öğünç'ün uzun yıllar işçi olarak 
çalışmış olması ve uzun yıllar da teşriî görevde bu
lunmuş olması nedeniyle hissettiği bu noksanlığı ta
mamlayıcı mahiyette getirdiği bu konunun kabul 
edilmemesine (inanınız çok samimî söylüyorum) 
kesinlikle bir mana vermem mümkün değildir. 
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Bu kuruluşlarda biraz önce sözünü ettiğim kesim
leri temsil eden insanların bulunması, o bilinci bu 
kuruluş veya kurumların çalışmalarının temeline, ba
zına oturtulması mutlaıka gerekir düşüncesiyle hare
ket ediyorum bu sözlerimi söylerken. 

Değerli milletvekilleri, Feridun Şakir öğünç 
Beyefendi biraz önce çok açık şekilde ne kadar man
tıklı, ne kadar gerekli, ne kadar boşlukları doldu
rucu yasaların hangi maıksatlarla getirildiğini ifade 
etti. Üzülerek ifade edeyim ki, gerek komisyonlarda, 
gerek Genel Kurulda bugüne kadar gördüğümüz gö
rüntüyü ifade bakımımdan söylüyorum, eğer kanun 
teklifi muhalefet kanadından gelmiş ise, bu Meclis
ten onaylanarak çıkması şerefine nail olmak, çok az 
kanun teklifine nasip oldu. Mutlaka reddedilir. Ne
den? Ne kadar büyük boşluğu doldurursa doldursun 
sayın milletvekilleri, eğer muhalefetten geliyorsa mut
laka reddedilir. Bu açık bir imajdır. Bu imajı, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ıbuıgüne kadarki ça
lışmaları bende oluşturmuştur, iftira değildir, ha
kikati tahrif değildir, hakikatin ta kendisidir bu ifa
de ettiğim şey. 

Değerli milletvekilleri, bunu şunun için söylüyo
rum, ne zaman döneceğiz gerçeklerin üzerine? 

ZİYA ERCAN (Konya) — Her zaman üzerinde
yiz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Bugüne kadar 
gerçeklerin üzerine yaklaştığımızı fark etsem, size 
samimiyetimle temin ederim ki, değerli arkadaşım, 
ben bunu söylemezdim. 

Hakikat bilmediğim hiçbir şeyi bu mukaddes kür
süden bugüne kadar söylemedim. Teşriî görevim ve 
ömrüm ne kadar bana daha bu kürsüden konuşma 
veya bulunma fırsatını verir onu bilemiyorum; ama 
ne kadar süre burada bulunursam, onu da mutlaka 
hakikati ifadeyle geçtireceğim. 

Değerli milletvekilleri, sizden istirham ediyorum, 
bu büyük bir boşluğu dolduracak tekliftir. Yani Sos
yal Sigortalar Kurumu Müdürler Kurulunun veya 
Yönetim Kurulunun oluşmasında, mutlaka işçi emek
lilerini ve dul - yetimlerini temsil edecek bir insa
nın bulunmasında büyük yarar vardır. 

27 senesini sosyal güvenlik kuruluşlarında, bi
raz önce de arz ettiğim gibi, en ast kademesinden 
bir hayli üst kademesine kadar hizmet etmiş bir ar
kadaşınız olarak size bilinçle söylüyorum; bunu ka
bul edelim ve o sayıyı 5'e çıkarmak, hiçbir şekilde 
bir zamanlar istismara açılma temayülünü tekrar 
getirmek manasında olmayacak. Kaldık! Sosyal Si-
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gortalar Kurumu gibi büyük bir kuruluşun Müdür
ler Kurulumda 5 tane üyenin bulunması, hiçbir za
man için istismar mütalaa edilmemesi gerekir. 

Bugün çalışmakta olan zevatı, bu işte emekliye, 
dul ve yetime yaklaşmaıyacaktır şeklinde mütalaa ede
rek suçlamak istemiyorum; ama onların temsilcisinin 
orada bulunup, onların dertlerini orada ifade eden 
bir kimsenin bulundurulmasında büyük yarar var
dır, düşüncesiyle, oradan hareketle bu noktaya gel
mek istiyorum. 

Nereden geldi bu inanç bilemiyorum; ama Sos
yal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun olu
şumunda da aynı şeyi görüyoruz. Bir tanesi işçi ve 
işveren temsilcisi, diğer ikisi de Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nın temsilcisinden . oluşan bu kurullar, Sosyal Si» 
gortalar Kurumunun hem politikasını oluşturuyor, 
hem de bütün hizmetlerini hallediyor. Neden sosyal 
güvenliğini sağladığı emekli, dul ve yetimin istikbal
lerini garanti eden bu kuruluşta onların temsilcisi 
olmaz da Maliye Bakanlığının temsilcisi bulunur 
bunu izah etmek mümkün değildir. Eğer malî konu
larda kendilerine rehberlik edecektir şeklinde mütalaa 
ediyorsak, buradaki arkadaşlarım için söylemiyorum 
ama, birçok yönetim kuruluna seçilmiş veya görev
lendirildikleri veya hangi bakanlıktan görevlendiril-
mişlerse o bakanlığın görevleri ve fonksiyonuyla uzak
tan yakından tecrübî bilgisi olmayan kimseler, hat
ta tabirimi mazur görünüz, geçmiş zamanlar için ifa
de ediyorum, yönetim kurullarının bir ismi de «yem
lik» olarak mütalaa edilirdi, birisi kayırılmak istenir
se oraya getirilirdi, özelliği olsun veya olmasın ke
sinlikle düşünülmezdi. Şu andakileri o şekilde mü
talaa etmek istemiyorum; ama bir noktada işçi emek
lilerinin, dul ve yetimlerin ıtemsiloisi bulunmayan bir 
kuruluşun yönetim kuruluna bakınca, ister istemez 
biraz önce size ifade ettiğim o düşünceyi çağrıştı
rıyor bende; o bakımdan ifade etmek istedim. 

Sayın milletvekilleri, kabul edelim bu teklifi ve 
orayı 5'e çıkaralım; Türkiye'nin bütçesi veya Sos
yal Sigortalar Kurumunun bütçesi allak bullak olma
yacaktır. Bir tek şeyin imajını vereceksiniz eğer bu 
teklif reddedilirse: Muhalefet kanadından geldiği için, 
ifademi mazur görünüz ama, siyasî bağnazlık içerisin
de yaklaşmanız nedeniyle reddetmiş olacaksınız. Mut
laka bunu halletmek gerekir ve bu teklifi kabul et
mek gerekir diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşfaan. 
FERİDUN ŞAKÎR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın 

Başkan, bir dakikanızı istirham ediyorum. Deminki 
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konuşmamda <hir espri yapmıştım, bir arkadaşımız 
tarafından yanlış anlaşılmış. 'Benim Başkanlıktan 
istirhamım, o pasajın çıkarılması; şu kuaför mese
lesi. 

BAŞKAN — Bu sözleriniz de zabıtlara geçmiştir 
efendim. Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, 'buyurunuz efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; sayın arkadaşımız 
Feridun Şakir Öğünç ve 8 arkadaşının hazırladığı, 
4792 sayılı Yasanın 10 uncu Maddesinin Yeniden 
Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifiyle ilgili görüş
me yapılırken, teknik bir konu olduğu için, konuş
mayı ve vakitlerinizi almayı şahsen düşünmemiştim. 
Ama Sayın öğünç'ün buradaki esprili konuşmaların
dan sonra, teknik manada da olsa Yüce Meclise bilgi 
vermeyi görev addettim. 

Muhterem milletvekilleri, 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 10 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçe
sinde, bilhassa aylık bağlama işlemlerindeki gecik
meler vurgulanmak suretiyle işçi emeklilerinin so
runları dile getirilmiş ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
Yönetim Kurulunda işçi emeklilerini temsilen bir 
üyenin bulunması öngörülmüştür* 

Bilindiği üzere, Sosyal Sigortalar Kurumu Yöne
tim Kurulu, kurumun en üst düzeydeki karar or
ganı olup, görevleri 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 11 inci maddesinde belirlenmiş 
bulunmaktadır. Söz konusu 4792 sayılı Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununun 26.3.1982 tarih ve 2645 
sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi, Sosyal Si
gortalar Kurumu Yönetim Kurulunun, genel müdü
rün başkanlığında bir üye Sosyal Güvenlik Bakanının 
(şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının), bir 
üye Maliye Bakanının (şimdi IMaliye ve Gümrük Ba
kanının), önerisiyle müşterek kararla atanan işçi ve 
işverenleri temsilen genel kurulda seçilen birer üye 
olmak üzere 5 kişiden oluşacağı hükme bağlanmış
tır. 

Genel devlet politikası, kamu kurum ve kuruluş
larının yönetim kurullarının devlet ağırlıklı olarak 
teşekkülü istikametindedir; bunu hepimiz biliyoruz. 
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Nitekim Ibu politika doğrultusunda benzer bir sosyal 
güvenlik kuruluşu olan Bağ - Kurun 1479 sayılı Ka
nununda 14.4,1982 tarih ve 2654 sayılı Kanunla ya
pılan değişikjik ile 19.10İİ983 tarih ve 2929 sayılı 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Ku
ruluşları Hakkında Kanun ile de 'bütün iktisadî dev
let teşekkülleriyle kamu iktisadî kuruluşlarının yö
netim kurullirı devlet ağırlıklı olarak oluşturulmuş
tur. Mezkûr kanun teklifi gerekçesinde haklı şikâyet
lere neden ojduğu ifade olunan malullük, yaşlılık ve 
ölüm aylıklarının bağlanmasındaki gecikmeler, ge
nellikle hizmetlerin çeşitli bölgelerde muhtelif sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak ve çoğu kez 
mükerrer sicil numaralarıyla geçmiş olması ve bu 
dağınık hizmetlerin emeklilik sırasında toplanmasın
dan kaynaklanmakta; hizmetleri tahsis talebinden 
önce toplanmış bulunan sigortalıların aylık bağlanma 
işlemlerinde herhangi bir gecikme söz konusu olmamak
tadır. Aylık ı bağlanmasındaki gecikmeler ile, gelir 
sahiplerine yapılacak ödemeler konusunda süregelen 
şikâyetlerin giderilmesi amacıyla, Sosyal Sigortalar 
Kurumunca 1.4.1975 tarihine kadar merkezî sistem
le yürütülen i malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağ
lama işlemleri kademeli olarak bölge ve şube müdür
lüklerine devredilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, bu 
kişilerin Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü -
kapılarında eşik aşındırmasına gerek olmadığı ken
diliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca yabancı ülkelerde çalışmaları bulunan 
sigortalıların yurt dışında geçen hizmetlerinin 2147 
sayılı Kanuna göre borçlandırılması ve bu hizmet
ler dikkate alınarak bağlanan aylıklara ait işlemlerin 
de 1.8.1984 Sarihinden itibaren Sosyal Sigortalar Ku
rumu bölge jve şube müdürlüklerine bırakılması, açıl
mamış olan I dosyaların açılması ve sigortalı işe giriş 
bildirgeleriyim, hesap kartlarının dosyalarına konul
ması; büyük1 işyerleri ve mahallî sendikalarla temasa 
geçilerek tahsis talebinde bulunacak sigortalıların 
tespiti ve dosyalarının tahsis taleplerinden önce te
kemmül ettijrilmesi; çalıştığı işyerinden ayrılıp baş
ka bölge vei şube müdürlüğü dahilindeki işyerinde 
işe başlayan sigortalıların dosyalarının eski işyerinin 
bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünden yeni işyerinin 
bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne devri ile tek dos
ya sistemine geçilmesi 3.5.1982 tarihinden itibaren 
başlatılmıştır. Dosyasındaki mevcut hizmetlerine gö
re aylığa hak kazanmış olanların diğer hizmetlerinin 
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temini beklenilmeden mevcut hizmetlere göre aylık 
bağlanması, daha sonra hizmetler tespit edildiğinde 
aylık hesabının yeniden .yapılması, sosyal güvenlik 
kuruluşları arasında yapılan protokol gereğince hiz
metin doğrudan ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarının 
bölge ve şube müdürlüklerinden istenilerek işlemlere 
sürat kazandırılması hususlarında tahsis yapan böl
ge şube müdürlükleri taliraatlandırılarak gerekli ön
lemlerin alınması da sağlanmıştır. 

(Muhterem milletvekilleri, aylık bağlama işlemle
ri 1982 - 1984 yılarında alınan ve yukarıda arz edil
meye çalışılan tedbirlerle rasyonelleştirilmeye çalışıl-
mış, bununla beraber, daha arzulanan seviyede yürü
tülmesini teminen, daha köklü ve kalıcı tedbirlerin 
alınmasında zaruret görülmüş ve öncelikle sigortalı
ların ve emeklilik işlemlerinin yoğunlaştığı istanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa ve Adana 'gibi büyük dilerde 
1983 sonu itibariyla sigortalı hizmetleri bilgisayarlara 
aktarılmış ve bu illerde 1984 birinci döneminden iti
baren bodroların işlenmesine başlanmıştır. Böylece, 
hizmetlerin tespitli için kaybedilen zaman önlenmiş 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, emekli, dul ve yetimlerin banka
larda sıra bekleme sürelerini azaltmak amacıyla Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Türkiye İş Ban
kası yanında, Vakıflar Bankası, Türkiye Emlak IKre-
di Bankası ve Halik Bankasıyla protokoller yapılarak 
aylık ödeyen banka ve şube sayısı çoğaltılmıştır. 

Ayrıca, bankalarda emekliler için mevduat hesa
bı açılması ve aylığı ödeyen bankanın bir başka şu
besinden her ay bir defaya mahsus olmak üzere ve 
bir aylık miktarını aşmamak üzere provizyonsuz öde
me yapılması hususlarında uygulamaya da başarı ile 
geçilmiştir. 

Yukarıda arz etmeye çalıştığım hususlara ilave ola
rak, bir-iki konuda daha bilgi arz etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kuru
mu Yönetim Kumlunun kuruluşunu tarihî akış içe
risinde değerlendirirsek bakınız ne gibi değişiklikler 
yapılmış bugüne kadar onları arz etmeye çalışayım: 

1.1.1946 ilâ 5.3.1950 dönemi arasında Sosyal Si
gortalar Kurumu Yönetim Kurulu 7 üyeden müte-
şekkilmiş. 6.3.1950 ilâ 31.7.1960 dönemi arasında 
Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu 7 üye ve 
bir de başkan olmak üzere 8 üyeden teşekkül etmiş. 
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1960 ilâ 1978 dönemi orasında yiıne «Müdürler kuru
lu» olarak yer almış ve 8 üyeden teşekkül etmiş. 1978 
ilâ 1982 dönemi arasında 9 üyeden müteşekkil. Bü
tün bu dönemlerde yapılan çalışmaların sürati, veri
len kararların isabeti, işçilerin ve emeklMerimizin iş
lerinin takibi 'bir döküme tabi tutulmuş ve nihayet 
26.3.1982 tarihinden sonraki dönemde 26.3.1982 tarih 
ve 2645 sayılı Kanunla bugünkü statüsüne, yani 4 üye 
ve 1 başkandan müteşekkil 5 kişilik yönetim kurulu
na kavuşturulmuştur. Demekki tarihî akışı içerisinde 
birtakım aksaklıklar görülmüş ki, bugün İçin bu dü
zenleme yapılmış. 

Muhterem milletvekilleri, kanun değişikliğinin ge
rekçesinde gösterilen ve daha çok işçi emeklilerinin 
aylıklarının bağlanmasıyla ilgili işlemleri takip ede
cek gibi bir zehaba kapıldığımız bir görevi yüklen
mesi istenen yönetim kurulu üyesinin, yönetim ku
rulunda bulunmasıyla bu görevi yüklenmesine imkân 
olmadığını, yönetimi kurulu üyelerinin yahut da yöne
tim kurulunun görevlerini kanundan okursam daha 
iyi anlatabileceğim sanısındayım. 4792 sayılı Kanu
nun 11 inci maddesi; şöyle diyor: «Yönetim Kurulu
nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır : 

Kurumun genel müdürlükçe hazırlanacak yıllık 
yönetim giderleri bütçesiyle memur ve hizmetliler 
kadrolarını inceleyip 'tespit ederek Çalışma Bakanlı
ğının tasvibine sunmak, 

Genel müdürlüğün teklifiyle yönetim giderleri 
bütçesinin bölümleri içinde uygun gördüğü aktarma
ları yapmak, bölümler arasındaki ek ve olağanüstü 
ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini Çalışma Ba
kanlığının tasvibine sunmak, 

Kurumun genel müdürlükçe hazırlanan bilanço
sunu ve yapılan işler raporunu inceleyip mütalaasıyla 
birlikte genel kurula vermek ve Çalışma Bakanlığına 
sunmak, Memleketin gerekli yerlerinde İşçi Sigorta
ları Kurumu şube ve acenteliklerinin yahut sağlıkla 
ilgili veya sosyal müesseselerin kurulmasına yahut kal
dırılmasına karar vermek, 

Genel müdürlükçe hazırlanacak her çeşit yönet
melikleri inceleyerek Çalışma Bakanlığının tasvibine 
sunmak, 

Kurum veya şubeleri veya acentelikleri yahut sağ
lık müesseseleri adına imza yetkisinin kimlere verile
ceğini tayin etmek, 

İşçi Sigortaları Kurumu adına gayrimenkul mal 
edinilmesi ve bu malların İdare edilmesi hakkında ka
rarlar vermek. 
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Kurumca 500 bin liradan fazla olmak üzere ak-
dedileoek sözleşmeler veya yapılacak işler hususunda 
karar vermek, 

Kurum dçin fayda görülen hallerde dava ve İcra 
kovuşturmalarından ısarfı nazar veya feragat etmek 
ve bunlara aıit memalitkiin terki hususunda karar ver
mek ve kurumun löh ve aleyhindeki dava ve takliple
ri, sulh ve tahkim yoluyla halletmek, 

Kurumun, memur ve hizmetlilerinden olağanüstü 
mesaileri görülenlere her yıl için iki aylık ücretleri tu
tarını geçmemek ve kurumun yönetim giderlerinden 
ödenmek üzere ikramiye verilmesi hakkında genel mü
dürlükçe yapılan teklifi inceleyip karar vermek, 

(Kurumda çalıştırılacak yabancı uzmanların söz
leşme projelerini inceleyip tasdik etmek.» 

Bunlar Yönetim Kurulunun görevleridir ve bir 
arkadaşın Yönetim Kuruluna gidip de «İşçilerimizin 
maaş bağlanma işlemleri takibi» diye bir görev yüfc-
lenımesi bahis konusu değildir. 

iSayın Feridun Şakir öğünç ve bu kanun tekli
finde imzaları olan arkadaşları, Türk sosyal güven
lik sistemine yıllardır katkılarda bulunmak için büyük 
çabalar vermektedirler. Çalışmalarını takdirle karşılı
yoruz ve bunun için de kendilerine müteşekkiriz; ama 
bu kanunun 10 uncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında verilmiş olan yasa teklifinin gerekçesıini de siz
lere ıizah etmeye çalıştım; pek fazla bir tutarlılık yok
tur. 

Bu kanun tekliflini veren arkadaşlarıımız ve yüce 
Meclislimiz şuna 'emin olsunlar ve hiç şüpheleri olma
sın; Sosyal Sigortalar Kurumu ve bu kurumun ba
şında bulunan bakanlığımız, gerek İşçilerimizin ve 
gerekse emeklerimizin tüm haklarının en İyi şekilde 
'takipçisi ve icracısı olarak görev yapmanın bilinci 
içindedir. Bu bakımdan, bugünkü yönetim kurulu
muz, bugünkü şekliyle İşçi emekllerimizin meselele
rini de müdriktir ve onların takibi için ellerinden ge
len bütün imkânları en iyi niyetlerle kullanmaktadır. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli. 

ÖMER KUŞHAN l(Kars) — Sayın Başkanım, bir 
dakika, söz rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Soru sorabilirsiniz yerinizden. 
ÖMER (KUŞHAN (Kars) — Soru şeklinde ifade 

edeyim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın 'bakan, özel

likle uyguladığınız tadat edilmiş olan yönetim kurulu-
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nun görevleri arasında yazılı olanların dışında bir de 
temayülden gelen, hizmet ettiği kitleye yakınlığından 
gelen, yazılı olmayan görevleri yönetim kurullarında 
var mıdır? Bugüne kadar bunların faydaları bu ku
ruluşlarda görütoıüş müdür veya bundan evvelki dö
nemlerde işe elyak olmayan kimselerin bu kurullara 
getirilmiş olması, bu kurulların hizmetleri yönünden 
sakıncalar yaratmış mıdır? 

.Bunların açıklanmasını rica ediyorum. 
Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sosyal Sigor
talar Kurumu Yönetim Kurulu, kanunda kendisine 
belirtilen görevleri en iyi şekilde ve o yazılı sınırları 
içerisinde yapmakla mükelleftir, bunun dışında bir 
görevi yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Konuya direkt İlgisi bulunmamakla beraber sayın ba
kanın Sosyal Sigortalar Kurumunun hak ve çıkarla
rının korunması konusundaki biraz önoe buyurmuş 
oldukları ifadeleriyle ilgisi itibariyle arz ediyorum. 

Geçen yasama dönemi içerisinde Sosyal Sigorta
lar Kurumunun diğer kamu kurum ve kuruluşların
dan Olan alacaklarının konsolide edildiğini hepimiz 
biliriz. Bunların itfa edilmesiyle toplumun bir süre 
içerisinde bundan yararlanacağı o zaman söylenmiş 
idi. Acaba o konuda ne gibi bir mesafe katedilmiştir? 
Sayın bakan acaba bunu da lütfedip cevap verirler 
mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozfcurt. 
Buyurum Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ ı(Devamıla) — Konuyla ilgisi 
yok, fakat sayın arkadaşımızın sorusuna cevap ver
mek için yüce Meclise arz ediyorum. 

Bu konuyla ilgili geçen hafta içerisinde Devlet 
Yatırım Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve Sosyal Sigor
talar Kurumu yetkilileriyle müşterek bir toplantı ya
pılmış ve borçların her ay taksitler şeklinde ödenme
si bir protokole bağlanmıştır. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi komisyonun, teklifin reddine dair raporu

nu oylarınıza sunacağım. Komisyon raporu kabul edil
diği takdirde teklif reddedilmiş olacaktır. Komisyon 
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raporu reddedildiği takdirde teklif lîçtüzüğün 81 inci 
maddesine göre komisyona geri verilecektir. 

Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Etmeyenler... Komisyonun redde müte
dair raporu kabul edilmiş netioeten de tek
lif reddedilmiş olmaktadır. 

Bj YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan'in; 

Türkiye Diyanet Vakfınca muhtaç çocuklara yapı
lan giyim yardımıyla ilgili olarak televizyonda ya
yınlanan habere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'tn yazılı cevabı (7/295) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen soruların Devlet Bakanı Sayın 

Kâzım Oksay tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-
tması konusunda gereğine izninizi rica ederim. 

«Saygılarımla. 
Türkân Arikan 

Edirne Milletvekili 
Konu : 15 Aralık 1984 Cumartesi gecesi haberler

de televizyonda, Diyanet işleri Başkanı Sayın Tay
yar Altıfculaç, kendilerine Türkiye Diyanet Vakfınca 
giyim yardımı yapılan çocuklarla birlikte (yardım 
paketleriyle) gösterilmiştir. 

Sorular 
1. Dinimizle göre, yapılan yardımların kişileri 

rencide etmeyecek şekilde olması ve gösterişten uzak 
bulunması gerekmez mi?. 

2. Anayasanın 41 inci maddesi çocukların korun
ması konusunda Devlete görev vermiştir. 

Yardım yapılan çocukların televizyonda teşhir 
edilmesi, çocukların ruhsal yapısı üzerinde olumsuz 
etki yapmaz mı?. 

Çocuğun ruhsal dünyasını etkileyebilecek bir uy
gulamaya Bakanlığınız ve TRT Kurumu yetkili rni-
dür?. 

3. Yardımların topluma açıklanarak teşviki ama
cı güdülüyorsa, çocukları teşhir etmeden, görüntüsüz 
olarak sadece haberin verilmesi yeterli değil midir?. 

4. Televizyondaki uygulama, ruhsal dünyaları 
üzerinde yapacağı etkiyi hiçe sayarak, çocukları pro
paganda aracı olarak kullanmak d e P midir?. 

Çalışına süremizin dolmasına az bir zaman kal
mıştır. 

ıBu nedenle gündemdeki konulan sırasıyla görüş
mek için 16 Ocak 1985 Çarşamba ıgünü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

5. Bu uygulamaya neden olanlar hakkında ne 
gibi bir işlem yapılacaktır?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 10.1.1985 
Sayı : 2.02.1111 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 18.12.1984 
gün ve K. ve K. Dai. Bşk. 7/295 2482/09726 sayılı ya
zısı 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan tara
fından sorulan suallere karşı sırası ile verilen cevap
lar aşağıdadır. 

Sayın Arikan 15 Aralık 1984 Cumartesi gecesi ha-
jberlerde televizyonda kendilerine Türkiye Diyanet 
Vakfınca giyim yardımı yapılan çocuklarla birlikte 
yardım paketleriyle Diyanet İşleri Başkanı Sayın 
Tayyar Altıkulaç'ın gösterilmesi dolayısıyla bu ola
yın kendilerine yardım yapılan kişilerin rencide edil
mesine, çocuk olmaları dolayısıyla ruhsal yapıları üze
rinde olumsuz etki uyandırmasına ve çocukların pro
paganda aracı olarak kullanılmasına yol açtığını ile
ri sürerek, feu görüşler hakkındaki fikrimizle uygula
maya neden olanlar hakkında ne gibi bir işlem ya
pılacağını sormaktadır. 

1. Derslerinde çalışkanlığı, öğretmenlerine saygı
sı, arkadaşlarıyla iyi geçimi, temizlik Ve intizama 
dikkati, okul disiplinine uyumu konularında tema
yüz etmiş ve Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü tarafın
dan seçilmiş 500 öğrenci 15 Aralık 1984 Cumartesi 
günü Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ödüllendiril
miştir. 

ödül töreninde, yazılı soru önergesinde sözü edil
diği gibi, öğrencilerin yardıma muhtaç olduklarından 

»»• ^ » - < » ••> 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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'kesinlikle söz edilmemiş aksime, başarılı öğrencilerin 
mükâfatlandırıldıktan belirtilmiştir. 

Sözü edilen sebeplerle ödül töreni ile öğrencilerin 
rencide edilmeleri değil, teşvik edilmeleri ve daha çok 
çalışmaya özendirilmeleri amaçlanmıştır. 

2. T.C. Anayasasının 41 inci maddesinde çocuk
ların korunması konusunda Devlete görev verilmiştir. 
Devlet bir bütündür. Bu tür hizmetlerin sadece res
mî kurumlardan 'beklenmemesi, özel kişi ve kuruluş
ların da resmî kurumlara yardımcı olmaları memnu
niyet verici Ibir durumdur. 

Nitekim T. Diyanet Vakfı dışında 'başka özel ku
ruluşlar da 'bu tür hizmetlerini, teşvik amacıyla hal
ka duyurmayı gelenek haline getirmişlerdir. 

Bu suretle, öğrencilerin daha iyiye yönlendirilme
leri amaçlanmaktadır. 

3. ödüllerin, bunu hak eden öğrencilere 'bir tö
renle dağıtılması, yukarıda sözü edilen maksada ma
tuf bulunmakta ve faydalı görülmektedir. 

4. Televizyondaki uygulama, çocukların propa
gandaya vasıta kılınması olarak düşünülmemektedir. 

5. Bu uygulamayla ilgili olarak Bakanlığımca ya
pılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

Esasen Televizyon İdaresinin Haberler arasında 
gösterdiği bu olay dolayısıyla TRT Kanununun özel
liği ve yalnız kanunların açıkça suç saydığı fiiller için 
şikayetçi olunması karşısında da müdahelenin huku
kî dayanağı mevcut değildir. 

Bu gibi olaylara bakarken programı ve haberi ya
yınlayanlarda bir art niyet ve amaç araştırması yap
madan konunun sosyal tarafı üzerinde durmak su
retiyle yaklaşılmasında yarar gördüğümü de ayrıca 
'belirtmek isterim. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet iBafcanı 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir Maden Tetkik Arama Müdürlüğündeki işin
den çıkarıldığı iddia edilen bir işçi hakkında yapılan 
işleme ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/300) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığını
zı arz ederim. 

Davut Abacıgil 
Balıkes'ir MilletVekİl'i 

L Balıkesir MTA Müdürlüğünde çalışan işçiler
den bir kısmının sözleşme hilafına işten çıkarıldığı 
müracaatlardan anlaşılmıştır, 

U . 1 . 1985 0 : 1 

• l* ıBu işçilerden Cemal Kavak hakkında ne gi-
I bi işlem yapıldığının bildirilmesini ve bakanlığın bu 
I konudaki görüşünün ne olduğunun açıklanmasını. 

TC 
I Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanlığı» 

Bakan i l . 1 . 1985 
IS - 367 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 21.12.1984 tarih ve Gen. Sök. 7/300 - 2501 / 
I 09784 sayılı yazınız. 

I llgî yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Ba-
I likesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgirin Balıke-
I 'sır MTA Müdürlüğünde çalışan İşçilerden bir kısmı-
I nın sözleşme hilafına işden çıkaridığı, bu işçilerden 

Cemal Kavak hakkında ne gi'bi işlem, yapıldığının bil-
I dirilmesine ilişkin yazılı soru önergesine yönelik ce-
I vaplar aşağıda sunulmuştur. 

1, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde ve işyerlerinde geçici iş
çiler sürekli olmayan arızî işgücü ihtiyaçlarında is
tihdam editoıek'tedirler. Dolayısıyla bu statüdeki iş
lilere gördürülen hizmetler Kuruluşun aslî ve sürekli 

I işlerinden değildir. Yasaların ve Toplu İş Sözleşme
lerinin tarif ettiği bu istihdam şekli maden arama fa
aliyetlerini ülkemiz çapında sürdüren MTA Genel 
Müdürlüğünde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. 
Bu şekilde istihdam edilen işçilerin hizmet akitleri, 
arızî olarak ortaya çıkan işgücü ihtiyacının son bul
ması ile feshedilmektedir. 

2, Cemal Kavak 1.7.1979 tarihinde MTA Balı
kesir Bölge Müdürlüğünde «Şoför Yardımcısı» Un
vanı ile geçici işçi statüsünde göreve başlamıştır. 
ll'k 'işe girişte hizmet akt'irifn bitiş tarihi 1.1,1980 ola
rak belirlenmiş lisede, adı geçen bu tarihten sonrada 
çalıştırılmaya devam edilmiş, bir başka ifade ile sü
reli hizmet akti, süresiz hizmet aktine dönüştürülrnüş-
tüı\ 

Süresiz akdi ilişki devam ederken, MTA Balıkesir 
IBölge Müdürlüğü Cemal Kavak'a Bölge kadrosunda 
şoför yardımcılığı unvanının bulunmadığını bildirerek 
mevcut yasaya göre aldığı ücrette bir azalma yapıl-

I madan unvanının «Vasıfsız İşçi» veya «Meydancı» 
olarak değiştirileceğini, bunu kabul etmemesi 'halinde 
İljgilı mercilerden müsaade alınmak sure'tfyle hizmet 
aktinin 'feshediîeceğin'i yazılı olarak tebliğ ederek im-

j zasını almıştır. 'Bunu takiben 3 güne kadar hizmet ak-
J tini «Meydancı» olarak yenilemesi, yenilemediği tak-

28? — • 
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diride her türlü 'kanunî hakları ödenerek çıkışının ya
pılacağı adı geçene tebliğ edilmiştir. 

Cemal Kavak 28.4J1984 tarihli dilekçesi İle «hizmet 
aktinin feshedildiğini berterek» durumunun MTA 
Genel Müdürlüğünce değerlendirilip hakkının iade 
edilmelini 'istemiştir. MTA Genel Müdürlüğünce ya
pılan incelemede 1981 yılında yapılan reformlar 'sıra
sında tüm Bölge Müdürlükleri için tespit edilen Böl
ge Merkezleri işçi Optimal Kadro Listelerinde «Şoför 
Yardımcısı» UnvanınHi •bulunmadığı, Balıkesir Bölge 
Müdürlüğünün halen bu unvanda işçiye ihtiyacı olma
dığı ve mevzuat 'gereği bu işçiye başka bîr 'iş de yap-
tırılamadığı anlaşıldığından ve adı geçen işçi idare
nin ihtiyaç duyduğu unvanlarla çalışmayı 'İsrarla red
dettiği hususu sab'it olduğundan, ilgilinin hizmet ak
tinin feshinde mahzur görülmemiş, ancak İşçi çıkar
ma yasağının devam ettiği dikkate alınarak fesih için 
Sıkıyönetim Komutanlığından, izin alınması gerektiği 
sonucuna varılmış ve durum MTA Genel Müdürlü
ğünce Balıkesir Bölge Müdürlüğüne bİldirilmişitİr. 

Balıkesir Bölge. 'Müdürlüğü Ege Ordu ve Sıkıyö
netim Komutanlığından hizmet ak'tinin feshi İçin izin 
talebinde bulunmuştur. Sıkıyönetim Komutanlığından 
alınan izni müteakip Cemal Kavak'a hizmet aletinin 
feshedildiği 'bir kez daha tebliğ edilmiştir. 

ıBu işlemler sürekken Cemal Kavak 12.3.1984 ta
rihli 'dilekçesi ile Balıkesir Bölge Çalışma Müdürlüğü
ne başvurmuş ve anılan Müdürlükçe işçiye yazılan 
yazıda öz olarak fesih 'işleminin usulsüzlüğünden söz 
ddİlmiştir. Mezkûr yazının zamansız incelemeden ve 
Toplu tıs Sözleşmesinin hatalı bir şekilde yorumlan
ması neticesinde düzenlendiği anlaşılmaktadır. Zira 
yazıda, Sıkıyönetim Komutanlığının emir ve bildirile
rine aykırı hareket edildiğinden söz edilmektedir. Oy
sa fes'ih için Sıkıyönetim Komutanlığının müsaadesi 
alınmıştır. 

Fes'ih işleminin gerçekleşmesinden sonra Cemal 
Kavak 25.7.1984 tarihli dilekçesi ile MTA Genel Mü
dürlüğüne başvurarak hizmet aktinin Yasaya ve Sı
kıyönetim Komutanlığının emirlerine aykırı olarak 
fesih edildiğinden bahisle işine iadesinin sağlanması
nı talep etmiştir. Ancak MTA Genel Müdürlüğünce 
yapılan incelemelerde ilgilinin hizmet aktiriin 1475 
sayılı Kanunun 13 ündü maddesi hükmüne uygun 
olarak feshedildiği ve fesiih't'e bir usulsüzlük bulunma
dığı sonucuna varılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ISudi Türel 

Bakan 
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3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Spor 
- Toto bayilerinden istenen teminata ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın yazın cevabı (7/301) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakanca yazılı ola

rak cevaplandırılmasına aracılık edilmesini; arz ede
rim* 

Davut Abacıgil 
'Balıkesir Milletvekili 

L Emlak Kredi Bankası, Spor - Toto teşkilatının 
anabayi'liğini yapmaktadır. Nüfusu az olan yerlerde 
spor - (toto bayiliği yalpan kişilerden 100 000 TL. bayi 
teminatı nak'ten istenmektedir. 

2„ Banka teminat mektubunun kabul edilmemesi, 
bayileri nakit teminat yatırılması yüzünden zorda bı
rakmaktadır» 

Bu konudaki düşüncelerin ne olduğunun ve bayi
lere kolaylık sağlaması yönündeki görüşlerin açıklan
ması* 

TC 
Bayındırlık ve t'skân Bakanlığı 

Öz. Kal. Md. 11 . 1 . 1985 
Sayı : A - 01/50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'İLGİ : a) Başbakanlığın 26.12.1984 gün ve K. K. 

Gn. Md. 18/106 - 535/07863 sayılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığının 21.12.-1984 gün ve 

7 - 301 - 2502/9785 sayılı yazısı. 
Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiPin Spor Toto 

Bayilerinin 'teminatları konusunda Sayın Başbakan'ı-
mıza yönelttiği yazılı soru önergesin'in cevabı aşağıda 
sunulmuştur.! 

T. Emlak KreJdii Bankası spor - toto İşlemlerini, 
Spor - Toto Teşkilat Müdürlüğüne izafeten Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile çoğunlukla 1 yıl için 
imzalanan sözleşmelere dayanarak yürütmekte ve spor 
totonun başbayiliğini yapmaktadır. 

Gerek bu sözleşme, gerekse Futbolda Müşterek 
Bahis Tüzüğü ve Bayilik Yönetmeliği hükümlerine 
göre Banka, Şubelerinden gelen Bayilik Yönetmeliği
ne uygun bayilik taleplerini Spor - Tötlo Teşkilat Mü
dürlüğüne İletmek suretiyle bayilik verilmesini öner
mektedir. öneri uygun bulunduğu takdirde ise talep 
ruhsatnameye bağlanmakta ve bayilik verilmiş olmak
tadır. 

Bu uygulamadan da anlaşılacağı üzere bayilik ver
me yetkisi tamamen Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü-
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ne a l olup, Banka sadece aracılık fonksiyonunu ifa 
etmektedir. 

ISpor - Tdto bayilerinin bayilik teminatının mik
tarı İse her sezon için yeniden Spor - Toüo Teşkilat 
Müdürlüğünce tespit ölunara'k uygulanmak üzere 
Bankaya biîdirilme'ktedir. Teşkilat Müdürlüğü 1984 -
1985 sezonunda istenecek teminatın miktarını 100 000 
TL. olarak tespit etmiş, teminatın hâsılat ortalama
sına göre ka'demei'i olarak İstenmesi şeklindeki Ban
ka önerisini 'Jse 'dikkate almamıştır. Bu nedenle, hâ
sılatının miktarı ne olursa olsun 'bütün bayilerden is
tenen teminat tutarı 100 000 liradır. 

Ciğer taraftan, T. Emlak Kredi Bankası şubele
rinin bayilik teminatını nakit olarak istedikleri i'ddiası 
ise Banka talimatlarına aykırı düşmektedir. Genel 
Müdürlükçe bütün şubelere yönelik olarak çıkarıl
mış bulunan 4169/52275 1(10.8.1982) sayılı genel ta
limatta bayilik teminatının nakit, banka teminat mek
tubu, Devlet veya T. Emlak 'Kredi Bankası tah
vili olarak verilebileceği, bu konudaki tercihin bayi
lere bırakıldığı açıkça belirtilmiştir. Şimdiye kadar, 
herhangi bir bayiden teminatını nakit olarak verme
ye zorlandığı yolunda şikâyet alınmamıştır. Ancak 
şube ve bayi adı verildiği takdirde gereken araştırma 
derhal yapılacak, varit ise şubenin hatalı uygulaması 
düzeltilecektir. Vukuu muhtemel benzer şikâyetlerin 
önlenmesi açısında şubeler Genel Müdürlükçe ayrıca 
uyarılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
I. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Manisa Sağlık Müdürüne ilişkin sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'in yazılı ce
vabı (7/305) 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 

Aşağı'daki ısorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalban'toğlu 

Erzurum Milİdrvekili 
Soru 1. Manisa sağlık teşkilatında bir huzursuz

luk olduğu doğru mudur? Var ise bu konu bakanlı
ğınıza da 'intikal etmiş midir? Etmiş ise hangi konu
lardır ve ne gibi muamele yapılmaktadır? 

Soru 2. Bu huzursuzluğa neden Demirci Hükü
met Tabibi iken önce Manisa il Sağlık Müdürlüğü 

15. , 1 . 1985 0 : 1 

Vekilliğine sonra da Sağlık Müdürlüğüne atanan Dr. 
tsmet Nardal mıdır? 

Soru 3. Bu şahsın, yaptığı yolsuzluk ve adam 
kayırmalar var mıdır? Olmuş ise ne muamele yapıl
mıştır? Ve bu şahıs, yaktığı haksız davranışları ört
mek için, etrafa; Sn. İsmail özdağlar'ın yakını oldu
ğunu yaymakta mıdır? 

Soru 4. Bu Dr. İsmet Nardal'ın, Sayın Özdağlar' 
in, Demircideki annesinin sağlık bakımı-îçin bizzat 
resmî araba ile gidip - geldiği, iğnelerini bile kendi
sinin yaptığı doğru mudur? 

Soru 5. Bu kişinin, geçirdiği bunca bakanlık so
ruşturması Ve süren 'davalara rağmen hâlâ görevi ba- . 
şında tutulmasının nedeni Sayın özdağlar ile olan ya
kınlığı mıdır? 

TC 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 14 . 1 . 1985 
Sayı : HM 9239/26 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGÎ : 21.12.1984 tarih ve Genel Sekreterlik 
7/305 - 2506/09789 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde göriderilen Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nalbaritoğlu 'taraftridan verilen 
yazılı soru önerge cevabı yazımız ekinde sunulmuş
tum 

Bilgilerinize arz e'derim. 
Mehmet Aydın 

IBakan 

' Soru 1. Manisa sağlık teşkİla'tın'da bir huzursuz
luk olduğu 'doğru müdür? Var ise bu konu Bakanlı
ğınıza da intikal etmiş midir? Etmiş ise hangi konu
lardır ve ne gibi muamele yapılmakta'dır? 

Soru 2. 'Bu huzursuzluğa neden; Demirci Hü
kümet Tabibi iken önce Manisa İl Sağlık Müdürlü
ğü Vekilliğine sonra da Sağlık Müdürlüğüne atanan 
Dr. İsmet Nardarmi'dır? 

Soru 3. IBu şahsın, yaptığı yolsuzluk ve adam ka
yırmalar var mıdır? Olmuş ise ne muamele yapılmış
tır? Ve bu şahıs, yaptığı haksız davranışları örtmek 
iç'in, etrafa; Sn. İsmail özdağlar'ın yakını olduğunu 
yaymakta mıdır? 

Soru 4. Bu Dr. İsmet Nardal'ın, Sayın öz!dağ-
lar'ın Demirci'deki annesinin sağlık bakımı için biz
zat resmî araba ile gidip - geldiği, iğnelerini bile 
kendisinin yaptığı doğru mudur? 
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Soru 5 i IBu kişinin, geçildiği bunca Bakanlık so
ruşturması ve 'süren davalara rağmen hala görevi 
başında tutulmasının nedeni Sayın özdağlar ile olan 
yalkın'lığı mıdır? 

Cevap : Mariisa Sağlık teşkilatında huzursuzluk ol
duğu yolunda Bakanlığımıza intikal eden bir husus 
mevcut değildir. Soru önergesinde adı geçen Manisa 
Sağlı'k ve Sosyal Yardım Müdürü Dr. îsma'il Nar-
dal hakkında Bakanlığımıza isim ve adres belirtme
den gönderilen şikâyet dilekçesinde adı geçen Sağlık 
(Müdürünün Sağlık Meslek Lisesi 'son 'sınıf öğrenci
lerinin mezun'iyetleri sebebiyle düzenlenen diploma 
töreninde yaptığı konuşmalarda hemşireleri küçük dü
şürücü 'sözler sarfetfiği belirtilmiştir. IBunun üzerine 
Bakanlığımız müfettişlerince yerinde yapılan tahkikat 
sonucunda dilekçede iiileri sürülen iddialar sübüt bul
mamıştır. Bunun dışında Dr. İsmail Narda! hakkın
da adam 'kayırma, yolsuzluk, haksız davranışları ört
mek 'için eski Devlet Bakanı îsmail özdağlar'ın ya
kını olduğunu belirten Ve annesine bakmak için res
mî araba ile g'idip ıgeld'iği 'konusunda bir şikâyet de 
vaki olmamıştır. 

Dr. îsmail Nardal'ın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürlüğü 'görevini sürdürme'siriin Manisa Milletve
kili îsmail özdağlar ile bir ilgisi yoktur. 

5. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak İline bağlı belediyelere yapılan 
maddî yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Er-
dem'in yazılı cevabı (7/307) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygılarımla arz ederim. 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

1, Zonguldak İlindeki belediyelere ne miktarda 
maddî yardım yapılmıştır? (Tek tek rakam olarak 
açıklanması) 

% Zongulda'k'ın Kozlu, Kdz. Ereğli, Kurucaşile, 
Bartın belediyelerinin bugüne değin ne gibi maddî 
ve ivedilik arz eden işlerle ilgili talepleri olmuş ve 
bunlardan hangileri ıgideritaıiştar? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 15 , 1 . 1985 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/01111 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 26Jİ2J1984 tarih ve KKGM. 

18/106-539/07865 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ile tarafımdan cevaplandırılması tensip 

olunan Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, yazılı soru önergesine verilen cevap ekte su
nulmaktadır,; 

Bilgilerinizi ive ıgereğin'i arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet 'Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Zonguldak Milletvekili Sayın Muhteşem Vasıf 
Ylücel'in yazılı soru önergesi cevabıdır. 
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oınguldak itti ve belediyelerine yapılan 

Tahakkuk 
miktarı 

400 ©00 <000 

75 000 000 

100 000 000 

100 900 000 

425-000 000 
2 500 000 
7 500 000 
2 500 ooa 
5 000 000 

2 500 000 
12 500 000 
7 500 000 
2 500 000 
5 000 000 
2 500 000 
2 500 000 
2 500 000 
5 ooa ooo 
2 500 000 

Ödenen 
(Nakit TL.) 

75 000 000 
25.000 000 

25 000 000 
50 000 000 
25 000 000 
75 000 000 (1) 
50 000 000 
50 000 000 (1) 

1125.000 000 
2 500 000 
7 500 000 
2 500 000 
2 500 OOÛ 
2 500 000 
2 500 000 

12 500 000 
7 500 000 
2 500 000 
5 000 U00 
2 500 000 
2 500 000 
2 500 000 
5 000 ODO 
2 500 000 

: 53 İ Ş . 1 .1965 0 : 1 

yardım miktarları ayrıntılı olar ak aşağıda belirtilmişi 

ödeme tarihi 

12.6.1984 
13 .7 4984 
31.8 4984 
4.10.1984 

30.10.1984 
11,10.1984 
15.(11.1984 
2141,1984 
26424984 
15404984 
30404984 
31.8 4984 
311 .8 4984 
30404984 
27414984 
27414984 
27414984 
27414984 
2741.1984 
27414984 
27414984 
27414984 
21.124984 
21424984 

Belediye Adı 

Zonguldak Belediyesi. 
Zonguldak Belediyesi 
Zonguldak Belediyesi 
Zonguldak Belediyesi 
Zonguldak Belediyesi 
Zonguldak Belediyesi 
Zonguldak Belediyesi 
Zonguldak 'Belediyesi 
Zonguldak Belediyesi 
Gökcebey Belediyesi 
Devrek Belediyesi 
Yenice Belediyesi 
Çaycuma 'Belediyesi 

t Çaycuma Belediyesi 
Hkarönü Belediyesi 
Karabük 'Belediyesi 
Safranbolu Belediyesi 
Kilimli Belediyesi 
Ulus Belediyesi 
Çaltalağzı Belediyesi 
Amasra Belediyesi 
Kozcağız Belediyesi 
Eflani Belediyesi 
Alaplı Belediyesi 

(1) Bu ödemeler karşılığında belediye bono almıştır. 

li Zonguldak ili ve ilçe belediyelerine bugüne kadar yapılan yardım miktarlao a$ağftia gösterilmiş
tir. 

Tahakkuk ettirilen 
Beleddıyenin Adı 

Zonguldak İli Kozlu 
Zonguldak ili Krd, Ereğli 
Zonguldak İlli Kurucaşile 
.Zonguüdak İli Bartın 

7 500 000 
18 750 000 
5 000 000 
7 .500. 000 

ödenen miktar 

7 500 000 
18 750 000 
5 000 000 
7 500 000 
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Aynıca 1983 yılında Kurucaşile Belediyesine ti
ler Bankasından 3 919 000 TL. sı gönderilmiştir. 

Kurucaşile Belediyesinin içme suyu tesisi daha 
önce YSE Genel Müdürlüğünce de aknmışitır. Buna 
bağlı olarak IKumluoa Köyünün içme suyu projesi 
1979 yılında ele alınmış 1984 içinde ikmal edilmiş
tir. Ancak ikmal sırasında 1984 içinde meydana ge
len bir sel baskını içme suyu terfi hattında tahribat 
yapmış Ibu tahribatı gidermek, için mahallinde çalı
şılmaktadır. Tahribat giderildiğinde tesis çalışmaya 
başlayacaktır. 

Kurucaşile merkezinin mevcut 170 hatlık santra
lında Ağustos 1984 sonu itibariyle 167 adet abo
ne bağlı olup 99 adet de bekleyen talep bulunmak
tadır.: Bekleyen taleplerin karşılanmasını teminen 1985 
yılı programından 160 hat kapasiteli ilave bir sant
ral tahsis edilecektir. Ayrıca merkeze bağlı Başköy 
acenteliğinin şebekeye irtibatlandınlması 1985 yılı 
yatırım programına alınmıştır.-

Hisar Köyünün Tekkeönü PTT şubesi kadrosu 
temin edilerek hizmete açılmıştır. 

Amasra - Kurucaşile arasında 22.10.1984 tarihin
de 1X3 kanallı telefon fcuranporitör sistemi kurulmuş 
olup, 2 adelt yarı oto irtibatı da bağlanmıştır. 

6. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, bir siyasî parti il yöneticilerinin kamu hiz
metleri yapma yetkisi istediği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
yazılı cevabı (7/ 308) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığımızı saygılarımla arz ederim;. 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

1. ANAP Zonguldak 11 Yönetim Kurulu sizden 
YSE ve Orman Başmüdürlüğü. hizmetlerini yaptır
mak üzere yetki istedi mi? 

2. İddiaya'göre sizin ANAP İli yöneticilerine bu 
konuda garanti verdiğiniz söylenmektedir, 

3. Sizce Devlet memuruna hizmetlerde siyasî 
parti yöneticilerinin emir vermesi uygun mudur? 

4. ANAP Zonguldak İl yöneticilerinin yine siz
den bazı bürokratların tayini konusunda yetki iste
dikleri İddia edilmektedir. Zonguldak Valisi Tevfifc 
Başakar'ın görevden alınması için size ya da ilgili 
bakanlığa talep gelmiş midir? 

TJC. 
Devlet Bakanlığı 10 . 1 . 1985 
Sayı : 2.Ö2-K108 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının 21.il 2.1984 gün ve 09792 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğünün 25.12.1984 gün ve 18/106-538/07866 
sayılı yazısı. 

Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel ta
rafından Sayın Başbakana yöneltilen ve ilgi (b) yazı 
ile kendileri adına cevaplandırılmakla görevlendirildi
ğim yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 

1. Anavatan Partisi Zonguldak İl Yönetim Ku
rulu Sayın Başbakandan Yol, Stı, Elektrik ve Orman 
Başmüdürlüğü hizmetlerini yaptırmak üzere yetki is
tememiştir. ©Öyle bir talep hukuk dışıdır. Anayasa
da sınırları çizilen kamu hizmetlerinin Siyasî Partiler 
Kanununa tabi partilere devri mümkün değildir. 

2j Anavatan Partisi Zonguldak İl yöneticileri 
de dahil hiç kimseye böyle bir konuda garanti ve
rilmemiştir. Esasen mevcut Anayasa hükümleriyle 
İtam bir aykırılık arz edecek böyle bir yetki devri 
konusunda yöneticilerce kimseye garanti verilemez. 

3. Devlet Memurları Kamu hizmetlerini, Anaya
saya, kanunlara, tüzüklere ve yönetmeliklere uygun 
şekilde yürütürler. İBu hizmetleri yürütürken 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu ile kadro kanunların
daki ve özel kanunlarındaki amir - memur, üst - ast 
münasebetlerine göre emir verir veya alırlar. Ka
nunlardaki öngörülen makam ve unvanlarla belir
lenmiş bu emir ve kumanda zincirine siyasî parti 
yöneticilerinin dahil edilmesi mümkün ve uygun 
değildir. Ydtkisiz ve sorumsuz kişi ve şahısların İda
re (Hukukunda emir kumanda zincirine girmesi huku
ken mümkün olmadığı gibi böyle davrananlar hak
kında Türk Ceza Kanunu fiilî suç sayarak ceza ter
tip etmiştir. 

4. Bazı bürokratların tayini hakkında Zonguldak 
Anavatan Partisi 11 yöneticilerinin yetki istediği id
diası doğru değildir. Yine Zonguldak Valisi Tevfifc 
Başakar'ın görevden alınması için ne Sayın Başfea-
kan'a ve ne de İçişleri Bakanlığına il yöneticilerin
den bir talep gelmiş değildir. Bazı illerde Devlet Me
murları hakkında vukubulan şikâyetleri yapanların 
çeşitli siyasî partilere mensup olmaları dolayısıyla 
bu şikâyetçilerle mensubu olduğu parti arasında ku-
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ruılmak istenen Ibağlantı böyle iddiaların ortaya çık
masına yol açmaktaıdırü 

Siyasî partilerin kendilerine akseden şikâyetler üze
rine, takip etmek ziorunda oldukları usul ve metotlar 
kendi ittüzüklerinde tanzim edilmiştir. 11 yöneticileri
nin şahsî görüşlerini mensup oldukları partinin gö
rüşü şeklinde takdim ederek davranmaları doğru
dan doğruya kendi partilerine zarar vermekten baş
ka bir işe yaramaz, 

Bu itibarla Ibütün siyasî parti il yöneticilerinin bu 
hassas konuya önem 'vermeleri gereklidir. 

40 yıla yaklaşan demokrasi tarihimizde gerek ik
tidar partilerinin gerekse muhalefete mensup parti
lerin il yöneticilerinin bu Demokrasi prensibini ih
lal ettikleri takdirde kendi parttilerine vermiş olduk
ları zararın fdturasınm mahallî ve genel seçimlerde 
nasıl pahalı ödendiği misalleriyle'sabit bulunmakta
dır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ ' Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

7. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Zonguldak İlindeki sağlık kurumlarının perso
nel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Mefhmet Aydın'ın yazılı cevabı (7/309) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakam Mehmet Aydın tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı saygıylarıımla arz ederim. 

Muihteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

1. Zonguldak'ta kurulu bulunan sağlık kurumla
rının ne kadar personel ihtiyacı vardır?. Bu ihtiyaçlar 
ne zaman giderilecektir?. 

2. Kandilli Bucağındaki Hastanenin ihtiyaca ce
vap verdiğini söyleyebilir misiniz?. Bu Hastaneyi tam 
teşekküllü hale getirmek mümkün müdür?. 

3. Zonguldak'taki yaşlı ve kimsesizlerin barın
ması için bir huzurevi açılması konusunda Bakanlı
ğınızın 'bir girişimi var mıdır?. 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 14.1.1985 
Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM 9239/28 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21.12.1984 tarih ve Genel Sekreterlik 7/309-
2510/09793 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Zongul
dak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel tarafından 
verilen yazılı soru önerge cevabı yazımız ekinde su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Aydın 

Sağlık ve öosyal Yardım 
Bakanı 

Soru 1. Zonguldak'ta kurulu bulunan sağlık ku
rumlarının ne kadar personel ihtiyacı vardır?. Bu ih
tiyaçlar ne zaman giderilecektir?. 

Cevap 1. Zonguldak Il'i sağlık kurumlarının per
sonel ihtiyacı asgari düzeyde olup bu ihtiyaç'1985 
yılında tüm ülkede dengeli dağılım esas alınarak kar
şılanmaya çalışılacaktır. 

Soru 2. Kandilli Bucağındaki Hastanenin ihtiya
ca cevap verdiğini söyleyebilir misiniz?. Bu Hasta
neyi tara teşekküllü hale getirmek mümkün müdür?. 

Cevap 2. Kandilli, Zonguldak Ereğli İlçesi Ba
yat Bucağına bağlı 2556 nüfuslu ve Ereğli'ye 20 km. 
uzaklıkta bir yerleşim .merkezi olup söz konusu yer
de tam teşekküllü bir hastane açılması gerek nüfusun 
azlığı ve gerekse Ereğli'ye yakınlığı nedeniyle düşü
nülmemektedir. 

Soru 3. Zonguldak'taki yaşlı ve kimsesizlerin' foa-
rınıması için bir huzurevi açılması konusunda Ba
kanlığınızın bir girişıimi var mıdır?. 

Cevap 3. Zonguldak'ta huzurevi açılması 1985 
yılı plan ve programında yer almamaktadır. Yaşlı 
ve kimsesizlerin barınalbiknesi için gerekli huzurevi 
ihtiyacı bölgesel olarak planlanmış olup Karadeniz 
Bölgesinde 1985 yılında Trabzon Huzurevinin, 1986 
yılında da Ordu Huzurevinin hizmete sunulma çalış
maları sürdürülmektedir. 
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8. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, 
Hatay İlinde açılan huzurevinin bazı ihtiyaçlarına 
ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Meh
met Aydın'm yazılı cevabı (7/315) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hatay'da açılan huzurevine 'ilişkin aşağıdaki soru

ların Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygı 
ile rica ederim. 

Abdurrahman Detnirtaş 
Hatay 

Hatay'da halkın yardımı ile açılan huzurevinde 
sağlık elemanı, memur, hizmetli kadrosu verilmiş mi
dir?. Herhangi bir nakdî yardım yapılmış mıdır?. Bu 
huzurevini bakanlığınız bünyesine almayı düşünüyor 
musunuz?. 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 14.1.1985 
Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM 9239-27 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21.12.1984 tarih ve Genel Sekreterlik 7/315-

2520/09865 sayılı yazınız. 

....>.. 
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ilgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen! Hatay 
Milletvekili Abdurrahman Demirtaş tarafından veri
len yazılı soru önerge cevabı yazımız ekinde sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet: Aydın': 
Sağlık ve Sosyal Yardım; 

Bakam 

Soru : Hatay'da halkın yardımı ile açılan hu
zurevine sağlık elemanı, memur,, hizmetli.kadrosu^ve
rilmiş midir . Herhangi bir nakdî yardım.yaptkn^ımı*: 
dır?. Bu huzurevini Bakanlığınız bünyesine almayı 
düşünüyor musunuz?. 

Cevap : Hatay Huzurevinin 1985 yılı'içinde tef
rişi ve personel ihtiyaçları karşılanarak hizmete açıl
ması planlanmıştır, 

Tefrişi için hayır sever vatandaşların gönüllü katr, 
kılarının sağlanması amacıyla 11 düzeyinde- gerekli 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bu huzurevi Bakanlığımız Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bünye-
sindedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

53 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

15 . 1 . 1985 Sah 

Saat : 15.00 

II 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 -

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Meclis Soruşturması Önergesi (9/329) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLlS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor IBakanından sözlü soru öner
gesi (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, İstanbul 
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 alınan harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/224) 

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

8. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
zeytinyağı skandalıyla ilgili davaya ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) 

9. — 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) 

10. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü
cel'in, Zonguldak - Yenice ile Bolu - Mengen arasın
daki orman sınır ihtilafına ilişkin Tarım Orman ve 
Köy İşleri (Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

11. — 'Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
•Bandırma - istanbul arasındaki vapur seferlerine iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) 

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

13. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, M^den 
Dairesinde görevli bazı memurlara kömür ruhsatı 
verildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
«Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Er
zurum Valiliğine çekildiği iddia edilen mesaja ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

15. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları 
Suriye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/238) 

16. — Istaribul Milletvekili İmren Aykut'un, An
kara - Yenimahalle Belediye Başkanının kadınlar İçin 
ayrı otobüs taşımacılığı başlattığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

(Devamı arkada) 



17. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, bele
diyeye alınacak işçi ve memurlara yöneltildiği iddia 
edilen sorulara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/240) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 1§LER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (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. — Istan'bul 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. — 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 Raporu (2/41) (S. Sayı
sı : 234) (Dağıtma tarihi : 8.1.1985) 

6. — 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komsiyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 
235) (Dağıtma tarihi : 8.1.1985) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 210 

25 . 10 . 1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu 
ve Yargılama Usulü Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet Komis

yonları Raporları (1 /610) 

r.c, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 16.10.1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn, Md. 
18/101-1811106174 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLM BAŞKANLIĞINA 

MİM Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12.10.1984 tarihinde 
kararlaştırılan «25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu
nun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim, 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Askerî tutukevlerinde bulunan 'tutuklular hakkında yapılacak işlemler 353 sayılı Askerî Mahkemeler Ku
ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 76 ncı maddesinde tanzim edilmiştir. ıBu maddeye göre, tutuklunun, 
tutukevinde ciddî bir tehlike 'teşkil ettiği diğer tutukluların emniyetü için gerekli görüldüğü, intihara, firara 
teşeibbüs etftiği veya Ibu yolda hazırlıkta bulunduğu takdirde tedbirler alınabileceği hükme (bağlanmıştır. 

Madde, tutuklular hakkında tedbir uygulanabilecek halleri sınırlamış ve tutükevinin diğer şekillerde dü
zenini bozan tutuklular hakkında tatbik edilebilecek tet'birlere yer vermemiştir. 

Ayrıca, askerî cezaevlerindeki hükümlüler hakkında da alınabilecek tedbirler ve uygulanacak disiplin ceza
ları konusunda, bir yönerge dışında, kanunî hüküm bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan manevra, tatbikat, harekat ile önemli projelerin tamamlanması gibi sebepler, hüküm giy
miş asker kişilerin cezaevine kapatılmasını bir müddet geciktirilmesini gerektirebilir. Bu ise, infaz emrinin 
makul bir süre sonra imzalanması suretiyle yerine getirilebilir. Ancak, Silahlı Kuvvetlerin esas rüknü olan su
baylar dışındaki asker kişiler için, önemli askerî hizmetlerin geri kaümasına yol açmayacağından, bu tür bir 
işleme gerek yoktur. Bu sebeple subaylar dışındaki asker kişiler hakkında verilen ve kesinleşen hükümlerin 
derhal yenine getirilmesinde hiçbir mahzur bulunmamalktadır. Shbaylar dışındaki asker kişilere ait hüküm
lerin, teşkilatında askerî mahkeme kurulu komultan veya askerî kurum amirince imzalanmasına lüzum yok
tur. Böylece özelikle Kolordu ve daha üst kademelerdeki komutanların çok değerli olan zamanlarının kay
bı önlenmiş olmaktadır. 

Anlatılan sebeplerle Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 244 üncü maddesinin 
5 inci fıkrası değiştirilerek C.M.U.K. ile paralellik sağlanmış, komutanların gereksiz zaman kayıpları önlen-
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miş ve kesinleşmiş kararların daha süratli feir şekilde yerine getirilmesi suretiyle, adaletin 'bir an önce yerine 
getirilmesi sağlanmış olmaktadır. 

Kanunun 244 üncü maddesine eklenen "bir fıkra ile askerî cezaevlerinde bulunan hükümlülere uygulana-
calk disiplin cezalarına açıklık getirilerek teferruatın yönetmelikte gösterileceği feelirtilırndkltedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının bu maddesi 'ile, askerî ceza ve tutukevinde bulunan tutuklulara uygulanacak 
tedbirlere açıklık getirilmekte ve ıbunlar hakkında hükümlülere uygulanan disiplin cezalarının tatbikine im
kân sağlamaktadır. 

Askerî tutulkevimn kanun, yönetmelik ve emirlerle tespit edilmiş düzenini bozan tutuklular hak'kında, hü
kümlülere uygulanan tedbir ve disiplin cezaları ile bunların neticeleri tatbik edilebilecektir. 

Madde 2. — Bu madde ile, kanunun 244 üncü mad desinin 5 inci fıkrası değiştirilerek, subaylar dışındaki 
asker kişiler hakkındaki cezaların daha ça'buk linfaz edilmesi sağlanmak suretiyle komutanların değerli za

manlarının israfı önlenmekte, yalnızca subaylar hakkındaki hükümlerin, askerî savcının talebi üzerine teşki
latında askerî mahkeme kurulu kıt'a komutanı veya askerî kurum amiri tarafından yerine getirileceği hük
me bağlanmaktadır. 

Diğer taraftan aynı maddeye bir fıkra eklenmek suretiyle, askerî cezaların infazı konusundaki boşluk dol
durulmakta, cezaların ne şekilde infaz edileceği, hükümlüler hakkında kimler tarafından ve ne gibi inzibatî 
tedbirler ve disiplin cezaları uygulanacağı hususları yönetmeliğe 'bırakılmaktadır. 

Madde 3. — Söz konusu madde ile, Kanunun yayı^m tarihinde yürürlüğe gireceği 'belirtilmektedir. 
Madde 4. — Bu maddede Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulunun yürüteceği açıklanmaktadır. 

MİM Savunma Komllsyonu Raporu' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/610 8 .: 11 , 1984 
Karar No. : 9 

YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

25.10.1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun iki Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, ilgili Millî Savunma Bakanı ve Bakanlık Müşavirlerinin de 
katıldığı, Komisyonumuzun 7.11.1984 tarihli .....;. Birleşiminde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunduğu üzere ve gerekse Sayın Bakanın verdiği tamamlayıcı 
bilgiye göre; Nezdinde Askerî Malhkeme kurulan kıta komutam veya askerî kurum amirleri emrinde Askerî 
Ceza ve Tutukevibulunmaktadır., 

353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun «Tutuklunun konacağı yer ve 
hakkında yapılacak işlem» başlıklı 76 ncı maddesi gereğince; Askerî Ceza ve Tutukevinde bulunan tutuk
lular hakkında yapılacak işlemler tanzim ediillmiş, uygulanacak tedbirler sınırlanmış ise de Askerî Ceza ve 
Tutukevinde bulunan tutukluların bulundukları mahallin düzenini bozanlar hakkında uygulanacak disiplin 
cezaları Jkonusunda, «Askerî Ceza ve Tutukevleri Yönergesi» dışında alınması gerekli yasal tedbirlere ait 
kanunî hüküm bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan manevra, tatbikat gibi sebeplerle, hüküm giymiş asker kişilerin cezaevine kapatılmasını 
bir müddet geciktirebilir ise de sulbaylar dışındaki asker kişiler fazlaca önem arz etmediğinden kesinleşen 
hükümlerin derhal yerime getirilmesi ile komutanların değerli zamanlarınım israfı önlenmiş olacaktır. Ayrıca 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 210) 
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244 üncü maddenin 5 inci fıkrasından sonra metne yeni fıkra ilave edilerek aslkerî cezaların infazı konu
sunda boşluk doldurulmakta Askerî Ceza ve Tutukevlerinde bulunan hükümlülere uygulanacak disiplin fe
zalarına »cılklık getirilerek 1412 sayılı C.M.U.K. ile paralellik sağlanmış ve adaletin biran evvel yerine getiri
lebilmesi öngörülmüş'tür. 

Komisyonumuz, yukarıda özetılediğimüz nedenlerle hazırlanan tasarıyı prensip olarak (kabul etmiş ve mad
delerin görüşmesine geçmiştir^ 

Tasarınım 1 indi maddesi uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 inci maddesiyle 353 sayılı Kanunun 244 üncü maddesinin 5 imci fıkrası iki fıkra halinde de

ğiştirilmekte ve aynı maddeye yeni bir fıkra eklenmek istendiğinden yamlış anlamaya sebebiyet vermemek 
için metne (7 inci) ibaresi eklenmiştir. 

Yine tasarının 2 ndi maddesinde yer alan «Ancak acil hallerde askerî savcılar veya askerî ceza ve tu
tukevi yetkililerince doğruca verilecek inzibatî cezalar derhal bir hâkim onayına sunulur» şeklindeki cümle
nin, inzibatî cezanın onaydan önce mi yoksa sonra mı infaz edileceği konusunda tereddütlere yol açma İh
timali bulunduğundan söz konusu cümlenin 3063 sayılı Kanuna paralellik sağlanması ve belirtilen tered
dütlerin* giderilmesi bakımından aşağıdaki gibi düzenlenoıişliir. 

«Cezaların askerî cezaevlerinde ne suretle infaz edileceği, hükümlüler hakkında kimler (tarafından ve 
ne gibi inzibatî tedbirler ve disiplin cezaları verilebileceği, Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılacak bir yö
netmelikte gösterilir^ Kınama haricindeki disiplin cezaları askerî mahkemenin hâkim sınıfından olan blir üyesi 
tarafından verilir. Ancak, acil hallerde askerî savcılar veya aslkerî ceza ve tutukevi yetkililerince verilecek 
inzibatî cezalar uygulamaya konulur ve derhal bir hâkim onayına sunulur.» 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 3 üncü ve 4 üncü maddeler uygun görülerek Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ömer Ferruh İlter 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
Ahmet Kemal Ay dar 
Ankara Mffl'dtvekıii 

Üye 
AH Rıza Akaydın 
Çorum Miiletveküli 

Üye 
Regit Ülker 

İstanbul Milletvekilli 
(2 ned maddeye çekimserdim) 

Üye 
Emin Fahrettin Özdilek 

Konya Milletvekili 

Başkaınıvıelkii'lii ve bu rapor Sözcüsü 
Nevzat Yağcı 

Elazığ MiillıetvekSi 

Üye 
Hûseyim Şen 

AntviL Milletvekili 
(İmzada buiuınamadı) 

Üye 
Hayrettin Ozansoy 

Diyarbakır Milletvekili 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir MPetvekü 

Üye 
Emin Alpkaya 

Niğde Milletvekili 

Üye 
Mehmet Muhlis Arıkan 

Üye 

Kâtip 
Hüseyin Aydın Arvasi 

Van Milletvekili 

Üye 
Ali Kemal Erdem 
Burdur Milletvekili 

Üye 
Mustafa Tınaz Titiz 
Îstambul Milletvekili 

Üye 
Ali Topçuoğlu 

Kahramanmaraş Milletvekili 

Üye 
Turgut HaUt Kunter 

Rıize Milletvekili 

Musa Ateş 
Samsun Milletvekili Tunceli Milletvekilli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı": 210) 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. :.1/610 
Karâr No. : 50 

22 . 11 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler ve Yargılama .Usulü Kanununun iki Maddesinin De
ğiştirilmesi Halkkınıdja Kanun Tasarısı M'gMi bakanlıklar temsilcilerinin de katimalarıyk Komisyonumuzun 
21.11.1984 tarihli 6 ncı birleşiminde incelenerek görüşülmüş, gerekçesiuygun-görülerek maddelerine geçilmesi 
kalbul edilmliş ve tasarının 1, 3 ve 4 üncü maddeleri Bakanllaır Kurulundan gelen sekiliyle aynen, 2 nci maddesi 
MMlî Savunma Komisyonunun değiştirdiği sekide kabul edilmişlik. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

Siirt 

Kâtip 
İbrahim Ay doğan 

tçel 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Uye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Hasarı Altay 

Samsun 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 210) 





HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun İki Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 76 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ı*Madde 76. — Tutuklanan kimse mümkün olduğu kadar hükümlülerden ayrı bir yere konur ve ayrı bir 
odada bulundurulur. 

Tutuklu hakkında ancak, tutuklama ile gözetilen gayeyi ve tutukevinin düzenini sağlayacak kadar kayıt
lamada bulunulur. Tutuklu tutukevinin düzen ve emniyetini bozmamak ve tutuklanmasmdaki gaye ile uygun 
olmak şartıyla* servet ve durumuna göre kendisi masraf ederek istirahat veya meşgalesini düzenleyebilir. Bu 
hükme uymak şartıyla okuma ve yazmaktan mahrum bırakılamaz. 

Tutuklu, tutukevinde ciddî bir tehlike teşkil ettiği veya diğer tutukluların emniyeti için gerekli görüldüğü 
veya intihara veya kaçmaya kalkıştığı veya bu yolda hazırlıkta bulunduğu takdirde sağlığına zarar verme
yecek tedbirler alınabilir. 

Askerî tutukevinin kanun, yönetmelik ve emirlerle tespit edilmiş düzenini bozan tutuklular hakkında, 
askerî cezaevindeki hükümlülere uygulanan tedbir ve disiplin cezaları ile bunların neticelerine dair hükümler 
tatbik olunur. 

Tutuklu, duruşmaya bağlı olmayarak çıkarılır.» 

MADDE 2. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 244 üncü mad
desinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Subaylar hakkındaki hükümler, askerî savcının talebi üzerine teşkilatında askerî mahkeme kurulu kıta 
komutanı veya askerî kurum amiri tarafından yerine getirilir.» 

«Cezaların askerî cezaevinde ne suretle İnfaz edileceği, hükümlüler hakkında kimler tarafından ve ne gibi 
inzibatî tedbirler ve disiplin cezalan verilebileceği, Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte 
gösterilir. Kınama haricindeki disiplin cezaları askerî mahkemenin hâkim sınıfından olan bir üyesi tarafın
dan verilir. Ancak, acil hallerde askerî savcılar veya Askerî Ceza ve Tutukevi Yetkililerince resen verilecek 
inzibatî cezalar derhal, bir hâkim onayına sunulur.,» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 21ü) 
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MÎLLÎ SAVUNMA (KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTÎĞÎ METİN 

25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun İki Mad

desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

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

MADDE 2. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 244 üncü 
maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş aynı maddeye aşağıdaki 7 nci fıkra eklenmiştir. 

«Subaylar hakkındaki hükümler, askerî savcının ta
lebi üzerine teşkilatında askerî mahkeme kurulu kıta 
komutanı veya askerî kurum amiri tarafından yerine 
getirilir.» 

«Cezaların askerî cezaevlerinde ne suretle infaz 
edileceği, hükümlüler hakkında kimler tarafından ve 
ne gibi inzibatî tedbirler ve disiplin cezaları verilebi
leceği, Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılacak bir 
yönetmelikte gösterilir, Kınama haricindeki disiplin 
cezaları askerî mahkemenin hâkim sınıfından olan 
bir üyesi tarafından verilir. Ancak, acil hallerde askerî 
savcılar veya askerî ceza ve tutukevi yetkililerince 
verilecek inzibatî cezalar uygulamaya konulur ve 
derhal bir hâkim onayına sunulur.» 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİÖÎ METİN 

25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askeri Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun İki Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kamu Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyonu metni
nin 2 oci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2101 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. —..Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Başbakan 
T. özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı Y. 
/. Özdağlar 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V> Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V*. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
Af, İV. Eldem 

Dışişleri Balkanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/, S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

15 . 10 . 1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
1. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı Y. 
•5.'İV, Türel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ve. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 210) 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 210) 





Dönem : 17 Yasama Yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 212 

Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci'nin, 1 8 . 5 . 1955 Tarihli ve 
6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 

Raporu (2 /162) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6570 s&yılı Gayrimenkul Kiralan Hakkındaki Kanuna Ek Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifim ilişikte sunulmuştur, 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

17.10.1984 

Mehmet Bağçecî 
Yozgat Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Danışma Meclisi zamanında «6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında» ki Yasaya 11.10.1983 günlü ve 
2912 sayılı Yasa ile bir geçici madde eklenerek birtakım kurum ve kuruluşların kirada bulunan gayrimen-
kullerinin kira bedelleri emsallerinin seviyesine çıkarılmıştır. Ne varki bu Kanunda belediye ve özel idareler 
dahil edilmemiştir. 

Belediyeler ve özel idarelere ait gayrimenkullerin kira bedelleri emsallerine göre günümüz rayiçlerinin 
çök altında olup, işletme ve amortisman masraflarını dahi karşılayamaz durumda sembolik bedellerle kirada 
bulunmaktadır. Yargı yoluna başvurmak suretiyle vaki kira parasını artırım talepleri, Yargıtay Özel Dairesin
ce benimsenen artırımda esas alınacak endeks uygulaması ilkesi uyarınca da emsal gayrimenkullerin rayici 
bedeller seviyesinde karara bağlanamamaktadır. 

11.10.1983 günlü ve 2912 sayılı Yasa ile sağlanan durum belediyeler ve özel idarelerin gayrimenkullerine 
de uygulanması için bu kanun teklifini yapmış bulunuyorum. 

Saygılarımla. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/162 
Karar No. : 52 

26 . 11 . 1984 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci'nin 18.5.1955 Tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi Komisyonumuzun 22.11,1984 tarihli 7 nci bir
leşiminde Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla .incelenip * görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

Teklifin İl inci maddesiyle eklenen geçici maddenin dördüncü fıkrasının başındaki «Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kiralayan kurum tarafından» ibaresi uygulamada tereddütlere 
neden olabileceğinden madde metninden çıkarılarak yerine «itiraz süresi içinde», ibaresi konulmuş ve ifade 
düzgünlüğü sağlamak amacıyla fıkradaki «kiracı,» kelimesinin yeri değiştirilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesindeki «yayımı» kelimesi, «yayımlanmasını» şeklinde değiştirilmiştir. 

Teklifin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

• 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malaıtya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkari 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 212) 



YOZGAT MİLLETVEKİLİ MEHMET BAĞÇECİ' 
NİN TEKLİFİ 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları 
Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları 
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — Belediyeler ve Özel İdare-' 
ler adına kayıtlı veya bunların kamu kuruluşları ve- . 
ya kamu yararına çalışan derneklerle müştereken sa
hip bulundukları gayrimenkullere (vasiyet edilenler 
dahil) ilişkin kira sözleşmeleri bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren altı ay sonra sona erer. 

Bu süre içinde yukarıdaki kurumlar ve bunların 
kira işlerini yürüten iştiraklerince rayiç ve emsal be
dele uygun olarak yeni kira bedeli ve şartlar tespit 
edilerek kiracıya tebliğ edilir. Eski kiracının birinci 
fıkrada belirtilen altı ayı taikip eden 30 gün içinde 
yeni kira bedeli ve şartlar üzerinde kira mukavelesi 
yapmaya hakkı vardır. 

Teklif edilen yeni bedele ve şartlara kiracüarca 
sulh hukuk mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilir. 
Otuz günlük süre içinde itiraz ve rüehan hakkını kul
lanmayan ve gayrimenkulu tahliye etmeyenlerin tah
liyeleri icra memurluğunldan istenir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
otuz gün içinde kiralayan 'kurum tarafından belirle
nen kira bedeline karşı sulh hukuk mahkemesine iti
raz vaki olduğunda dava sonuna kadar kiracı, ku
rum ve kuruluşlarca tespit edilen kirayı aylık olarak 
öder ve tahliye edilemez. Sulh hukuk mahkemesince 
rayiç ve emsale uygun olarak kira bedeli tespit olu
nur. Mahkeme kararına göre kiracı lehine fafk oldu
ğu takdirde bu miktar ileriki aylık kiralara mahsup 
edilir. 

Görülecek davalarda ilk ve eski 'kiranın toptan 
eşya fiyatlarındaki artış yüzdeleri bu tespitlerde na
zara alınmaz. Mahkeme tespitte bilirkişi olarak res
mî dairelerce bildirilen teknik elemanlardan, Ticaret 
Odası temsilcisinden ve bir de hukukçudan olmak 
üzere üç kişilik heyeti resen seçer. 

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak 
otuz gün içinde mahkemece tespit edilen kira bede-

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları 
Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları 
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — Belediyeler ve Özel İdare
ler adına kayıtlı veya bunların kamu kuruluşları ve
ya kamu yararına çalışan derneklerle müştereken sa
hip bulundukları gayrimenkullere (vasiyet edilenler 
dahil) ilişkin kira sözleşmeleri bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren altı ay sonra sona erer. 

Teklif edilen yeni bedele ve şartlara kiracılarca 
sulh hukuk mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilir. 
Otuz günlük süre içinde itiraz ve rüehan hakkını 
kullanmayan ve gayrimenkulu tahliye etmeyenlerin 
tahliyeleri icra memurluğundan istenir. 

İtiraz süresi içinde, belirlenen kira 'bedeline karşı 
sulh hukuk mahkemesine itiraz vaki olduğunda kira
cı, dava sonuna kadar kurum ve kuruluşlarca tespit 
edilen kirayı aylık olarak öder ve tahliye edilemez. 
Sulh hukuk mahkemesince rayiç ve emsale uygun 
olarak kira bedeli tespit olunur. Mahkeme kararına 
göre kiracı lehine fark olduğu takdirde 'bu miktar 
ileriki ayhk kiralara mahsup edilir. 

Görülecek davalarda ilk ve eski kiranın toptan 
eşya fiyatlarındaki artış yüzdeleri bu tespitlerde na
zara alınmaz. .Mahkeme tespitte bilirkişi olarak res
mî dairelerce bildirilen teknik elemanlardan, Ticaret 
Odası temsilcisinden ve bir de hukukçudan olmak 
üzere üç kişilik heyeti resen seçer. 

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak 
otuz gün içinde mahkemece tespit edilen kira bede
line göre kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hak-

Bu süre içinde yukarıdaki kurumlar ve bunların 
kira işlerini yürüten iştiraklerince rayiç ve emsal be-

j dele uygun olarak yeni kira bedeli ve şartlar tespit 
I edilerek kiracıya tebliğ edilir. Eski 'kiracının birinci 

fıkrada belirtilen altı ayı takip eden 30 gün içinde 
j yeni kira bedeli ve şartlar üzerinde kira mukavelesi 

yapmaya hakkı vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 212) 



(Teklif) 

l'ine göre kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya 
hakkı vardır. Bu süre içinde sözleşmeyi yapmayan 
ve biriken kira farklarını ödemeyen kiracının tahli
yesi icra memurluğundan istenir. 

Bu davalar ivedilikle görülür. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı takip eden ay
başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

4 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ki vardır. Bu süre içinde sözleşmeyi yapmayan ve bi
riken kira farklarını ödemeyen kiracının tahliyesi ic
ra memurluğundan istenir. 

Bu davalar ivedilikle görülür. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımlanmasını takip 
eden aybaşınndâ yürürlüğe girer. 

, MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis- * 
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 212) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 219 

İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 1 . 3 . 1926 Tarih ve 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununun 224 üncü Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 

(2 /163) 

T.B.M.M. Halkçı Parti 
Grup Başkanlığı 
Tarih .8.11.1984 

Sayı : 64 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 224 üncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
teklifim, gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
ibrahim Ural 

istanbul Milletvekili 

G E R E K Ç E 

Her suç, az veya çok kamu düzenini bozar. Fakat rüşvet suçu bu düzeni korumakla mükellef kişiler tara
fından lişlenmesi nedeniyle toplum hayatında derin yaralar açar. Bu nedenle hemen hemen her devirde rüş
vetin önlenmesi için gerekti tedbirler alınır. Ne yazık ki Türkiye'de bu konuda fazla tür şey yapılmış değil
dir. Hele son zamanlarda gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın ve gerekse Sayın Başbakanımızın bu konuya te
mas eden beyanatlarına rağmen hiç bir önleyici tedbirin alınmamış olması kamuoyunda haklı tereddütler 
yaratmıştır. 

Esasen rüşvetle mücadele etmek sanıldığı kadar zor değildir. Çünkü rüşvet artık halktan zorla alınır hale 
gelmiştir. Oysa mevcut kanunlarımız suçun meydana çıkmasını engellemekte rüşvet verenle alam cezalandır
dığı gibi belli ve kısıtlı durumlarda ancak ihban öngörmektedir. Oysa 218 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi 
Hakkındaki Kanunda öngörüldüğü gibi ihban teşvik edecek şekilde bir ikramiye sistemi getirildiği takdirde 
birçok olaylar meydana çıkacaktır. 

Bu kanunun hazırlanmasında güdülen amaç, rüşveti ortadan kaldırmak ve bu sayede dürüst memuru şai
belerden kurtarmaktır. Bütün bu nedenlerle bu teklif hazırlanmıştır. 
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tSTANBUL MİLLETVEKİLtİBRAHİM URAL'IN TEKLİFf 

1.3.1926 Tarih ve .765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 224 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 224 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eiklenmiştiir. 

«Görevli memurlara, yakınlarına veya aracılara rüşvet veya menfaat teklif veya temin edenlerle haber alan 
üçüncü şahıslar. durumu ihbar edip ispat ederlerse verilen rüşvetle temin edilen menfaatin yarısı kadar ikra
miye verilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 219) 
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Adalet Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/163 
Karar No. : 53 

26 . 11 . 1994 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 1 . 3 , 1926 tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 224 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Ko
misyonumuzun 22 . 11 . 1984 tarihli 7 nci birleşiminde incelenip görüşülmüştür. 

Türk Ceza Kanununun 209 ve 210 uncu maddelerinde irtikâp, 211 ve devamlı maddelerinde rüşvet suçu 
düzenlenmiştir. 

İrtikâp suçu memurun nüfuz ve görevini kötüye kullanmak suretiyle kişiyi tazyik etmesi ve bu tazyik 
•sonucu kişinin de memurun haksız talebini önlemek zorunda kalarak ona menfaat temini ve vadetmesiyle olu
şur. Burada kişi suçlu değil mağdurdur. 

Rüşvet ise toplu suçlar grubuna dahildir. Teşebbüs hariç mutlak iki kişiye, rüşvet alana ve verene ihti
yaç gösterir. Rüşvette kişi vermeyi vadettiği şeyi mecburiyeti olmaksızın vermektedir. 

Ceza Kanunumuzun getirdiği bu sistem içinde, memurla rüşvet anlaşması yapan kişi suçlu sayılmakta ve 
cezalandırılmaktadır. Memurla böyle bir anlaşmaya girmeyen kişi memurun hile veya cebiri sonucu haklı 
bir işini yaptırabilmek için para ita eder veya sair menfaat temin veya vadinde bulunursa, mağdur sayılmak
ta ve cezalandınlmamaktadır. Memur ise bu halde irtikâp suçunu işlemektedir. 

Kanun teklifi, mecburiyet olmadığı halde rüşvet anlaşması yapan kişiyi durumu ihbar etmesi halinde 
mükâfatlandırmak yolunu açmaktadır. Bu ise rüşvet olayının azalmasına değil artmasına neden olacaktır. 

Yukarıda arz olunan nedenlerle kanun teklifi komisyonumuzca olumlu bulunamamış ve maddelerine geçil
meden reddedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Mehmet Bağçec 

Yozgat 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkari 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

i 

ty<t 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 234 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğiinç ve 8 Arkadaşının, 
9 . 7 . 1945 Tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2 /41 ) 

T.B.M.M. Halkçı Parti 
Grup Başkanlığı 

Sayı : 21 
1.3.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SAYİN BAŞKANLIĞINA 

9.7.1945 Tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 2645 Sayılı Kanunla değişik 10 un
cu Maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifimiz genel ve Madde gerekçeleri ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla 

Feridun Şakir Öğiinç 
totanbul Milletvekili 

Abdullah Çakır efe 
Manisa 'Milletvekilli 

Sururi Baykal 
Ankara Milletvekili 

Kemal Özer 
İstanbul Milletvekili 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak Milletvekili 

Kadir Narin 
Diyarbakır Milletvekili 

Bilâl Şişman 
İstanbul Milletvekili 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak Milletvekili 

Salih Güngörmez 
Kocaeli Milletvekili 

GENEL' İGE'REKÇB 

Çalışanların her türlü risklere karşı korunması ve Anayasa gereği sosyal güvenliklerinin sağlanması ama
cıyla özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlardan 'biri ve en büyüğü foHindiği üzere Sosyal Sigortalar Kuru
mudur. 

Kurum kuruluş yasasına göre malî ve idari bakım dan muhtar ve tüzel kişiliğe sahip «bir Devlet kurulu
şudur. 

Kurum işçi işveren ve Devlet temsilcilerinden oluşan 4 kişilik 'bir yönetim kurulu tarafından idare edil
mektedir. 

*Bu yönetimde işçi emekli dul ve yetimlerini temsil edecek ve onların sorunları ile ilgilenecek bir üyenin 
'bulunmaması milyonlara yaklaşan bu toplumu huzursuz etmekte ve haklı şikâyetlere sebep olmaktadır. 

Nitekim kurumdan malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığı ve iş göremezlik geliri almaya hak kazanan sigor
talıların iş ve işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması hu gün dahi 'bütün vahameti ile ortadadır. 

S.SJK. tahsis işlemlerinde bütün şikayetlere rağmen gerekli etkin önlemler alınmamakta, emekli olmaya 
hak kazanmış sigortalıları yıllarca gelirden mahrum 'bırakarak perişan etmektedir. Çok kez geciken işlem
ler hemen her gün basına yansımakta ve böylece S.S. K.'ya duyulan güven önemli derecede sarsılmaktadır. 

Emekli olmak amacıyla işinden ayrılan bir işçinin yıllarca gelir bağlatmak için beklemesini anlamak ve 
izah etmek mümkün değildir. Bu konudaki haklı gerekçemizi ispatlamak için binlerce şikayetçi ve mağ
dur arasından sadece 7'sini örnek olarak gerekçemize yazıyoruz. 
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a) 10.672869 sigorta sicil nolu Recep Yıldız 30.3.1977 tarihinde 'başvurmuş 1 sene 7 ay 24 gün beklemiş 
ve maaşı bağlanaınadan 24.11.1978 yılında vefat etmiş 've müdahalemiz üzerine dul ve yetimlerine 20.11.1982 
tarihinde 210396037 ta'hsis numarası ile gelir bağlanmıştır. Gecikme süresi 5 yıl 7 ay 24 'gündür. 

b) 19.05918 Sigorta sicil nolu Metin Çetin, 29.5.1981 tarihinde 'başvurmuş ve müdahalemiz üzerine 
21.0396054 tahsis numarası ile igeliri bağlanmışıtır. Gecikme süresi 1 yıl 5 ay 21 'gündür. 

c) 6.459.784 Sigorta sicil numaralı Cevdet Çubukçu 27.5.1981 tarihinde başvurmuş geliri 20.11.1982 ta
rilhinde 'bağlanmış gecikme süresi 1 yıl 2 ay 25 gün gündür. 

d) 12.066797 sigorta sicil nolu Perihan Sekendur 25/6.1981 tarihinde başvurmuş geliri 23.11.1982 tari
hinde bağlanabikniştir. Gecikme süresi 1 yıl 4 ay 28 gündür. 

e) 7185974 Sigorta sicil nolu t. Oğuz Nalki Sayın 28.9.1981 Tarihinde başvurmuş, geliri 24.11.1982 Ta
rihinde bağlanmış gecikme süresi 1 yıl 2 ay 25 gündür. 

f) Hüseyin özdemir ta'hsis için 25.5.1981 Tarihinde 'başvurmuş maaşı (bağlanamadan 7.6.1982 tarihinde 
vefat etmiş, müdahalemiz üzerine dul ve yetimlerine 210396158 ta'hsis numarası ile 25.11.1982 tarihinde ge
lir bağlanabilmiştir. Gecikme süresi 1 yıl 6 aydır. 

g) Sathiye Öztekin 27.12.1974 tarihinde ölen kocasından ölüm aylığı talebinde bulunmuş kendisine do
kuz sene bir ay 3 'gün sonra 321181084 S.S.K. tahsis numarası ile 30 Ocak 1984 tarilhinde maaş bağlana-
'bilmiştir. 

Elektronik uydularla haberleşme çağı dediğimiz günümüzde ihmal ve takipsizliğin günahını Vatandaşa 
yükleme anlayışı geçerli olmamalıdır. 

Sorunları ile ilgilenmek üzere her gün binbir güçlükle Ankara'ya gelebilen emekli dul ve yetimler S.S.K. 
Genel Müdürlük kapılarını aşındırmakta ancak ve çok kere hiç bir sonuç alamadan Devlete küskün bir şe
kilde geldikleri yerlere dönmektedirler. 

Sayıları bir milyona yaklaşan işçi emekli dul ve yetimlerini 'temsil edecek bir üye yönetimde söz ve 
oy sahibi olarak bulunduğu taktirde yukarıda sıralanan sorunlarla fiilen ilgilenecek ve bu gün var olan 
şikâyetler azalarak Devlete güven artacak ve vatandaşların haklı sızlanmaları son bulacaktır. 

MADDE GEREKÇESİ 

Teklif edilen madde değişikliği ile S.S.K. yönetimine eskiden olduğu gibi bir işçi emekli temsilcisi seçil
mesi sağlanacak ve böylece ihalen 4 olan S.S.K. Yönetim (Kurulu dört üyeden beş üyeye çıkartılmış olacak
tır. 

Bu amaçla eski madde redakse edilerek tamamı yeniden yazılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 234) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ VE 8 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

"9.7.1945 Tarih ve 4792 Saydı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4792 sayılı Kanunun 2645 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Yönetim Kurulu : 

Madde 10! — Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek yönetim ve karar sorumluluk 
.ğunu taşır. 

Yönetim Kurulu bir başkan ile beş üyeden oluşur. 
Bir üye Sosyal Güvenlik Bakanının bir üye Maliye Bakanının önerisi üzerine müşterek kararla atanır. Sos

yal Güvenlik ve Maliye Bakanlıklarınca önerilecek üyelerin sigorta, iş hukuku veya sosyal ekonomi konula-
rından birinde yetkili kimseler olmaları şarttır. ^ 

İşçi ve işverenleri temsil eden birer üye Genel Kurulda kendi temsilcileri tarafından seçilir. 
Kurumdan aylık ve gelir almakta olanları temsil eden bir üye; Genel Kurulda, kendi temsilcileri arasın-

•dan ve bu temsilciler tarafından seçilir. 
Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdür Baş 

Yardımcısı Kurula başkanlık eder. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar atanabilir veya seçilebilirler. 
Atama ve seçim dönemi içerisinde herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri aynı 
usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bulunan yedekler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde göreve ge« 
lenler yerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar. 

Yönetim Kurulu haftada en az bir kez asgarî 4 üye ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile 
karar verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın olduğu taraf çoğunlukta sayılır. 

Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 
özürsüz olarak toplantıya katılmayan üyelerin ücretlerinden Yönetim Kurulu Yönetmeliğine göre kesinti 

yapılır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 234) 



Safilik ve Sosyal İşler Kornişonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 8 . 11 . 1984 

Esas No. : 2/41 
Karar No. : 16 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 5.3.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «istanbul Milletvekili Feridun Şa-
kir Öğünç ve 8 Arkadaşının 9.7.1945 Tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 8.11.1984 tarihli 8 inci Birleşiminde Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü temsilcileri ve teklif sahibinin de 
katılmasıyla görüşülüp incelendi. 

Esasen kamu iktisadî teşebbüsü statüsünde olan Sosyal Sigortalar Kurumunun Yönetim Kurulu üye sayı
sının, bütün kamu iktisadî teşebbüslerinin yönetim kurulu üye sayılarında yapılan değişikliğe paralel olarak 
16.3.1982 tarih ve 2545 sayılı Kanunla 5'e indirildiği; bunlardan birisinin Başkan, l'er tanesinin işçi ve işve
ren temsilcisi, diğer ikisinin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı tem
silcilerinden oluştuğu; 

Teklifin gerekçesinde S. S. K.'nın tahsis işlemlerinde gerekli etkin önlemleri almadığı; işçi emekli dul ve ye
timlerinin yönetimde temsil edilmemesi nedeni ile hak sahibi durumuna gelmiş sigortalıların işlerinin sürün
cemede kaldığının belirtilmesi ve bu görüşlerin teklif sahibi ve bazı üyelerce savunulması karşısında ilgili Ba
kanlık ve Kurum temsilcileri açıklamalarında : 

1. Teklifte gösterilen örneklerin tarihlerinin eski olduğu, 

2. Emekli aylığının erken bağlanmasının bir sistem sorunu olduğu, yönetim kurulu üye sayısının az veya 
fazla olmasının bu konuyu fazlaca etkilemeyeceği; son uygulamalarda merkezde •bilgi işlem uygulamasına ge
çildiği, aylık bağlamada merkezî sistemden ayrı olarak kurumun taşra teşkilatınca da aylık bağlama işlemle
rinin yürütülmeye başlandığı; her sigortalı için eski uygulamalardan farklı olarak tek dosya tutulmaya başlan
dığı; sistemde yapılan bu değişiklikler sonucu, sigortalının hizmeti sadece bir işyerinde geçmişse aylık bağla
ma işleminin ortalama onbeş günde sonuçlandığı; ancak sigortalının Bağ-Kur veya Emekli Sandığına tabi 
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hizmetlerinin birleştirilmesinde kuruma izafe edilemeyecek gecikmelerden dolayı az da olsa şikâyetler olabile
ceği belirtilmiş ve bu gerekçelerle teklifin tümü Komisyonumuzca reddedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvdküi 
Burhan Kara 

Giresun 

Sözcü 
Mahmut Orhon 

Yozgat 

Kâtip 
Hamdi Özsoy 

Afyon 

Üye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adana 

Üye 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydın 
imzada bulunamadı 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

Üye 
Günseli Özkaya 

istanbul 
imzada bulunamadı 

Üye 
îmret Aykut 

istanbul 

Üye 
Mehmet Sedat Turan 

Kayseri 

Üye 
Osman Nuri Akyol 

Kocaeli 

Üye 
Mustafa Kılıçaslan 

Sakarya 

Üye 
Turgut Sözer 

Sakarya 

Üye 
Ali Rıdvan Yıldırım 

Tunceli 

Üye 
Rıza öner Çakan 

Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 234) 




