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147,154 A) Çeşitti* İşler 
1. — Başkanvekili Turgut (Hallliıt Kun-

ter'in, Başkanvekilliği görevline başlaması 
münasebetiyle konuşması 147 

2. — Barbakan Turgut özal'ın ABD Baş
kanının davetli üzerine Amerika'ya yapacağı 
resmî ziyarete, Anayasanın 82 noi maddesi 
gereğince katılacak mrfletvetoülerine ait liste 
(5/38) 154 

B) Gündem Dışı Konuşmalar 147 
l1. —- Sakarya Milletvekili Turgut iSözer' 

in, Dünya Gençlik Yıllı dölayıısıylla gençlik 
sorunları konusunda gündem dışı konuşması 147:149 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
İncirlik Hava Üssündeki olaylar konusunda 
gündem dışı konuşması 149:151 

3. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demdr'in, 
«lîslama Göre Önsel Hayat» isimli kitap hak
kında gündem dışı konuşması 151:152 

C) Tezkereler ve önergeler 
1. —- Suudî Arabistan'la gidecek olan Baş

bakan Turgut özal'ın dönüşüne kadar Başba
kanlığa Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı î. Kaya Erdem'in vekillik etmestinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı Tez
keresi (3/736) 

2. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Millî 
Savunana 'Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşü
ne kadar Millî Savunma Bakanlığına Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi N. Türel'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı 'tezkeresi (3/737) 

3. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Dış
işleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne 
kadar Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı A. 
Mesut Yılmazın vekilik etmelinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(7/738) 

4. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Ba
yındırlık ve İskân Bakam 1. Safa Giray'ın dö
nüşüne 'kadar Bayındırlık ve ts&ân Bakanlı
ğına Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/739) 

Sayfa 
152 

152 

152 

152 

152 
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Sayfa 
5. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Ça

lışımla ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa 
Kalomıli'nıin dönüşüne kadar Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığına Devlet Bakanı 
Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi -
(3/740) 153 

6. — Avusturya'ya gidecek okn Adalet 
Bakanı İM. Necat Eldem'in dönüşüne kadar 
Adalet Bakanlığına İçişleri Bakanı Yıldırım-
Akbuluıt'un vekillik etmesinıin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/741) 153 

7. —• Fransaya gidecek olan Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Din-
çerler'in- dönüşüne kadar ıMıillî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığına Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekil
lik etmesinin uygun görüldüğün© dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/742) 153 

8. — Lüksemburg'a gidecek olan MMİ 
Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönü
şüne kadar Millî Savunma Bakanlığına Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi N. TÜ-
reî'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/743) 153 

9. — Jsviçre*ye gidecek olan Devlet Ba
kanı Ahmet Karaevli'nin dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı Abdullah 
Tehekeai'nin vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/744) 153 

10. — Japonya'ya gidecek olan Kültür 
ve Turizm Bakanı M. Mükerrem Taşçıoğlu' 
nun dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Ba
kanlığına Devlet (Bakanı Mustafa Tınaz Tâ-
ıtiz'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/745) 154 

11. — Japonya'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı A. Mesut Yıknaz'ın dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına da Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/746) 154 

V. — SEÇİMLER 154 
H. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim 154 

Sayfa 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 155,180 
A) Sözlü Somlar ve Cevapları 155 
1. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Salt 

Erol'un, Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi 
hizmetlerin yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 155 

2. — İçel Milletvekili 'Edip özgenç'in, 
Efcibank'ın verdiği kredilere ilişlkm Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/270) 155 

3. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre göre
vine son verilen kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 155 

4. — Edirne Milletve'kili Türkân Turgut 
Arikan'ın, ücretlilere ödenen vergi iadesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/280) 155 

5. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
emekli maaşı ödeyen bankalar arasındaki fark
lı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 155 

6. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünçtiny bakanlık irtibat bürolarının çalış
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/292) 155 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
basında yer alan Ordu-Hükümet işbirliği semi
nerine üişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/294) 155 

8. — îstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, Sıkıyönetim Kanununa göre işine son ve
rilen memur ve işçilerin durumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/296) 155 

9. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, 
ipek ipliği ithaline ve üretimine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/298) 155 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mafemud Al-
tunakar'ın, ilahiyat fakülteleri ders programlan 
nın açık öğretim kapsamına alınmasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/299) 156 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 180 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Erzurum Karlıova İlçesi arasındaki 
ulaşım sorununa ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazıli ce
vabı (7/347) 180:181 
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Sayfa 
2. -— Erzurum Milletvekili Himi Naîbant-

oğlu'nun Erzurum İli Şenkaya İlçesi deprem 
konutlarını inşa eden firmalara ilişkin soru
su ve Bayındırlık ve tsikân Bakanı İsmail Safa 
Giray'm yazılı cevabı (7/384) 181:182 

3. — Kayserö Milletvekili Mehmet Ünerin, 
Kayseri IHnin hava kirliliği sorununa ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet 
KaraevM'oin yazılı ceva'bı (7/413) 182 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GÜLEN 
DİĞER İŞLER 156 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğm' 
nunyTürk 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) 156 

2. — Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. , 
Dışişleri Bakam Vahit Halefoğlu, Katar Emirinin 

ülkemize yaptığı ziyaret, 
Sanayi ve Ticaret Bakam Hüseyin Cahit Aral da 

Cezayir'e yaptığı resmî ziyaret, 

Hakkında 'gündem dışı açıklamalarda bulundu
lar. 

Kars Milletvekili Musa öğün, kalkınmada önce
likli yörelerle ilgili teşvik tedbirleri, 

Ankara Milletvekili Neriman Elgin '«Gençlik Yılı» 
nda, esnaf ve sanatkâr olarak çalışan gençlerimizin 
düşünülmemesi, 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz da İncirlik Ha
va Üssünde Amerikan polisiyle işçiler arasında vaki 
çatışma, 

Konularında gündem dışı (birer konuşma yaptılar. 
M'iMî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi 

Dinçerler de Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in 
«Gençlik Yılı» nda, esnaf ve sanatkar olarak çalışan 
gençlerimizin düşünülmemesi konusunda yaptığı gün
dem dışı konuşmaya cevap verdi. 

Sayfa 
Tasarısı ile Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir 
ve 7 Arkadaşının 29.6.1956 Tarih ve 6762 Sa
yılı Türk Ticaret Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/637, 2/157) (S. Sayısı : 
236,236'ya 1 İnci ve 2 nci Ek) ' 156:174 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye ;Üçok ve 
10 Arkadaşının 17.7.1964 Tarih ve 506 Öayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 21.6.1973 Tarih 
ve 1753 Sayılı Kanunla Değişik 23 ve 68 inci 
Maddelerinin (I) Numaralı Bentlerinin (A) Fık
ralarının Değiştirilmesine ve Aynı Maddelerin 
(B) Fıkralarının Yürürlükten Kaldınlmasma 
İlişkin Kanun Teklifi ile 506 -Saydı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 98 inci Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Kanu
na Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Büt
çe komisyonîarı raporları (2/3, 1/649) (S. Sa
yısı : 262) , ' ,' 174:180 

Sovyetler Birliği Devlet Başkam Konstantin Çer-
nenko'nun cenaze törenine katılmak üzere Sovyetler 
Birliğine gidecek olan Başbakan Turgut özal'ın dönü
şüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı 1. Kaya Erdem'in (3/727), 

Dışişleri Bakam Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına da Devlet Bakanı A. Me
sut Yslmaz'ın (3/728); 

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

Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, Ba
ğımsız üyelerce aday gösterilen Balıkesir Milletvekili 
Mustafa Çorapçıoğlu seçildi. 

İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, tütün üre-
ticilerinin bazı sorunlarına ilişkin (6/285) sözlü so
rusuna Devlet Bakam Abdullah Tenekeci, 

lîfltanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün Sos
yal Sigortalar Kurumunun prim alacaklarına ilişkin 
(6/293) sözlü sorusuna da Çalışma ve Sosyal Güven
lik 'Bakam Mustafa Kalemli, 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un (6/265), 
Adana Milletvekili Nuri Korkrnaz'ın (6/279) ve 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün 

(6/292) sözlü soru önergeleri, ilgili bakan Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından; 

içel Milletvekili Edip Özgenç'in (6/270), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/280) ve 
Konya Milletvekili Salim Ererin (6/290) sözlü so

ru önergeleri, mehil verildiğinden; 
Adana Milletvekili Cüneyt Oanver'in (6/294) sözlü 

soru önergesi, soru sahibi ve ilgili bakan Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından; 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/296) 
sözlü soru önergesi de soru sahibi izinli olduğundan; 

Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil

letvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ceza 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 erte
lendi. 

Tasarı 
1. — 2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinin Dev

let Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun ıBazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/661) (Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonuna) Başkanlığa geliş ta
rihi : 18 . 3 . 1985) 

Tezkereler 
1. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1977 

Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuma İlişkin Sayıştay (Başkanlığı 
Tezkeresi (3/729) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 14.3.1985) 

2. — İktisadî ve Ticarî İ M e r Akademileri 1978 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuma İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresıi (3/730) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 14.3.1985) 

3. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1979 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil-

2.9.1971 Tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanat
kârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ile Altı Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının (1/542, 
2/4, 2/47, 2/198, 1/650) (S. Sayısı : 260) maddeleri 
kabul edilerek tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı 
sonucunda kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve bu 
Kanuna iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı (2/5, 1/651) (S. Sayısı : 261) de kabul edildi 
ve kanunlaştı.' 

19 Mart 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 19.09'da son verildi. 

Başkan 
Başkanveküi 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kayseri Çankırı 

Muzaffer Yıldırım Saffet Sakarya 

diriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay (Başkanlığı 
Tezkeresi (3/731) (Sayıştay Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 14.3.1985) 

4. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1980 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunu'lduğuna /İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi (3/732) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi; 14.3.1985) 

5. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1981 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi (3/733) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 14.3.1985) 

6. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan 
Sungurlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/734) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
(Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.1985) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

18 . 3 .1985 Pazartesi 
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7. — Lütfi Polat (Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yenine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/735) {Adalet KotmAsyonuna) (Başikanİığa geliş 
Hanini : 15.3.1985) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — ıSi'irtt (Milletvekili Nejdet iNaicü Mim&roğlu' 

aun, Siirt İlinde sigara fabrikası kurutaasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/300) {(Başkanlığa geliş tarihi : 7.3.1985) 

2. - - İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın^ bazı 
şirketlere verilen gemi kredilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi ( 0 0 1 ) (Başkanlığa geliş ta
rihi : İ 1.3.1985) 

3. — izmir Milletvekili Işday Saygın'ın; Buca'nın 
ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-. 
gesi (6/302) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1985) 

4. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
ayçiçeği taban fiyatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/303) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 14.3.1985) 

. Yazılı Soru önergeleri 
1. -— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlü^ 

nun, Erzurum - Şenkaya depremzedelerine yapılan 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/423) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.3.1985) 

2. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
2531 sayın Kanunun uygulanmasına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/424) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 6.3.1985) 

-3, •-*• izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, yeminli 
özel teknik büro kuran belediye meclisi üyelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazık soru önergesi (7/425) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.3.1985) 

4. —, Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'dn, 
Ordu ili sağlık personeline ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından yazılı soru önergesi (7/426) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.3.1985) 

5. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, dü
şük fc^ D^vlei tahviüerme^ ^^ Başbakandan ya
zdı soru Önergesi (7/427) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.3.1985) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlü' 
nun, 1980 - 1984 yıllarındaki kalkınma hızlarımıza 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı ' soru 
Önergesi (7/428) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1985) 

7. — Erzurum Milletvekili Hdkm Nalbantoğlü* 
nun, işçi sendikaları sayısına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/429) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.1985) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlü' 
nun, 1984 yıl sonu itibariyle elektrik götürülen köy
lerin sayışma ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
karımdan yazdı soru önergesi (7/430) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 4.3.1985) 

9. — Erzurum Milletvekili Hikni Nalbantoğlü' 
nun, su değirmenlerinin küçük hidroelektrik santral-
larına dönüştürülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazdı soru önergesi (7/431) (Baş
kanhğa geliş tarihi : 4.3.1985) 

10. —- Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlü' 
nun, petrol üretim ve tüketimine ilişkin Enerji ve Ta
bi! Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/432) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1985) 

11. — Erzurum. Milletvekili Hilmi Nalbantoğlü' 
nun, ban komşu ülkelerle tütün birliği kurulması ve 
döviz kaçağının önlenmesine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından yazdı soru önergesi (7/433) (Başkan
lığa geliş tarihi : 4.3.1985) 

19 . 3 .1985 Salı 

Raporlar 
1. — HükümeÜerarası Deniz tstişarî Teşkilatı Söz

leşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/555) (S. Sayısı : 263) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1985) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavut
luk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko

misyonları raporları (1/475) (S. Sayısı : 264) (Dağıt
ma tarihi : 18.3.1985) (GÜNDEME) 

3. — Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası 
Sözleşmesi ile Ekinin ve Konferans Kararlarının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/540) (S. Sayısı : 265) (Da
ğıtma tarihi. : 18.3.1985) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlü' 

nun, ülkemizdeki ziraat traktörlerine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından yazdı soru önergesi 
(7/434) (Başkanhğa geliş tarihi : 4.3.1985) 
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2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, ülkemizin 1980-1984 yıllarındaki ekonomik du
rumuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/435) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.3.1985) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkilatına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/436) (Başkan
lığa geliş tarihi : 4.3.1985) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, Devlet Demiryolları, Denizyolları ve Türk Ha
vayollarında çalışan personel sayısına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/437) (Başkan
lığa geliş tarihi : 4.3.1985) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu* 
nun, Ülkemizdeki yabancı havayolları acentelerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/438) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1985) , 

6. —• Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, Tekel Genel Müdürlüğünün sigara üretimine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/439) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1985) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, Millî istihbarat Teşkilatına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/440) (Baş/bakanlığa geliş tarihi : 
4.3.1985) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/441) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1985) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, Gima Anonim Şirketine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Balkanından yazılı soru önergesi (7/442) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.3.1985) 
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10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, Çatalhan PTT yemekhanesi onarım ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/443) (Başkanlığa geliş tarihi : 1985) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Daire Baş
kanlığı personeline ilişkin Ulaştırma Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/444) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.3.1985) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu* 
nun, Devlet dairelerindeki üst düzey yöneticilerin iş 
toplantılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/445) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1985) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, Ankara Telefon Başmüdürlüğü binasının resto
rasyon ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/446) (Başkanlığa geliş 'tarihi: 4.3.1985) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, müteahhitlik karnelerinin değer ve grup sapta
malarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/447) (Başkanlığa geliş tarM : 4.3.1985) 
# 15. -— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, ülkemizdeki kooperatif birliklerine ilişkin Ta
rım Orman ve Köylşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/448) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1985) 

16. —- Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, müteahhitlerimizin dış ülkelerde aldıkları iha
lelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/449) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.1985) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoglu' 
nun, kooperatifçiliğin Devletçe desteklenip yaygınlaş
tırılmasına ilişkin Sanayii ve Ticaret Bakanından ya-

> zıh soru önergesi (7/450) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.3.1985) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekUi Turgut Halit Kunter 
KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Muzaffer Yıldırım (Kayseri) 

BAŞKAN — Tüı'kiye Büyük Millet Meclisinin 74 üncü 'Birleşimini açıyorum. 

ffl. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını 
yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

ı(Yoklama yapıldı) 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) ÇEŞİTLİ İSLER 
1. — BaşkanvekUi Turgut Halit Kunter'in, Baş-

kanvekilliği görevine başlaması münasebetiyle konuş
ması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşmelere 
'başlamadan önce yüce Genel Kurulun yüksek mü
saade ve müsamahaları ile ilk defa yönetim görevi 
almam münasebetiyle kısa ıbir maruzatta bulunmak 
istiyorum. 

1982 Anayasamızın 6 ncı maddesinin birinci fık
rası, gayet açılk ve net olarak 'bizler için çok değerli 
«Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.» cümlesini, 
bulunduğu sayfaya âdeta hakketmiştir. 1924 ve 1961 
Anayasalarımız da aynı hak kayıtlarını taşıyorlardı. 

15 inci Türk Devletinin çöktüğü ve 16 ncı Türk 
Devletinin temellerinin atıldığı o karanlık günlerde 
devletin kurucusu, ölümsüz, 'büyük Atatürkümüzün 
1920-1923 yılları arasında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı olarak görev yapmaları; îs'tiklal Sa
vaşının Türkiye Büyük Millet Meclisince idare edil
mesi, kazanılması ve böylece doğan Kuva-yi Milliye 
ruhu daima hatıralarımızda taptaze durmaktadır. 

26 Şubat 1985 tarihinde yaptığımız 65 inci Birle
şimde, 'bendenizi 17 nci dönemini sürdüren bu yüce 
Meclise Başkanvekili olarak seçmenizi, şahsıma mü
teveccih en büyük bir şeref olarak kabul ediyorum. I 

f BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri, yeter sayımız vardır. Ancak, yoklama
da bulunmayan sayın üyelerin adlarını, soyadlarını ve 
seçim çevrelerini bildiren pusulayı Başkanlık Diva
nına göndermelerini rica ediyorum. 

KURULA SUNUŞLARI 

I Naçiz şahsıma bu şerefi bahşedenlere ve yüce Genel 
Kurulumuzdatoi bütün değerli milletvekili arkadaşla-

I rıma, bu münasebetle şükranlarımı arz ediyorum. (Al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, yükümlendiğim bu şerefli 
görevin çok 'büyük sorumluluğunu da müdrikim. 
ölümsüz, büyük Atatürk'ün ilkeleri ışığında 1982 
Anayasası, halen uyguladığımız İçtüzük, çok kıymet
li parlamento örf, âdet ve gelenekleri şiarım ve reh
berim olacaktır. Bunun ötesinde Genel Kurulu oluş
turan çok değerli bütün arkadaşlarımın, sizlerin yar
dımlarınıza mazhar olacağıma da inanıyorum. 

Bu duygu ve düşünceler içinde yüce Genel Ku
rulumuza tekrar şükranlarımı ve saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

B) GÜNDEM DIŞI (KONUŞMALAR 

1. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, Dün
ya Gençlik Yılı dolayısıyla gençlik sorunları konu
sunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Büyük Millet Meclisinin saym üye
leri, bu zorunlu ve vecibem olan kısa maruzatımı 
bu şekilde yaptıktan sonra görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden evvel 3 arkadaşıma gündem 
dışı söz vereceğim. 
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ilk söz Sayın Turgut Sözer'indir. 
Sakarya Milletvekili Sayın Turgut Sözer, Dün

ya Gençlik Yılı dolayısıyla gençlik sorunlarıyla ilgili 
gündem dışı konuşma yapacaktır; buyurun Sayın Sö
zer, süreniz 5 dakikadır efendim. 

TURGUT SÖZER (Sakarya) — Değerli Başkan, 
saygıdeğer üyeler; bugün burada Dünya Gençlik Yı
lı nedeniyle yeterliliği oranında gençliğimizin sorun
larına değinmeye çalışacağım. 

Yüce Atatürk Cumhuriyeti Türk gençliğine ema
net etmiştir. Vicdanı ve fikri hür nesiller olarak ye
tişmesini istemiştir Türk gençliğinin. Bu yıl ise aynı 
zamanda Dünya Gençlik Yılı olarak ilan edilmiştir. 
Bu konuda ne yapıyoruz, ne yaptık ve neler yapma
lıyız? Türk gençliğinin, bugün çok ve karmaşık so
runları olduğunu hiç kimse inkâr edemez. Bunların 
başlıcaları şunlardır : Eğitim sorunu, iş sorunu, sağ
lık ve beslenme sorunu, yurt sorunu gençliğimizin 
çeşitli sorunları içerisinde en başta gelenleri olarak 
sayılabilir. Gençlerimiz liseleri bitirir bitirmez üni
versite ve yüksekokullara girmek için âdeta bir ma
raton yarışma hazırlanmaktadırlar. Bugün Türk eği
tim sistemi değerlendirmeden o kadar yoksun ki, pa
ralı dershaneler binlerce gençle dolup taşıyor. Niçin 
dolup taşıyor? Çünkü okullarında gördükleri öğre
tim ve eğitim üniversite ve yüksekokullara girmeye, 
sınavları aşmaya yetmiyor. Bu, devletin eğitim siste
minde büyük bir eksikliği göstermektedir. Türkiye' 
nin eğitim sistemini - 40 yıldır yazılır, söylenir - ça
ğımız gereklerine, insan onuru ve haysiyetine, bilim 
değerlerine, tüketici değil üretici yetiştiren esaslara 
bağlı bir şekle dönüştürmeliyiz. 

Şimdilerde ise, kulağımıza gelen sözlere bakılır
sa, Türk eğitim sistemi, bırakınız çağdaş olmasını, 
Türk - İslam sentezcilerinin elinde yeni maceralara 
doğru sevk edilmekteymiş. (HP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bu durum bütünüyle ortaya çık
malıdır. ANAP'ın dört eğiliminden süpürülen iki eği
lim dışında, şimdi ayakta kalan iki eğilim mücade
lesinde, millî eğitimin kimin payında olduğu bilin
mektedir. Millî eğitim, kim olursa olsun, böyle çağ 
dışı görüşlere terk edilemez. (HP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Getirilen paralı eğitim sistemi, an
cak zengin çocuklarının okuma olanağını sağlaya
caktır. Bu olay, fakir ve hatta orta durumda geçi
nen insanların çocuklarının, yarın da Türk Devleti 
kadrolarında yer almamasını amaçlamaktadır. 

Türkiye'de aynı sorunun bir başka yanı da, üni
versite ve yüksekokula girmek kadar, buralardan 
mezun olduktan sonra nerede ve ne zaman iş bulu-
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nacağı sorunudur. Türkiye'de adım başına yüzlerce 
diplomalı işsize rastlamak, yadırganacak bir olay 
olmaktan çıktı. Bugün, üç beş memurluk için açık 
hava stadyumlarında, 10 bin kişilik sınavlar yapılı
yor. Odacılık kadrolarına müracaat eden üniversite 
mezunları görülüyor. İşportacılığın daha kârlı oldu
ğu, bankadaki 1 milyon liralık mevduatın karşılığı, 
üniversite bitirmiş bir gencin aylığına denk faiz ge
tiren bir ülkede, böyle bir eğitim sistemi ne işe ya
rar ve okumuş gence nasıl bir istikbal sağlar? Bu
nun hesabını biz vermeyeceğiz de kimler verecek? 
Hasbelkader sınav kazanmış ve bir fakülteye veya 
yüksekokula girebilmiş bahtlı, şanslı gençlerin sağ
lık, beslenme, yurt ve geçim sorunu yürekler açıcı 
mıdır? Bu uygarlık çağında, biz Devlet olarak, bu 
gençlerimizin gelişmesine, Türk toplumunun muasır 
medeniyeti aşması için ne sistemler getirdik, neler 
yaptık ve bu gençlere neler verdik? İddialı ANAP 
Hükümeti, bunları içinde bulunduğumuz bu Gençlik 
Yılında Türk halkına açıklamalıdır. 

Türk gençliğine güven dönemini açmalıyız. Ata
türk'ün deyimiyle, «Fikri hür, vicdanı hür» bir genç
lik olduğunu, ona inanarak göstermeliyiz. Türk genç
liği, beyni uyuşturulmuş, yalnızca dans salonlarının, 
diskoteklerinin gençliği elbette değildir. Okuyan, tar
tışan, gerçekleri korkmadan söyleyebilen bir gençlik
ten gelecek için büyük umutlar beklenir. 

Mutlak çıkması gereken genel af yasasını değer
lendirirken gençliği, vicdanı hür, fikri hür gençlik 
tanımında değerlendirmek, Devlet için yüce bir gö
rev olmalıdır. Çünkü Türk gençliği tümüyle, hiçbir 
zaman Atatürk çizgisinden ayrılmamış, Cumhuriyet
çi ve Atatürkçü ilkelere bütünüyle sadık kalmıştır. 

Hiçbir koşul söylemeden, yanlışları kendi değer
lendirmeleri ve vicdan sınamasından geçirmeye bı
rakarak, insan canına kıymamış hapishanelerdeki 
gençlerimize yeniden değerlendirme yolu açılmalı ve 
bir af çıkarılmalıdır. (HP sıralarından alkışlar) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Hangi 
aftan bahsediyorsun? 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Çağın gerçekle
ri ve Türkiye'deki yeni demokrasinin büyüklüğü bu
nu beklemeden yapmalıdır. 

Dünyanın hiçbir yerinde çağdaş anlamda hiçbir 
devlette, hiçbir ülke gençliğini güvensizlik psikozu 
içinde tutamaz. Hep beraber ülkemiz için yeni ufuk
lar açmalı, gençlerimizi sevindirecek ve umutlandıra
cak yeni ve olumlu kararları almalıyız. Ülkenin ve 
gençliğin geleceği yüce tasviplerinize bağlıdır. Bu-
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günün gençliğinin yarının geleceği ve umudu olduğu
na, hiçbirinizin şüphesi olmadığı inancı içerisinde he
pinize saygılar sunarım. (HP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sözer. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, in
cirlik Hava Üssündeki olaylar konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı, Ada
na Milletvekili Sayın Cüneyt Canver, Adana İncir
lik Hava Üssü konusunda yapacaktır. 

Buyurun Sayın Cüneyt Canver. (HP sıralarından 
alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan. 
değerli milletvekilleri; yıl 1985, günlerden 13 Mart, 
yer Adana'daki ortak savunma tesislerimizden biri 
olan tncirlik Hava Üssü. 

Sürdürülen onurlu politikalar sonucu bu üssün 
artık Amerikan Hava Üssü diye anılması olanaksız. 
Zira en son, 1 Şubat 1981 tarihli ve 172İ8 sayılı Res
mî Gazetede yayınlandığı üzere, tamamen Türk su
baylarca yönetilen askerî hava üssünde tesis güven
liği, tesis komutanına, tesis girişlerin kontrolü konu
sundaki sorumluluğunu yerine getirmesinde yardım 
etmek üzere vasıflı Amerika Birleşik Devletleri per
soneli, talep üzerine tahsis edilecektir. Tesise giren 
veya çıkan personelin veya araçların aranmasına ge
rek duyulduğunda, Türk personel veya araçlarının 
aranması Türk güvenlik personeli tarafından, Birle
şik Devletler personel veya araçlarının aranması ise 
Birleşik Devletler güvenlik personeli tarafından ya
pılacaktır. Bu ikili anlaşmadan da anlaşıldığı üzere, 
Birleşik Devletler güvenlik güçlerinin, hiçbir şekilde 
Türk personel ve araçlarını arama yetkisi yoktur. 
Bu açık hükme ve aradaki ikili anlaşmaya rağmen, 
sizlere, geçtiğimiz çarşamba günü Adana'daki ortak 
savunma tesislerinden biri olan İncirlik Hava Üssün
de meydana gelen onur kırıcı bir hadiseyi naklede
ceğim : 

Olay 13 Mart 1985 Çarşamba günü meydana gel
mesine rağmen, bizim ancak bir sonraki gün ve özel 
olarak haberimiz olabilmiştir. Telefon ile aldığım 
bilgi üzerine derhal Sayın İçişleri Bakanını arayarak, 
İncirlik Hava Üssünde Türk işçilerinin Amerikan po
lisi tarafından canice dövüldüğünü ve olay hakkın
da bilgi verip veremeyeceğini kendilerine sordum. 
Saym Bakan, böyle bir olaydan haberi olmadığını, 

. ancak gerekli araştırmayı derhal yapacağını belirtti. 
Bu telefon konuşmasından sonra hemen Adana'ya 

f gittim ve İncirlik Hava Üssünün Türk Komutanını 
I arayarak olay hakkında bilgi istedim. Görevli, bana 
I bu konuda bilgi veremeyeceğini, olayın doğru oldu-
I ğunu, konunun Genelkurmay Başkanlığınca da araş-
I tırıldığını, ancak boyutlarının çok büyük olmadığını 
I bildirdi. Ardından emniyet müdürü ile valiyi ara-
I dım; ancak görüşme olanağı bulamadım. Sıkıyöne-
I tim Komutanı ise Adana dışında olduğu için onunla 
I da görüşme yapma olanağı bulamadım. 

I Bir olay olmuştu, olayı öğrenmek, sizlere sağlıklı 
I bilgiler sunmak amacıyla uğraşmama karşın, bana 
I güvenip de, bu ülkenin bir parlamenteri, bütün ulu-
I sun vekili olarak beni aydınlatacak hiç kimseyi bu-
I lamadım. Sonunda 13 Mart 1985 Çarşamba günü 
I Amerikan polislerince vahşi bir şekilde dövülen işçi-
I lerimizin yattığı Adana Sosyal Sigortalar Hastanesi-
j ne gittim. Olayı önce dövülenlerden sizlere nakledi-
I yorum. 

I Ömer Güvez 6 yıldır İncirlik Hava Üssünde ça-
I lışıyor. Sayın Güvez şöyle anlatıyor : «Olay günü 
I işten ayrılmak amacı ile nizamiyeye geldik. Nizami-
I yede 35 kadar çelik miğferli, silahlı ve eli sopalı Ame-
I rikan polisi yanımıza yaklaştılar ve arama yapacak

larını söylediler. O sırada orada bulunan temsilci
miz İbrahlim Korkmaz, yüksek sesle ve Türkçe, Ame-' 

I rikan polisinin bu aramayı yapmaya ikili anlaşma-
I 1ar gereği hakkı olmadığını ve hiç kimsenin çanta-
I sini açmamasını söyledi. Bunun üzerine yanımıza 

yaklaşan bir Amerikan binbaşısı ve 3 er, temsilcimi-
I zi yere yatırarak ayaklarından sürüklemeye başla-
I dılar. Bunun üzerine galeyana gelen arkadaşlarımı-
I zın üzerine bu kez de özel olarak eğitilmiş kurt kö-
I peklerini saldılar. Bu Amerikan köpekleri özel ola-
I rak eğitildikleri için bizlerin hayaları ile gırtlakları-
I na saldırıyorlardı. Ben de bu arada burnuma cop ye-
I dim. Yediğim dayağa değil de, temsilcimizin, gözle-
I rimizin önünde sürüklenmesine içerliyorum.» 

I Yine Adana SSK Hastanesinde yatan ve temsilci 
I işçi İbrahim Korkmaz olayı şöyle anlatıyor : «Üzeri-
I mizi arama yetkileri yok. Buna rağmen aramaya 
I kalkıştıklarında bizler direnince, beni yakalayıp bo-
I gazımı sıkarak yere yatırdılar ve merkeze götürmek 
I amacıyla yerde ayaklarımdan sürüklemeye başladı- ^ 
I 1ar. Yerde yarı baygın yatarken müdahale için ge-
I len doktora da bir süre izin vermediler, işçilerin üze

rine köpeklerini saldılar. Bu hadise olurken Türk 
I görevlilerin orada olaya seyirci kaldıklarını görmek 
I beni kahretti.» 
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Hastanede görüştüğümüz nöbetçi doktor, 6 işçi
nin yaralandığım, bunlardan 4 ünün köpek ısırıkla
rı ile ilgili olarak tedavi gördüklerini ve taburcu ol
duklarını, diğer 2'sinin ise halen tedavi gördüklerini 
söyledi. 

Bu arada Harp - İş Sendikası Genel Başkanı Sa
yın Kenan Durukan ile de görüştüm. Olay akabinde 
derhal Adana'ya gelen Sayın Başkan, Amerikan yet
kililerinin bu tür davranışlara hakkı olmadığım ve 
daha önce de benzeri olaylar yaratmaya kalkıştıkla
rını; ancak vatansever Türk işçilerinin özverili dav
ranışları sonucu olayların örtbas edildiğini söyledi. 

Yaptığım araştırmalar sonucu, bu olayın bir ben
zerinin yine 28 Aralık 1984 Cuma günü vukubuldu-
ğunu, ibrahim öztürk adlı sürücü olarak görev ya
pan işçinin ellerine kelepçe takılarak yere yatırıldığı
nı ve olayın derhal Genelkurmay Başkanlığına bil
dirildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. 

Amerikan polisinin Türk işçilerini neden arama^ 
ya gerek duyduklarını da araştırdım. İşçilerimizin 
oradan herhangi bir şey çalıp çalmadığını kontrol 
olamazdı; zira, daha önce de yapılmış hırsızlık olay
larının zanlısı olarak hiçbir biçimde Harp - tş Sen
dikasına kayıtlı üyelerden kuşkulanmadıklarını, hır-

. » sizlik yapanların Türk görevlilerden bazıları ile Ame
rikalı bazı görevliler ve onların dışarıdaki yardım
cıları oldukları tespit edilmişti. Ayrıca, buraya ge
len Amerikalı personel ülkesine zengin olarak dön
mekte idi. O halde, üslerdeki yöneticiler ne yapmak 
istiyorlardı? Benim vardığım yargıya göre amaç, 
Amerikan yöentimi, eskiden olduğu gibi üsler üze
rindeki mutlak hâkimiyetlerini sağlamak amacı ile 
ikili anlaşmaların yenilenmesi öncesinde birtakım bu 
ve benzeri provakasyonlar ile yönetimin tekrar ve 
mutlak olarak kendilerine geçmesini sağlamaktan iba
ret. Eğer, bu konu üzerinde kesin önlem ve millî 
onurumuza yakışır bir tavır alınmaz ise, bu tür olay
ların devam edeceğini ve diğer üslerimize de sirayet 
edeceğbileceğini tahmin, kehanet sayılmamalı. 

Sayın üyeler, Amerikan polisi, hiçbir hakkı olma
dığı halde Türk işçilerine bu şekilde eziyet ediyor, 
olaylar oluyor, insanlarımızın onurlan yıkılıyor, ya
şamları tehlikeye giriyor ve bu olaylardan ne bizle
rin, ne de Sayın Bakanın haberleri olmuyor, olamı
yor. Zira Sıkıyönetim Komutanlığı derhal yayın ya
sağı koyuyor. Bu yayın yasağının anlamı nedir? Be
nim ülkemde, benim işçimi yabancılar hunharca dö
vecekler ve ben onların hakkını koruyamayacağım... 

BAŞKAN — Sayın Canver... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 
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CÜNEYT CANVER (Devamla) — Biz Amerika 
Birleşik Devletlerinin sömürgesi miyiz, burası bir 
Güney Amerika ülkesi mi, yoksa büyük imparator
luklar kurmuş son Türk Devleti mi? (HP sıraların
dan alkışlar) 

Acaba bu olay bir Amerikan vatandaşına yapılsa 
idi, Amerika'nın tepkisi ne olurdu? (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, hatibin konuşmasına... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — özür dile

rim, özür dilerim. 
BAŞKAN — Sayın Canver, bir dakika müsaade 

edin. 
Hatibin konuşmasına müdahale etmeyelim. 
Sayın Canver, süreniz de bitmek üzeredir. 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sesiniz anlaşıl

mıyor. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Efendim, iş

çiler bana bunu ağlayarak anlattıkları için ben de 
olayın etkisi altındayım. 

ŞERAFETTİN TOKTAŞ (Balıkesir) — Heyecan
lanma kardeşim, yavaş yavaş anlat. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — özür dilerim 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale etmeye
lim, rica ediyorum. 

Sayın Canver, süreniz bitiyor; bitmiştir hatta. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Peki efendim. 
Acaba bu olay bir Amerikan vatandaşına yapıl

saydı, Amerika'nın tepkisi ne olurdu? Sıkıyönetim 
komutanlıkları artık bazı meselelerin hallini Türkiye 
Büyük Millet Meclisine bırakmalıdırlar. Yasaklarla 
yönetilen bir ülkede demokrasi yoktur. Meclis, böy
lesine olaylardan haberi olmayan bir kurum haline 
dönüşürse, bundan yine üzerine titrediğimiz demok
rasimiz zarar görecektir. 

Geçenlerde, Amerikan donanmasına ait, birisi 
uçak gemisi olmak üzere 4 adet gemi Antalya Lima
nına ziyarete gelmişler ve basının da katılmasını is
tedikleri bir tanışma gecesi düzenlemişler. Ancak 
sıkıyönetim komutanlığı, basına verilen davetiyeleri 
geri isteyerek, bu ziyaretin yayınlanmaması amacıyla 
onların gelmesini engellemiştir. Bu örnekleri çoğalt
mak mümkün; kimden neyi saklıyorlar anlamak müm
kün değil. 

Amerikan Hükümeti ile ilişkilerimizin düzgün ol
ması kuşkusuz dileğimizdir. Ancak, bir tane dahi 
olsa bir Türk'ün burnunu kanatırlarsa, bu durum ar-. 
tık yasaklara sığmayan millî bir mesele olur ve millî 



T. B. M. M, B : 7 4 19 . 3 , 1985 O: 1 

meseleler de Türkiye Büyük Millet Meclisinde ko
nuşulur, Amerikan gazetelerinde değü. Amerikan ga
zeteleri olayı olduğu gibi nakledebilmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen toparlayınız 
efendim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim.-

Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan konuş
malara, fiilen olmasa bile dolaylı yasak konulmasını 
da asla tasvip etmiyorum. 

Sayın üyeler, bu tür olaylar, istisnaî, ferdî ve 
önemsiz olaylar sayılarak kamuoyundan gizlenmek 
isteniyorsa, işlenilen hatanın boyutları daha da bü
yüktür. 

Doğada ve toplumda her olay aslında münferit
tir. Böyle bir mantıkla hareket edersek, canımızın 
istediği olayı önemli, istemediğini önemsiz sayarız. Oy
sa Andre Gide'nin de söylediği gibi, «önem, baktı
ğın şeyde değil, bakışındadır» Bu olay, Amerika Bir
leşik Devletlerinin, ikili anlaşmalara, ulaslararası hu
kuka, bizim müttefikimiz ve güya dostumuz olması
na rağmen, bize nasıl baktığının tartışılmaz bir gös
tergesidir. Bu nedenle hükümetin, ikili anlaşmalar 
konusunda Yüce Meclise bilgi vermesi kaçınılmazdır. 

İncirlik Hava Üssünde meydana gelen ve insan
larımızı köpeklere ısırtacak kadar küçülen, insanlık 
onuruyla bağdaşmayan bu olaylar dizisini, yeryüzün
de insan haklarının sözde savunuculuğunu yapan 
Amerika Birleşik Devletlerinin yönetimine ithaf ede
rim. 

Saygılarımla. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Hükümetten ce

vap. istiyoruz, 
3. —Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, «İs

lama Göre Cinsel Hayat» isimli kitap hakkında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı üçüncü konuşmayı ya
pacak arkadaşımız, Bilecik Milletvekili Sayın Yılmaz 
Demir'dir efendim. 

Saym Yılmaz Demir, «İslama Göre Cinsel Hayat» 
isimli kitap hakkında gündem dışı konuşma yapa
caklardır. 

Buyurunuz efendim. 
Sayın Demir, süreniz 5 dakikadır efendim, lütfen 

o süre içerisinde kalınız efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Çok teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, Büyük Piyale Paşa Camii 
İmamı Ali Rıza Demircan'ın yazmış olduğu İslama 
Göre Cinsel Hayat isimli kitap, aklıselim sahibi her 
okuyucuyu hayretler içinde bırakacak 700 sayfadan 
oluşan 2 ciltlik bir kitaptır. 

Aslında böyle bir kitabın, bırakın yaşadığımız yıl
ları 1950'lerde, 1940'larda, 1930'larda dahi serbestçe 
basılıp satışa sunulabilmesi, Türk toplumunun tanık 
olabileceği en büyük talihsizliklerden biridir. Talih
sizliktir; çünkü yıllardan beri büyük bir titizlikle ve 
ödün vermeden koruyup savunmakta olduğumuz Ata
türk ilkeleri bu kitapta hiçe sayılmaktadır. Çünkü 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı düşünceler 
bu kitapta açıkça, bile bile savunulmaktadır. Çünkü, 
çocukça abartılı cennet ve huri tanımları yapılarak, 
bu kitapta halkın dinsel duyguları sömürülmektedir. 

Ben bugün bu kürsüden böyle bir konuşmayı yap
mak zorunda kaldığımdan dolayı büyük bir üzüntü 
duymaktayım; ama bu konuşmayı tarihsel bir görev, 
bir sorumluluk olarak kabul ediyorum. 

5 Aralık 1984 tarihinde kadınlara seçme ve se
çilme hakkının verilmesinin 50 nci yılını kutiayıp, 
bir Kadın Hakları Haftası düzenlediğimiz, geçtiğimiz 
aylarda kadınlara Türk toplumunda verilen önem, 
gelişmede kadının katkıları işlenirken, bu kitapta sa
vunulanlar ne demek oluyor bir türlü anlaşılamamış
tır. Kurtuluş Savaşımızdan bu yana kadınlarımızın 

erkeklerimizle omuz omuza mücadelesini anlatmaktan 
kıvanç duyan, göğsü kabaran bizler değil miyiz? 

Kitabın yazarı; «Eğer bir toplumda ahlaksız ka
dınlar ortaya çıkıyor ve sayıları giderek artıyorsa, 
bunun sorumlusu laik erkeklerin oluşturduğu sömürü 
düzenidir. Çünkü eşine ya da kızına bir işyerinde ça
lışma izni veren erkek, kaçınılmaz olarak sonu zina, 
ya da giderek iş arkadaşlığı ilişkilerine çanak tutmak
tadır, Aile yuvasından kopartılan kadınlar işçi, me
mur, sekreter vesaire şeklinde istihdam edilerek cin
sellikleri alabildiğine sömürülmektedir» diyor. 

Bu hastalıklı düşünceye göre ki, «Tokalaşması bi
le haram olan bir kadınla erkek aynı ders sıralarında 
nasıl oturuyor?» diyor. «Çocuklarımız, gençlerimiz 
kolkola, elele vererek nasıl halk oyunları oynarlar, bu 
arada ortaya çıkacak vücutları ve temasları kuşku
suz haramdır ve zinadır» diyor. 

Ben burada kesinlikle kadın hakları, ya da ka
dın - erkek eşitliği konusunda konuşmak amacında 
değilim. Ancak, içinde Anayasaya ve yasalarımıza ay
kırı bir şekilde Taaddüd-i zevcât yani 4 kadınla ev
lenme hakkının savunulduğu, buna karşı çıkanlara 
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kâfir denildiği bu kitap nasıl yayınlanabilmiştir çok 
merak ediyorum. Tüm çıkan kitaplar tek tek elden 
geçirilip yayınlanıp yayınlanmamasına karar verilir
ken, harplar hâlâ gündemde olduğu için harp esirli
ğinin dolayısıyla cariyeliğin de gündemde olduğu 
iddia edilen bu çağdışı kapağı gibi, içindekiler de 
kapkara olan kitap nasıl toplatılmadı, nasıl içişleri 
Bakanlığının dikkatinden kaçtı? 

Daha biz «Kadın - erkek aynı yerde okusun mu, 
okumasın mı; çalışsın mı, çalışmasın mı; 4 kadın mı, 
tek kadın mı» tartışmalarını yapıp, cennetteki iyiliği 
görülen ahu gözlü hurilerin hayalini kuruyoruz. Ne
rede kaldı çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma? 

İkinci kitapta ve son kısmında «Cennette aşk» kıs
mında bakın neler diyor : «Cennet kadınları ve er
kekleri ileri derecede bir cinsel hayat yaşayacak bü
tün özelliklere sahip kılınmışlardır. Mümin bir gün
de 100 bakire ile yatacak ve ertesi gün yine bu ka
dınlar bakire olacaktır.» Bu kitapların hediyesi 4 000 
TL.'dir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan, «îran'da 
düzen oturdu» diyor. Bu düzen esintilerini Başkentte 
ve Türkiye genelinde ve kentlerde hissetmek, yaşa
mak üzereyiz, araba devrilmek üzeredir; yol gösteren 
çok olur. 

Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bit

miştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Başbakan 
Turgut Özal'm dönüşüne kadar Başbakanlığa Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısı 1. Kaya Erdem'in 
vekillik etmesinin. uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı Tezkeresi (3/736) 

BAŞKAN — Gündemin «Başkanlığın Genel Ku
rula Sunuşları» kısmında ilk olarak Cumhurbaşkan
lığının tezkereleri vardır, bunları teker teker okutup 
bilgilerinize arz edeceğim efendim. 

Buyurun efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1 6 - 2 1 Mart 1985 tarihleri arasında Suudî Ara

bistan'a gidecek olan Başbakan Turgut özal'm dönü
şüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısı t. Kaya Erdem'in vekillik etmesinin, 

Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Millî Savun

ma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî 
Savunma Bakanlığına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam Sudi N. Türel'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/737) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1 6 - 2 1 Mart 1985 tarihleri arasında Suudî Ara

bistan'a gidecek olan Millî Savunma Bakanı Zeki Ya
vuztürk'ün dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakan
lığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi N. Tü
rel'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
3. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Dışişleri Ba

kanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri 
Bakanlığına Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/738) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1 6 - 2 1 Mart 1985 tarihleri arasında Suudî Ara

bistan'a gidecek olan Dışişleri Bakam Vahit Halef
oğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Dev
let Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
4. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Bayındırlık 

ve İskân Bakanı t. Safa Giray'ın dönüşüne kadar Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığına Devlet Bakanı Abdul
lah Tenekeci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/739) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkere var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1 6 - 2 1 Mart 1985 tarihleri arasında Suudî Ara

bistan'a gidecek olan Bayındırlık ve îskân Bakam t. 
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Safa Giray'in dönüşüne kadar; Bayındırlık ve tskân 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
5. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin dönü
süne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
Devlet Bakanı .Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(31740) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkere var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

16 •. 21 Mart 1985 tarihleri arasında Suudî Ara
bistan'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mustafa Kalemli'nin dönüşüne kadar; Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım./ 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
6. — Avusturya'ya gidecek olan Adalet Bakanı 

M. Necat Eldem'in dönüşüne kadar Adalet Bakan
lığına İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/V41) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkere var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1 8 - 2 0 Mart 1985 tarihlerinde Viyana'da yapı
lacak olan İnsan Haklarından Sorumlu Avrupa Ba
kanlar Konferansına katılmak üzere Avusturya'ya 
gidecek plan Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in dö
nüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
7. — Fransa'ya gidecek olan Millî Eğitim Genç

lik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne 
kadar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Ta
rım Orman ve Köy işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/742) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkere var, okutuyorum ; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

19 - 29 Mart 1985 tarihleri arasında Paris'te ya
pılacak olan «Yetişkinlerin Eğitimi 4 üncü Milletler
arası Konferansı» na katılmak üzere Fransa'ya gide
cek olan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. 
Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar; Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığına, Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BA*ŞKAN -— Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
8. —^üksemburg'a gidecek olan Millî Savunma 

Bakanı, Zeki [Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Sa
vunma Bakanlığına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Sudi 2V. Türetin vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/743) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkere var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
NATO'nun 1985 Nükleer Planlama Grubu Top-

lantısına katılmak üzere, 24 - 29 Mart 1985 tarihleri 
arasında Lüksemburg'a gidecek olan Millî Savunma 
Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar; Millî 
Savunma Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi N. Türel'in vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgile
rinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
9. — İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Ah

met Karaevli'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı
na Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/744) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkere var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

26 - 27 Mart 1985 tarihlerinde yapılacak olan 
«Tehlikeli Artıkların Sınırlarötesi Hareketleri» konu
lu Uluslararası İşbirliği Konferansına katılmak üzere 
İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Ahmet Kara
evli'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
10, — Japonya'ya gidecek olan Kültür ve Turizm 

Bakanı M. Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne ka
dar Kültür ve Turizm Bakanlığına Devlet Bakanı 
Mustafa Tınaz Titiz'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/745) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkere var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

«Uygarlıklar Ülkesi Türkiye» Sergisinin açılışına 
katılmak üzere 26 Mart - 9 Nisan 1985 tarihleri ara
sında Japonya'ya gidecek olan Kültür ve Turizm 
Bakanı M. Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne ka
dar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Mustafa Tınaz Titiz'in vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğumı bilgile
rinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
11. — Japonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı A. 

Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı
na da Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/746) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkere var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

«Tsukuba - Expo 85» Uluslararası Serginin açılı
şı dolayısıyla yapılacak Türk Millî Gününe katılmak 
ve görüşmelerde bulunmak üzere 6 - 1 3 Nisan 1985 
tarihleri arasında Japonya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik 
etmesinin^ Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
«Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları Kısmında» 

ki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunmuş ve bilgile
rinize sunulmuştur. 

A) ÇEŞİTLİ İSLER (Devam) 
2. — Başbakan Turgut Özal'ın ABD Başkanının 

daveti üzerine Amerika'ya yapacağı resmî ziyarete, 
Anayasanın 82 nci maddesi gereğince katılacak mil
letvekillerine ait liste (5/38) 

BAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi vardır, 
onu okutup bilginize ve onun müteakibi olmak üze
re de onayınıza sunacağım. 

Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre 
verilmiş tezkeresini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Rea-

gan'ın daveti üzerine 26 Mart - 6 Nisan 1985 tarih
leri arasında adı geçen ülkeye yapacağım resmî ziya
rete, ekli listede adları yazılı parlamonterlerunizin de 
katılması düşünülmektedir. 

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

Turgut özal 
Başbakan 

Liste : 
Fuat öztekin (Bolu Milletvekili) 
Muzaffer Arıcı (Denizli Milletvekili) 
Mahmut Oltan Sungurlu (Gümüşhane Milletvekili) 
Durcan Emirbayer (tzmir Milletvekili) 
Işılay Saygın (tzmir Milletvekili) 
BAŞKAN — Başbakanlığın tezkeresini ve ekli 

listeyi okutmuş bulunuyorum. 
Ekli listede bulunan arkadaşlarımızın Sayın Baş

bakanla birlikte Amerika'ya gitmesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

V. — SEÇİMLER 

/. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim 
BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçiyo

ruz. 
Seçim kısmında bilgilerinize arz edilecek iki tane 

husus vardır, okuyorum efendim. 
Sanayi Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda açık 

bulunan bir üyelik için Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubunca Kütahya Milletvekili Sayın Abdurrahman 
Necati Kara'a aday gösterilmiştir. 

Abdurrahman Necati Kara'a'nm zikretmiş oldu
ğum komisyona üye olmasını oylarınıza arz ediyo

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

İkinci hususu arz ediyorum : Tarım Orman ve 
Köyişleri Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubunca İzmir Millet
vekili Sayın Ahmet Süter aday gösterilmiştir. 

Sayın Ahmet Süter'in bu komisyonun üyesi ol
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece gündemin seçim kısmını da bitirdik. 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

BAŞKAN — Gündemin sözlü sorular kısmına 
geçiyoruz. 

Birinci sırada, Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmet
lerin yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Mehmet Sait Erol izinli olduğundan linçi 
sıradaki soru ertelenmiştir. 

2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Etibankın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/270) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, îçel Milletvekili Edip 
özgenç'in, Etibankın verdiği kredilere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Bu sözlü soru önergesi için de 20 gün mehil is
tenmiştir. Binaenaleyh, 2 numaralı sözlü soruyu da 
geçiyorum efendim. 

3. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

BAŞKAN — 3 üncü • sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 
göre görevine son verilen kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Nuri Korkmaz?.. Burada. 
Cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
O itibarla 3 üncü sıradaki soru ertelenmiştir. 
4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, ücretlilere ödenen vergi 
iadesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Bu sözlü soru önergesi için de 15 gün mehil is
tenmiştir. O itibarla bu sözlü soru önergesini de ge
çiyorum. 

5. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/290) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, emekli maaşı ödeyen bankalar arasın
daki farklı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Bu sözlü soru önergesi de yine 15 gün mehil is
tendiği için ertelenmiştir. , 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır Öğünç' 
ün, bakanlık irtibat bürolarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/292) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, istanbul Milletvekili 
Feridun Şakir öğünç'ün, bakanlık irtibat bürolarının 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si vardır. 

Sayın Feridun Şakir öğünç?.. Burada. 
" Soruyu cevaplandıracak Sayın Başbakan veya 

Başbakan adına cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
O itibarla 6 ncı sıradaki bu sözlü soru da ertelen

miştir. 

7.ı — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan «Ordu *. Hükümet İşbirliği Semineri» 
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, basında yer alan «Ordu - Hükü
met işbirliği Semineri» ne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya Sayın Başbakan adına ce

vaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Sı

kıyönetim Kanununa göre işine son verilen memur 
ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, istanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, Sıkıyönetim Kanununa göre işi
ne son verilen memur ve işçilerin durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Sabit Batumlu izinli oldukları için soru er
telenmiştir. ^ . .d 

9. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, ipek ip
liği ithaline ve üretimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/298) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Antalya Milletvekili 
i Kadri Altay'ın, ipek ipliği ithaline ve üretimine iliş-
j kin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 
I Sayın Kadri Altay?.. Burada. 
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Sözlü soruyu cevaplandıracak Sayın Başbakan ve
yahut onun namına cevaplandıracak sayın bakan?.. 
Yok. 

Binaenaleyh, 9 numaralı soru da bu şekilde erte
lenmiştir. 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, ilahiyat fakülteleri ders programlarının açık 
öğretim kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/299) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'm, ilahiyat' fakülteleri ders 
programlarının açık öğretim kapsamına alınmasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi vardır. 

Sayın Mahmud Altunakar?.. Burada. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Binaenaleyh, 10 numaralı soru da ertelenmiştir 

efendim. 
Efendim, böylece sözlü soru kısmını da bitirmiş 

bulunuyoruz. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlü'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) (1) 

BAŞKAN — «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına geçiyoruz 
gündemimizin efendim. 

«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler» kısmının 1 inci sırasındaki teklifin 
komisyona verilen maddeleri henüz komisyondan 
gelmediğinden 2 ncı sıradaki tasarıya geçmek gerek
mektedir. 

2. — Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir ve 7 Arkada
şının 29.6.1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/l$7) 
(S. Sayısı : 236, 236'ya 1 inci ve 2 nci Ek) (2) 

BAŞKAN — Komisyon ve bakanlık lütfen yer
lerini alsınlar efendim. 

Efendim komisyon ve bakanlık yerini almıştır. 
Konu hakkında kısa bir açıklama yapayım, on

dan sonra tasarının ve onunla meczedilmiş olan tek
lifin görüşmesine geçeceğiz. 

(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) 236 ve 236'ya 1 inci Ek S. Sayılı basmayazı-
lor 28.12.1985 tarihli 67 nci Birleşim tutanağına, 236' 
ya 2 nci Ek S. Sayılı basmayazı ise bu birleşim tuta
nağına eklidir. 4 

Bu 2 nci sıradaki 236'ya 2 nci ek sıra sayılı Çek
le ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin 
Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı ile Ağrı Mil
letvekili ibrahim Taşdemir ve 7 Arkadaşının 29.6.1956 
Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Bir Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifinin görüş
melerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
28.2.1985 tarihli ve 67 nci birleşimde tasarının 

tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve tasarı 
maddeler üzerinde verilen önergelerle birlikte tekrar 
incelenmek üzere komisyona verilmişti. Komisyonun 
yeniden hazırladığı rapor ve metin 236'ya 2 nci ek 
sıra sayısı ile bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, bu haliyle bu noktadan harekete geçiyo
ruz. Binaenaleyh, tasarının tümü üzerinde konuşul
duğu için maddelere geçilmesini oylarınıza arz ede
ceğim. Arz etmiş olduğum tasarı ve meczedilmiş tek
lifin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin 
Korunması Hakkında Kanun Tasarısı 

Kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun çek kullanımı hakkın

daki esasları, çek hamillerinin korunmasına dair ted
birleri ve uygulanacak müeyyideleri düzenler. 

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel 
hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Efendim, 1 inci madde okunmuş
tur. 

1 inci madde üzerinde söz isteyenler lütfen işaret 
buyursunlar?.. 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
yok. 
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1 inci maddeyi yazılmış olduğu ve Divanda gö
revli arkadaşımızın okuduğu şekliyle oylannıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 
inci madde kabul edilmiştir efendim. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Genel mesuliyet 
MADDE 2. — Bankalar, çekle işleyecek hesap 

açarken çek karnesi verirken ve bu Kanunla kendi
lerine verilen görev ve mükellefiyetleri yerine geti-" 
rirken bu işlemlerin gerektirdiği basiret ve itinayı 
göstermeye mecburdurlar. 

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

2 nci maddeyi Divanda görevli arkadaşımızın 
okuduğu' ve yazıldığı şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde 
kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Çek karneleri 
MADDE 3. — Bankalar, çek karnelerinin her 

yaprağına, çekle işleyen hesabın bulunduğu şubeleri
nin adını ve keşidecinin hesap numarasını yazmaya 
mecburdurlar. 

Çek karneleri, bankalar tarafından basılır veya 
bastırılır. 

Çek karnelerinin baskı şekline dair esaslar Tür
kiye Bankalar Birliğinin görüşü alınarak T. C. Mer
kez Bankasınca tespit edilir. 

Bankalar, çek karnes' verdikleri müşterilerinin 
açık kimliklerini T. C. Merkez Bankasına bildirmek 
zorundadırlar. 

BAŞKAN — 3 üncü madde Sayın Divan Üyesi 
arkadaşımızın okuduğu şekliyle bitmiştir. Bu oku
nulan şekil ile ve kanun tasarısı ve teklifinde yazıl
mış olduğu şekliyle üzerinde söz isteyen var mı efen
dim? Bu madde üzerinde söz isteyen yok. 

Bu madde, üzerinde bir önerge vardır, okutuyo
rum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

236 Ek 1 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrası hükmünün tasarıdan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Bozer Mehmet Kocabaş 
Ankara tçel 

Rıfat Bayazıt Fenni Islimyeli 
Kahrıamattmaraş Balıkesir 

Yılmaz Alptuğ Ferit Melen 
Sivas Van 

Gerekçe : 
Karşılıksız çek keşide edenler, esas itibariyle ta

sarının 9 uncu maddesi hükmüne göre Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankasına bildirilmektedir. Bunun 
yanında çek karnesi verilen müşterilerin açık kimlik
lerinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına bil
dirilmesinin pratik yararı yoktur; tersine bu işlem, 
bankayı gereksiz yere formaliteye boğmakta ve çek 
kullanımının yaygınlaşmasını engellemektedir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerindeki önerge 
Divan Üyesi arkadaşımız tarafından okunmuştur. 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DtZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz; Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz izah edeyim. 

Bundan sonraki maddelerde, karşılıksız çek kulla 
nanlar için tatbik edilecek müeyyidelerin ve aynı 
zamanda da usullerin takibinde bir merkezden idare 
zarureti vardır. Bu sebepten dolayı, Merkez Banka
sının bu fonksiyonu icra etmesini hükümetimiz uy
gun bulmuştur ve yerindedir, önergeyi, bu yönden 
kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
önerge sahiplerinden söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Bozer. 
ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli üyeleri; evvela müsaade buyurursa
nız bizim önerdiğimiz hususla hükümetin ve komis
yonun katıldığı husus arasındaki farkı kısaca arz et
mek istiyorum. 

3 üncü maddenin dördüncü fıkrasına lütfen na
zar atınız; fıkrada «Bankalar, çek karnesi verdikleri 
müşterilerinin açık kimliklerini Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasına bildirmek zorundadırlar» denil
mektedir. Yani, her banka kime çek karnesi veriyor
sa onun kimliğini Merkez Bankasına bildirecek. Biz 
de diyoruz ki, böyle bir külfete katlanmaya gerek 
yok. Niçin? Bu madde kalırsa, bu fıkra kalırsa kı
yamet mi kopar, hayır; ama teklifimizin bir sebebi 
var, o da şudur. Çek kullananlar karşılıksız çek ke
şide ettikleri takdirde, esasen keyfiyet Merkez Ban
kasına bildiriliyor. Bu itibarla mesele, bütün çek kul
lananların listesini, künyesini Merkez Bankasında 
tutmak değildir. Esas mesele, çek kullanımını suiis
timal edenlerin künyesini tutmaktır, karşılıksız çek 
keşide edenlerin künyesini tutmaktır. Bu da tasarıda 
mevcut. Keyfiyet böyle iken, bankaların binlerce ki-
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siye çek verdiğini düşününüz, her birini o banka 
Merkez Bankasına bildirecek. O bankalara bu kül
feti yüklemek günah değil mi, Merkez Bankasına bu 
külfeti yüklemek günah değil mi, bunun pratik so
nucu nedir? Karşılıksız çek keşide edenin zaten sicili 
var, bir de her çek kullanan insanı çek kullanıyor 
diye niçin Merkez Bankasina bildiriyorsunuz? Sonra 
da kalkıp diyoruz ki, «Biz bürokrasiyi basitleştire
ceğiz, işi bitireceğiz, işleri çabuk göreceğiz.» 

Takdirlerinize sunarım efendim. (MDP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozer. 
önergeye Sayın Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. 
önerge sahibi Sayın Bozer konuştu. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ D1Z-

DAROĞLU (Antalya) — Sayın Başkan, kısaca ma
ruzatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim bu mümkün değil, daha 
önce size sorduğumda önergeye katılmadığınızı ifa
de ettiniz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DIZ-
DAROĞLU (Antalya) — Peki, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim efendim. 
önergeyi Divan Üyemizin okuduğu şekliyle oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Şimdi 3 üncü maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım : 

(3 üncü madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — 3 üncü maddeyi Sayın Divan Üye

si orijinal metinden okumuştur. 
Bu 3 üncü maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 

3 üncü madde metinde yazılı olduğu orijinal şekliyle 
kabul edilmiştir efendim. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
İbraz ve ödeme 
MADDE 4. — Çekle işleyen hesabın bulunduğu 

banka şubesi, ibraz edildiği anda karşılığı bulunan 
çeki ödemek mecburiyetindedir. Çekin karşılığının 
kısmen bulunması halinde ise, bu miktar ödenir. Bu 
bankanın başka bir şubesinin provizyon isteyerek 
ödemeyi kabul etmesi veya çekin tahsil için alınması 
halinde, çek, hesabın bulunduğu şubenin durumdan 
haberdar olduğu tarihte muhataba ibraz edilmiş sa
yılır. 

İlgili bankanın başka şubesinin çeki provizyon al
madan ödemesi halinde de ibraz, çekle işleyen hesa
bın bulunduğu şubenin ödemeden haberdar olduğu 

tarihte yapılmış sayılır. Şu kadar ki, çekin ibraz sü
resi içinde ödenmesinden sonra keşideci çekten caydı
ğını bankaya karşı ileri süremez. 

Çekin ilgili bankanın başka bir şubesine tahsile 
verilmesi halinde çek hamili masrafını peşin ödemek 
suretiyle, bankanın hesabın bulunduğu şubesinin ha
berdar edilmesini ve tahsile alınan çek tutarına ka
dar bir meblağın bloke edilmesini isteyebilir. Tah
sile alınan çek ile ilgili işlemler tamamlanıncaya ka
dar, hesabın bulunduğu şubece bloke kaydı konulan 
miktar üzerinde hesap sahibinin tasarrufu hüküm ifa
de etmez. 

Muhatap banka deyimi, çekle işleyen hesabın açıl
dığı banka şubesini ifade eder. 

BAŞKAN — 4 üncü madde Sayın Divan Üyesi 
arkadaşımızın okuduğu orijinal şekliyle bitmiştir. 

Madde üzerinde söz isteyenler?.. Madde üzerinde 
söz isteyen yok efendim. 

Bu madde üzerinde, yani 4 üncü madde üzerinde 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

236 Ek; 1 Sıra Sayılı Tasarının 4 üncü maddesi
nin aşağıdaki şekilde kabulünün oya sunulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Ali Bozer Rıfat Bayazıt 
Ankaıra Kahraımanımaıraş 

Mehmet Kocabaş Fenni Islimyeli 
İçel Balıkesir 

Ferit Melen Yılmaz Altuğ 
Van Sivas 

Madde 4. — Çekle işleyen hesabın bulunduğu 
banka şubesi, ibraz edildiği anda karşılığı bulunan 
çeki, ödemek mecburiyetindedir. Çekin karşılığının 
kısmen bulunması halinde ise bu miktar ödenir. Mu
hatap bankanın çek hesabı açılmış olan şubesi dışın
daki herhangi bir şubesine ibraz edilen çek, karşılığı 
o şube tarafından provizyon (karşılık) istemek sure
tiyle ödenir. 

Muhatap banka deyimi, çekle işleyen hesabın açıl
dığı bankayı ifade eder. 

BAŞKAN — Efendim. 4 üncü madde üzerindeki 
önerge Sayın Divan Üyesi arkadaşımız tarafından 
okunmuştur. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — önergeye katılamıyoruz ve 
nedenini kısaca izah etmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Yerinizden kısaca izah ediniz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ D1Z-

DAROĞLU (Antalya) — Bü önerge sadece proviz-
yonlu ödemelere imkân tanımaktadır. Provizyonsuz 
ödemeyi engellemektedir. Halbuki Komisyonumuzca 
hazırlanan metin hem provizyonlu, hem de proviz
yonsuz ödemeye imkân tanımaktadır. Bilindiği gibi 
sön yıllarda bu konuda çeşitli sahtecilikler meydana 
çıkarılmış; bunların önlenebilmesi için banka diler
se provizyon aldığında ödemeyi yapabilecek, dilerse 
provizyon almadan da yapabilecektir. Bu itibarla 
Komisyonumuz dengeli bir korumadan yana olmuş, 
hem çek hamilini, hem de bankaları birlikte koru
muştur. Bu nedenle önergeye katılamıyoruz. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Bakan önergeye katılıyor musunuz? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
önerge sahiplerinden söz almak isteyen var mı? 
ıSayın Bozer buyurunuz. 
ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; bugün galiba sizleri biraz meşgul edeceğim; 
fakat sabrınızı taşırmamak için elimden gelen itinayı 
göstereceğime emin olmanızı istirham ederim. 

Meseleyi evvela bir misal ile açıklayayalım. Mü
saade ederseniz, sayın komisyon başkanımızın izah 
ettiği şekilde maddeyi bendeniz anlamıyorum. Bir ke
re şurada yüzde yüz mutabıkız: Provizyonsuz öde
me yok. Burada hiçbir tereddüdümüz yok. Yani, 
bendenizini bankada provizyonu olmayacak, çok 
keşide edeceğim, ondan sonra da o banka o çeki öde
yecek. Böyle bir talep yok. «Böyle bir yolun da açıl
ması mümkündür» diyor sayın komisyon ibaşkanı-
mız. Biz de açılmamalıdır diyoruz. Çünkü, açılıyor
sa zaten banka çek keşide edene kredi veriyor de
mektir. Kredi de teknik olarak provizyondur, me
sele bundan başka değildir. 

Binaenaleyh özetliyorum: Biz provizyon istenme
den ödensin demiyoruz. Bir kere bunu açıklayalım. 
Ne oluyor; (X) bankasının Çankaya şubesine ben
deniz bir çek keşide ettim ve çeki de bir arkadaşı
ma verdim. Arkadaşımız (X) bankasımn Çankaya 
şubesine gitmedi de Yenişehir şubesine gitti: «Ver 
bakalım çekin ıkarşilığını» dedi. Bizim önergemize 
göre Yenişehir şubesi telefon edecek ve provizyonu 
var mı, yok mu öğrenecek, provizyonu varsa ödeye
cek. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — öyle de-

ALİ BOZER (Devamla) — Hayır, metin böyle 
değil, okuyunuz. Metin böyle değil Bakınız metinde 
ne diyor: «Şubenin provizyon isteyerek ödemeyi ka
bul etmesi halinde ödenir». Yani, şube isterse müş
teriye, yani çek hamiline diyecek ki, «Ben provizyon 
isterim, varsa öderim; ama mecbur da değilim. Pro
vizyon da istemiyorum hadi git istediğin şubeden tah
sil et.» Buna çek demezler muhterem arkadaşlarım. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Masrafını 
verdiği takdirde... 

ALİ BOZER (Devamla) — Madde böyledir efen
dim, lütfen maddeyi okuyunuz. 

Bakınız okuyorum: «Bu bankanın başka bir şu
besinin provizyon isteyerek ödemeyi kabul etmesi» 
diyor, ödemeyi kabul etmezse, provizyon isteyerek 
ödemeyi kabul etmezse?.. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — öyle de
ğil efendim. 

ALİ BOZER (Devamla) — Hayır efendim, lütfen 
4 üncü maddeyi komisyondan, geçen ilk metni ile 
karşılaştırırız. Biz diyoruz ki komisyona, fevkalade 
güzel bir çalışma yaptınız; ilk evvela 4 üncü mad
deyi güzel kaleme aldınız, şimdi bundan niye rücu 
ediyorsunuz? 4 üncü maddede komisyon açıkça söy
lemiş, ona katılıyoruz. Kesinlikle benim anladığım
dan başka türlü değildir metin efendim. 

Şimdi size, müsaade ederseniz (mecburum söyle
meye), bir hukukçu edasıyla konuşmak istemiyo
rum, hicap duyuyorum, ama tezin geçerliliğini ifa
de etmek için mecburum söylemeye. Bu mesele hu
kukta da içtihat konusu olmuştur, hukuk genel ku
ruluna keyfiyet intikal etmiştir. İşte hukuk genel ku
rulu kararının fotokopisi. Hukuk genel kurulu daha 
ileri gitmiş; «Ey çek hamili, aynı bankanın başka 
şubesine değil, başka bankaya da gidebilirsiniz» de
miş. Hukuk genel kurulu bunu diyor. Müsaade 
ederseniz satırları atlayarak okuyacağım. Hukuk ge
nel kurulunun kararı herkesin emrine amadedir, 
odamdadır da, yayınlanmıştır da. 

Bakınız ne diyor; - sebep zikrediyor - «Çünkü, 
Türk Ticaret Kanununun 708 inci maddesi hükmü, 
davacı banka ile özel dairenin anladığı manada yo
rumlandığı takdirde ciro ile bir çekin meşru hamili 
durumuna giren bir kimse, çek bedelini tahsil ede
bilmek için iş Ve gücünü bırakarak çoğu zaman yo
rucu ve hatta büyük masrafı mucip seyahat zorunlu
luğunda kalarak muhatap bankanın bulunduğu yer 
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ve şehre gitmesi icap edecektir. Halbuki kanun ko
yucu çekle ilgili hükümleri, ödeme, tediye kolaylı
ğını sağlamak için sevk etmiş bulunmaktadır» diyor. 
Bu tezi genişleterek 'başınızı da ağrıtmak istemiyo
rum. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bırakınız bir 
bankanın başka bir şubesini; başka bir bankayı ib
razı kabul etmişken, biz geri gidiyoruz ve hayır ar
kadaşım, illa da ilgili şubeye gideceksin diyoruz; ya
hut, daha insaflı söyleyeyim, meseleyi o şubedeki 
memurun takdirine bırakıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, o zaman soruyorum size; 
niye çek karnesi kullanıyorsunuz? Bu kanunun ismi 
çekin kullanılmasını genişletmek, yaymak değil, çek 
kullanılmasını önleme kanunudur. Kullanamayız çe
kimizi, hiç kimse bu şekilde çek kullanamaz. 

Ben yazın tatile gideceğim, çeki yanıma alaca
ğım, banka «Hayır» diyecek. Ben yalvaracağım iban-
kaya, istersen sor, telefon et, masrafı bana ait di
yeceğim. «Provizyonun var mı?» diyecek. Sonra da; 
«Hayır efendim» diyebilecek. 

Takdirlerinize sunuyorum arkadaşlar. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozer. 
Sayın milletvekilleri 4 üncü madde önümüzde ya

zılı olarak bulunmaktadır. Buna rağmen Sayın Divan 
Üyemiz de tekrar okumuştur. Bunun üzerinde bir 
tek Sayın Bozer'in önergesi vardı. Bu önergenin de 
görüşmesini yapmış bulunuyoruz. 

Komisyon ve hükümet bu önergeye katılmıyor
lar', 

Bu önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
(MDP, ve HP sıralarından alkışlar) 

4 üncü maddeyi biraz önce kabul etmiş olduğu
nuz önergedeki değişiklikle birlikte oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü mad
de önergede yer alan bu değişiklikle birlikte kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Çek ıkarşılığmın Ödenmemesi 
MADDE 5. — Çekin üzerinde yazılı tutarın kıs

men veya tamamen ödenmeyeceğinin tespiti halin
de, ibraz tarihi ile kısmen veya tamamen ödenme
me sebebi çekin üzerine yazılmak suretiyle hamiline 
geri verilir. 

BAŞKAN — 5 inci maddenin okunması bitmiş
tir. 5 inci madde üzerinde söz almak isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

5 inci madde üzerinde bir önerge vardır, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
236 Ek-1 Sıra Sayılı Tasarının 5 inci maddesine 

aşağıdaki hükmün ikinci fıkra olarak ilavesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ali Bozer Mehmet Kocabaş 
Ankara İçel 

Fenni Islimyeli Rıfat Bayazıt 
Balıkesir Kahramanmaraş 

Ferit Melen Yılmaz Altuğ 
Van Sivas 

İkinci fıkra : 

«6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 720 nci 
maddesinin 1 inci fıkrasının birinci ve ikinci bentleri 
'kaldırılmıştır.» 

GEREKÇE : 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 720 nci 

maddesinin 1 inci fıkrasının birinci ve ikinci bentle
rinde ödemeden imtina protestosu çekilebileceği veya 
muhatap tarafından kısmen veya tamamen ödenme
me sebebinin yazılması mecburiyeti olmadığı hükme 
'bağlanmıştır. Türk Ticaret Kanununun bu bentleri 
tasarının '5 inci maddesi ile tezat teşkil ettiğinden, 
müracaat hakkı gibi çok önemli bir konuda, uygu
lamada tereddüt yaratacak ve çek hamilinin hakları
nın kayıp olması tehlikesini yaratacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Divan Üyesi arkadaşımız 5 
inci madde üzerinde verilen önergeyi okudular. 
Komisyon okunan bu önergeye katılıyorlar mı? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DIZ-
DAROĞLU ı(Antalya) — önergeye katılamıyoruz. 
Kısaca izah etmek için izin istiyorum. 

Bu tasarı, Türk Ticaret Kanununa hiçbir deği
şiklik getirmemektedir, yani Türk Ticaret Kanunu
nun 720 nci maddesi yürürlükte kalmaktadır. 5 inci 
madde ile getirilen husus; bankalara çekin karşılık
sız olduğunun anlaşılması halinde, arkasına bu husu
su şerh vererek hamile iade mükellefiyeti getirmek
tedir ve bu duruma benzer bir hüküm Türk Ticaret 
Kanununun 720 nci maddesinin iki numaralı ben
dinde de vardır. Amaç; Türk Ticaret Kanununun 
720 nci maddesinin iki numaralı bendinde yazılı 
hususa tatbik kabiliyeti kazandırmaktır. Yoksa onu 
yürürlükten kaldırmak değildir. 

Aynı kanunun 720 nci maddesinin 1 numaralı 
bendindeki protestoyu kaldırmak ise daha da mah
zurludur. Zira hamilin karşılıksız çıkan çekinde 
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arkasına banka bu hususta şerh vermezse ne olacak
tır? İşte o zaman protesto etme imkânı vardır. Bu
nu kaldırırsak çek hamili hakkını aramada son dere
ce müşkülatla karşı karşıya bırakılmış olacaktır. 

Bu nedenler karşısında, Türk Ticaret Kanununun 
720 nci maddesinin de aynen muhafazasında fay
da mülahaza ettiğimizden dolayı önergeye katıla
mıyoruz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Sayın hükümet?... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Ali Bozer?.. 
ALİ BOZER (Ankara) — Önergemizde ısrar et

miyoruz. Sayın komisyon başkanının açıklamaları 
bizim için yeterlidir. Bunların zabıtlara geçmesini 
istedik. 

Türk Ticaret Kanununun 720 nci maddesi kalk
madıkça mesele yoktur, özel kanun genel kanunu 
tadil eder, tarihinde muahhar olursa. Bu tereddüt 
doğmasın diye böyle bir önerge verdik. Sayın komis
yon başkanı açıkladılar, kendisiyle hemfikiriz. 

Teşekkür ederim, zapta geçmesi için arz ettim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ D1Z-

DAROĞLU (Antalya) — Biz teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozer. 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — önergeyi geri mi 

alıyorlar? 
BAŞKAN — Sayın Bozer, şu halde bu önergeyi 

geri mi alıyorsunuz efendim? 
ALİ BOZER (Ankara) — Geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, peki efendim. 
5 inci maddeyi Sayın Divan üyemizin okuduğu, 

önünüzde bulunan orijinal şekliyle oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
orijinal şekliyle kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Hesaben tesviye 
MADDE 6. — T.C. Merkez Bankası, çeklerin ban

ka şubeleri arasında hesaben tesviyesini sağlayacalk 
tüzelkişiliği haiz sistemi kurmaya ve jgözetimi altında 
yürütmeye yetkilidir. T.C. Merkez Bankası, şubesi bu
lunmayan yerlerde bu yetkisini uygun göreceği başka 
bir bankaya devredebilir. 

Hesaplaşma sisteminin kuruluş ve işleyişi, T.C. 
Merkez 'Bankasınca çıkarılacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

BAŞKAN — 6 nci madde Sayın Divan Üyemizce 
okunmuştur ve yazılı olarak da önünüzde» bulun
maktadır. Madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 

6 nci madde üzerinde bir önerge vardır, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
;236 Ek-1 Sıra Sayılı Tasarının 6 nci maddesinde 

yer alan «Tüzelkişiliğe haiz» ibarelerinin çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Ali Bozer 
Ankara 

Mehmet Kocabaş 
İçel 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Ferit Melen 
Van 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye katı
lıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DlZ-
DAROĞLU (Antalya) — Sayın Başkan, önergeye ka
tılamıyoruz. Nedenini kısaca arz etmek isterim. 

Bu ibare, hükümet tasarısında bulunmadığı hal
de komisyonumuzca yapılan görüşmeler sırasında ta
kas odasının çalışmaları bakımından gerekli görüle
rek metne ilave edilmiştir. Son derecede yararlıdır. Zi
ra bugün mevcut olan takas odasının çalışmalarında 
bunun bir ihtiyaç olduğu Merkez Bankası yetkilile
rince de komisyon çalışmalarımızda açıkça ifade edil
miş bulunduğundan önergeye iştirak edemiyoruz. 

kaygılarımızla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN CA

HİT ARAL (Ankara) — İştirak etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Teşekkür ederim 

efendim. 
Sayın Bozer önerge üzerinde, buyurunuz efendim. 
ALİ BOZER (Ankara) — Huzurunuza gelmeye

ceğim. Ben sayın komisyon başkanımıza katılamı
yorum. Hükümetin hazırladığı şekil çok daha isabet
lidir. Tüzelkişilik kırtasiyeciliği yaratacaktır, ayrı bir 
organ yaratacaktır. Davalarda tüzelkişi olmak iti
bariyle muhatap değişecektir. Bunun daha sakıncalı 
olduğu görüşündeyim. 

Takdir yüce heyetinizindir efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bozer, bir noktayı açıklığa 

kavuşturmak istiyorum; tabiî bendeniz söyledikleri
nizin hepsini anladım, acaba Genel Kurulumuz ta
mamen anladılar mı yahut da işittiler mi? 
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O bakımdan, kürsüden lütfederseniz daha sağlıklı 
bir iş yapmış oluruz. 

ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekili arkadaşlarım; sizleri bıktırmak istemedi
ğimden mütalaamı yenimden arz ettim. 

(Şimdi, hükümetin getirdiği teklife biz katılıyoruz. 
Tüzelkişilik teşkil edilirse kıyamet mi kopar? Ha
yır, ama tüzelkişilik kurduğunuz andan itibaren ih
tilaflarda muhatap değişecektir. Tüzelkişilik kurduğu
nuz andan itibaren tüzelkişiliğin kendine göre organ
ları olacaktır. Bunların hepsi külfettir, bunların hepsi 
kırtasiyeciliktir. Evet, belki cüzi faydası olur ama, tü
zelkişiliği haiz bir kuruluşa bu görevi vermenin ge
rekli olduğu görüşünde değiliz. 

Değerli arkadaşlarım üzüldüğüm nokta şu : Enf
lasyon var diyoruz, kamu harcamaları çok diyoruz 
ama öyle tasarılar getiriyoruz ki, bu tasarılarla bu 
kamu harcamalarını artırıyoruz, büırokrsiyi daha da 
çekilmez hale getiriyoruz. Biz diyoruz ki, bıralkın 
organ yapmayı, bırakın istihdamda aşırı gitmeyi, bir
kaç memurla bunu bir idarî ünite olarak çalıştır
maya çalışın. 

Takdir sizin efendim. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozer. 
Sayın milletvekilleri, 6 ncı madde önünüzde bu

lunmaktadır ve Sayın Divan Üyesi arkadaşımız tara
fından da okunmuştur. 

6 ncı madde üzerinde Sayın Aid Bozer ve arkadaş
ları tarafından verilmiş bulunan 'bu önergeye komis
yon ve hükümet katılmamıştır. Şimdi, önergeyi arka
daşımızın okuduğu şekli ile oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir efendim. 

Şimdi, esas orijinal metindeki maddeyi tekrar oku
tuyorum : 

(6 ncı madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Kanun tasarısında ve meczedilmiş 

teklifteki 6 ncı madde bu efendim. Bu 6 ncı maddeyi 
orijinal şekliyle oylarınıza arz ediyorum : Kaibul eden
ler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
İhtar 
MADDE 7. — Yeterli karşılığı olmadığı için çeki 

kısmen veya tamamen ödemeyen muhatap banka, 
kendisinin veya vekil ve temsilcilerinin elinde bulu
nan bütün çek karnelerini aldığı bankalara geri ver
mesini, 8 inci madde hükümleri gereğince düzeltme 
işlemlerini yerine getirmeden bir yıl müddet ile çek 
keşide edemeyeceğini ve aksine davranışların cezaî 

müeyyideleri gerektireceğini, ibraz tarihini izleyen on 
işgünü içinde, hesap sahibine iadeli taahhütlü mek
tupla veya banka görevlileri eliyle tebliğ etmek zo
rundadır. 

BAŞKAN — 7 nci maddenin okunması tamamdır 
efendim. 

Madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
7 nci madde üzerinde bir önerge vardır, önergeyi 

okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saym Başkanlığına 

236 Ek - 1 Sıra Sayılı Tasarının 7 nci maddesinin 
3 üncü satırına «kendisinin» kelimesinden evvel «He
sap sahibinin» kelimelerinin ilavesini ve son satırın
daki «veya banka görevlileri eliyle» ibarelerinin kal
dırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Bozer Mehmet Kocabaş 
Ankara İçel 

Yılmaz Altuğ Rıfat Beyazıt 
Sivas Kahramanmaraş 

Ferit Melen 
Van 

Gerekçe : 
Sözü edüen ilave, maddeye vuzuh vermek için ya

pılmıştır. 
Çıkarılan ibareler de Türk Ticaret Kanununa uy

gunluk sağlamak ve bankaları imkânsızlıkla karşı kar
şıya bırakmamak maksadına yöneliktir. 

BAŞKAN — Efendim, 7 nci madde üzerinde Sa
yın Ali Bozer ve arkadaşları tarafından verilmiş bulu
nan önergeyi şimdi okuttum. 

Bu önergeye sayın komisyon katılıyorlar mı? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — Sayın Başkan, katılamıyo
ruz. İzin verirseniz kısaca arz etmek istiyorum. 

Maddede geçen «kendisinin» kelimesi hesap sahi
bini ifade etmektedir ve cümlenin sonunda da bu ifa
de kullanılmıştır. Kanun tekniği açısından da bu ke
limenin aynen kalmasında yarar vardır. 

Keza, önerge ile kaldırılması istenen ibare, banka 
görevlileriyle tebligat yapılabilme imkânı; mektup ile, 
taahhütlü mektubun yanı sıra işin sürati bakımından 
da çok faydalıdır. Bunu tatbikatçı arkadaşlarımız bil
mektedirler. 

Bu nedenle önergeye iştirak etmek mümkün ola
mamıştır. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın komisyon. 
Sayın hükümet?.. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
ALI BOZER (Ankara) — Müsaade ederseniz kı

saca arz edeceğim. 
BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Alıi Bozer; buyu

run efendim. 
ALİ 'BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekili arkadaşlarım; bir kere sayın komisyon 
başkanımıza, «kendisinin» kelimesinin «Hesap sahibi» 
yerine geçtiğini zabıtlara geçirmek bakımından ifade 
etmesi dolayısıyla teşekkür ederim; fakat bu madde 
Türkçe değildir. 

Değerli arkadaşlarım, madde önünüzde : «Yeter
li karşılığı olmadığı için çeki kısmen veya tamamen 
ödemeyen muhatap banka, kendisinin» deniyor. Kim 
bu kendisinin? Bu, muhatap banka demektir. Bunun 
yerine diyoruz ki; «kendisinin» demeyin de, «Hesap 
sahibinin» deyin. Bunun Fransızca metni de böyledir. 
Bu sarahat değil imi? Binaenaleyh, takdir sizlin. 

İkinci nokta; değerli arkadaşlarım, noterleri bili
yorsunuz. Noter, ademî tediyat protestosunu dostu
nun ikametgâhında veya işyerinde tebliğ eder. Bu ya
pılmaz; yetişemezler. Onun için, lişi telefonla halle
derler; biz zorla suiistimale sevk ederiz. Banka görev
lisi, böyle yüzlerce şey olacak, mektupla tebliğ etmek 
yerine adamları peşine takacak; her banka karşılıksız 
çek çekene görevliyle tebligat yapacak... Bu nasıl olur 
bilemiyorum? 

Takdirlerinize sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiim Sayın Bozer. 
Muhterem milletvekilleri, 7 nci maddeyi Sayın Di

van Üyemiz orijinal şekliyle okudu. Madde üzerinde 
söz isteyen olmadı. 

Bu madde üzerinde Sayın Ali Bozer ve arkadaş
ları tarafından verilmiş bir önerge vardı, önergeyi Sa
yın Divan Üyemliz okudu, sayın komisyon ve sayın 
hükümet önergeye katılmadılar. 

Şimdi bu önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. (MDP sıralarından alkışlar) 

Efendim, kabul ettiğiniz önerge doğrultusunda 
maddenin almış olduğu yeni şekli okutuyorum : 

ihtar 
MADDE 7. — Yeterli karşılığı olmadığı içiri çeki 

kısmen veya tamamen ödemeyen muhatap banka, he
sap sahibine kendisinin veya vekil ve temsilcilerinin 
elinde bulunan bütün çek karnelerini aldığı bankala
ra geri vermesini, 8 inci madde hükümleri gereğince 

düzeltme işlemlerini yerine getirmeden bir yıl müddet 
ile çek keşide edemeyeceğini ve aksine davranışların 
cezaî müeyyideleri gerektireceğini, ibraz tarihini izle
yen on işgünü içinde, hesap sahibine iadeli taahhütlü 
mektupla tebliğ etmek zorundadır. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ali Bozer'in vermiş 
olduğu önerge kabul edilmişti. O önerge dikkate alı
narak 7 nci maddenin, onunla mezceditmek suretiyle 
almış olduğu son şekli Divan Üyemiz okumuş oldu. 

Bu okunmuş olan metni oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, son ola
rak Divan Üyemizin okumuş olduğu şekliyle kabul 
edilmiştir, 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Düzeltme hakkı 
MADDE 8. — Hesap sahibi ihtar mektubunu 

aldığı veya 12 nci maddeye göre almış sayıldığı ta
rihten itibaren yedi işgünü içinde çek tutarını veya 
karşılıksız kalan bölümünü % 10 tazminatı ve ge
cikme faiziyle birlikte hamil adına muhatap bankaya 
yatırdığı takdirde çek keşide etme hakkını yeniden 
kazanır. 

Düzeltme hakkı, karşılıksız çekin ibraz tarihini ta
kip eden bir yıl içinde ancak iki defa kullanılabilir. 

BAŞKAN — Önünüzde de yazılı olarak bulunan 
8 inci madde son olarak Divan Üyemiz tarafından tek
rar, aynı şekilde ve aynı haliyle okunmuştur. 

Madde üzerinde söz isteyen var mı efendim? Yok. 
8 inci maddeyi orijinal şekliyle, metindeki şekliyle 

ve Divan Üyemizin okumuş olduğu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8 in
ci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Bildirme ve duyuru 
MADDE 9. — Muhatap banka, yeterli karşılığı 

olmadığı için çekin ödenmediğini ve hesap sahibi 
hakkında gereken bilgileri, T.C. Merkez Bankasına 
bildirir. Bildirme, hesap sahibinin düzeltme hakkı 
yok ise çekin ibraz tarihinden; düzeltme hakkı var 
ise, düzeltme süresi sona erdiği tarihten itibaren on 
işgünü içinde yapılır. T.C. Merkez Bankası, durumu 
en fazla 30 işgünü içinde bankalara duyurur. 

T.C. Merkez Bankasının duyurusuna şube tarafın
dan ıttıla ve herhalde duyuru tarihini takip eden on-
beşinci günün bitiminden itibaren bir yıl süre ile he
sap sahibine veya vekil ve mümessillerine çek kar
nesi verilmez ve çekle işleyecek hesap açılmaz. 

BAŞKAN — Efendim, 9 uncu maddenin okun
ması tamamdır. 
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9 uncu madde üzerinde söz isteyea var mı? 
MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Yerimden tavzih 

edebilir miyim? Sayın Divan Üyesi okurken ısrarla, 
«Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası» diyor. Bu, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıdır. Yani, Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankası olur; ama merkez 
banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıdır. Zap
ta geçerken yanlış geçiyor, bunun düzeltilmesini arz 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, redaksiyonu o şekilde ya
pılır ve aynı zamanda zapta da sizin söylediğiniz gibi 
geçmiştir. 

9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
9 uncu maddeyi önünüzde bulunan orijinal şek

liyle ve aynı zamanda Sayın Divan Üyemizin okudu
ğu şekliyle oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, usul 
hakkında bir şey arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında? 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Efendim, Başkan ola

rak «orijinal» kelimesini telaffuz ediyorsunuz. Halbu
ki yazılı metinlerde, «Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metin» şeklindedir. Bunu acaba, bu şekliyle söy
lemekte mahzur olmazsa, böyle lütfeder misiniz diye 
söylüyorum. 

BAŞKAN — O şekilde ifade ederiz ve şimdiye ka
dar geçmiş olan «orijinal» laflarını da... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — «Komisyondan gelen 
metin» şeklinde. 

BAŞKAN — Evet, komisyonun kabul ettiği metin 
şeklinde. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, hitabınızın manasını biz anlıyoruz efen
dim. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Siz orijinalsiniz, 
onun için anlıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, neticesi itibariyle bir keli
me üzerinde böyle çok fazla konuşmaya pek mahal 
görmüyorum. Arkadaşımız, metin üzerinde, diye söy
lüyorlar ve komisyon da bu şekilde kabul etmiştir. 
Binaenaleyh, ona ittiba etmekliğimiz gerekir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Bankanın mesul olduğu miktar 
MADDE 10. — Karşılığı bulunmasa veya yeter

siz kalsa bile muhatap banka, müddetinde ibraz edi
len yirmibin liraya kadar olan çekler ile bu miktar 
üzerindeki her çekin yirmibin lirasını keşidecinıin dı
şındaki hamile ödemeye mecburdur. 7 nci ve 8 inci 

madde hükümleri saklıdır. Bu husus, hesap sahibi ile 
muhatap banka arasında, karnenin teslimi sırasında 
yapılmış olan dönülemeyecek bir kredi sözleşmesi hük
mündedir. 

Birinci fıkrada belirtilen mesuliyet tutarı, Başba
kanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
yayımlanan «Toptan Eşya Fiyatları Yıllık Indeksbnde-
ki artışlar göz önünde bulundurularak T.C. Merkez 
Bankası tarafından artırılabilir. 

BAŞKAN — 10 uncu maddenin okunması tamam
dır efendim. 

Madde üzerinde söz isteyen arkadaşımız var mı? 
Yok. 

10 uncu madde üzerinde 1 önerge vardır, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan 236 sıra sayılı tasarının 10 

uncu maddesi birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini saygıyla arz ve teklif ederiz; 

Musa Ateş İbrahim Taşdemk 
Tunceli Ağrı 

Mehmet Seyfi Oktay Ömer Kuşhan 
Ankara Kars 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Madde 10. — Karşılığı bulunmazsa veya yetersiz 
kalsa hile muhatap banka, müddetinde ibraz edilen 
çeklerin yüzde lO'unu karşılamaya mecburdur. 7 nci 
ve 8 inci madde hükümleri saklıdır. Bu husus, hesap 
sahibi ile muhatap banka arasında, karnenin teslimi 
sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir kredi söz
leşmesi hükmündedir. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, 10 uncu madde 
üzerinde bir önerge vardır. Bu önergeyi kabul ediyor 
musunuz, benimsiyor musunuz veyahut benimsemiyor
sanız kısa gerekçesiyle söyleyin; katılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI D1Z-
DAROĞLU (Antalya) — Sayın Başkan, önergeye ka
tılamıyoruz. 

Bu önergeyle kötü niyetli çek hamilinin bir çek 
yaprağına 3 milyar, 5 milyar şeklinde bir rakamı yaz
ması halinde bankalar bunun yüzde lO'unu ödemesi 
gibi bir tablo ile karşı karşıya kalacaktır. Bu mec
buriyet, meblağın yüksek olması halinde çok büyük 
miktarlar tutacaktır. 

Diğer taraftan, yüzde 10'un büyük miktarlara ula
şabilmesi her zaman mümkün ve suiistimale müsait 
bir ortam hazırlayacaktır ki, bu geniş kapsamlı mü-
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«MADDE 11. — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasınca yapılan çek hesabı açma ve çek kullan
ma yasağı konusundaki duyurulara rağmen verdiği 
veya 7 nci madde hükmüne göre geri verilmesini iste
mediği çek karnelerinin her yaprağı için muhatap ban
ka, karşılığının mevcut olmaması, yetersiz kalması ve
ya kullanılmaz durumda bulunması halinde keşideci-
den başka bir hamile 100 000.— Türk lirasına ka
dar ödemeye mecburdur. 

kellefiyet bankaların çek hesabı açmalarından kaçın
malarını getireceği gibi, bu kötü tabloyu da, bu kötü 
sonucu da beraberinde getirmiş olacaktır. Bu nedenle 
önergeye iştirak etmemiz mümkün değildir. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Sayın hükümet, 10 uncu madde üze

rindeki bu önergeye katılıyor musunuz efendim? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge sahiplerinden baş imzacı veya herhangi 

bir tanesi efendim?.. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 

önergemiz yeterince açıktır efendim; açıklama yapma
yacağım. 

BAŞKAN — «Açıktır» diyorsunuz. 
Efendim, 10 uncu madde üzerinde verilmiş bulu

nan önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

10 uncu maddeyi komisyondan geldiği ve yazılı 
olduğu şekliyle oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 10 uncu madde kabul edil
miştir efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, 10 uncu maddeden sonra 
yeni bir 11 inci madde eklenmesine dair bir önerge 
vardır, bu önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
236 Ek - 1 Sıra Sayılı Tasarının 11 inci maddesi 

hükmü, tasarının Komisyonda yeniden incelenmesi 
için geri verilmesi üzerine, tasarıdan tamamen çıkarıl
mıştır. Tasarının ilk metnindeki 11 inci madde hük
mü gerçekten bankalar için çok ağır bir müeyyide ge
tirmekteydi. Ancak, bu kez sözü edilen hüküm tama
men tasarıdan çıkarılmak suretiyle çek hesabı açma 
ve çek kullanma yasağına uymayan veya 7 nci mad
de hükmüne göre çek karnelerinin geri verilmesini 
istemeyen bankalar hakkında hiçbir müeyyide öngörül
memiştir. Bankaların bu gibi davranışlarını makul 
ve münsif bir müeyyideye bağlamak için 11 inci mad
denin aşağıdaki şekilde yüce Meclisin onayına sunul
masını ve önergemiz kabul edildiği takdirde tasarının 
madde numaralarında gerekli değişikliğin yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Ali Bozer Mehmet Kocabaş 
Ankara İçel 

Yılmaz Altuğ Rıfat Bayazıt 
Sivas Kahramanmaraş 

Ferit Melen 
Yan 

Bu meblağ, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı tarafından yayımlanan «Toptan Eşya Fi
yattan Yıllık Endeksindeki artışlar göz önünde bu
lundurularak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
tarafından artırılabilir.» ' 

ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, müsaa- • 
de eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bozer. 
ALI BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; bazen üzüldüğüm için sesim yüksek çı
kıyor, hepinizden özür diliyorum. Beni lütfen zaman 
zaman müsamaha ile karşılarsanız müteşekkir olurum. 

Bu metin, ilk şekle göre düşünülmüştür. Bankalar 
fevkalade tedbirsiz bir şekilde sorumluluk altında tu
tuluyor idi. Onun için, sınırlayalım dedik. Bu sefer 
komisyonda, bu, bizim arzumuzdan da ileri gitti. 
Bu itibarla biz önergemizde muşu* değiliz. Bu şekliyle 
tatmin edicidir. Hükümetin ve komisyonun düzenle
miş bulunduğu son şekle katılıyoruz. 

Bunu arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozer. 
önergenizi geri alıyor musunuz efendim? 
ALI BOZER (Ankara) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Teşekkür ederim. 
Şimdi komisyondan gelen 11 inci maddeyi okutu

yorum : 

T.C. Merkez Bankasınca ilan edilecek hususlar 
MADDE 11. — T.C. Merkez Bankası, çeklerin 

tahsile alınması ve ödenmesi konusunda bankalarara-
sı münasebetleri düzenleyen esaslar ile 7 nci madde 
gereğince yapılacak ihtarın muhtevasına, 9 uncu mad
de uyarınca yeterli karşılığı olmayan çek keşide eden
lerin bildirilmesine, 7 ve 16 nci maddeler uyarınca 
çek hesabı açmaktan ve çek kullanmaktan yasakla
nanlara ait duyurulara dair hususları Türkiye Ban
kalar Birliğinin görüşünü alarak tespit eder ve Res
mî Gazetede yayımlar. 

BAŞKAN —-11 inci maddenin okunması tamam
lanmıştır. 
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11 inci madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi, komisyondan geldiği ve Sayın Divan 

Üyemizin okuduğu şekliyle oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 11 inoi madde 
komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmiştir efendim. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Tebligat adresi 
MADDE 12. — Bu Kanun uyarınca yapılacak 

. ihtarlar, herhangi bir adres değişikliği bildiriminde 
jbulunulmadığı müddetçe çek hesabı sahibinin hesabı 
açtırırken bildirdiği adrese yapılmakla geçerli olur. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? 

Buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz, «Yapılmakla geçerli 
olur» denmez. Yapılmışsa zaten geçerlidir. Zannedi
yorum maksat, «Yapılmış sayılır» diye bir şey getir
mek. Bu itibarla bir redaksiyon gerekir okunan me
tinde. 

BAŞKAN — Okunan metinde?., önünüzde var 
mı efendim? Lütfen okursanız... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Divan Üyesi tekrar okusunlar. 

BAŞKAN — Buyurun efendim tekrar okuyun: 
(12 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Efendim, 12 nci madde bu, nihaî 

olarak. Burada da redaksiyonu gerektiren bir husus 
yok. 

12 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 12 nci madde kabul 
edilmiştir efendim. 

13 Üncü maddeyi okutuyorum. 
İhtara ve yasaklamaya uymayanlar 
MADDE 13. — Bu Kanunun 7 nci maddesi uya

rınca banka tarafından yapılan ihtarı aldığı veya al
mış sayıldığı tarihten itibaren yedi işgünü içinde ge
çerli bir sebebe dayanmaksızın çek karnelerini geri 
vermeyenlere, ilgili bankanın şikâyeti üzerine yirmi-
bin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası 
verilir, ilgili banka bu ihbarı yapmakla mükelleftir. 

Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen düzeltme 
işlemi yapılmadığı halde 7 nci maddedeki bir yıllık 
müddet içinde veya 16 nci madde gereğince hükmo-
lunan süre içinde çek keşide edenler, fiilleri başka 
bir suç. meydana getirse bile ayrıca üç aydan altı aya 
kadar hapis ve yirmibin liradan ikiyüzbin liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

I BAŞKAN — Efendim, 13 üncü madde okunmuş 
ve bitmiştir. 

13 üncü madde üzerinde söz isteyen var mı?. Yok. 
I Söz isteyen olmadığına göre, 13 üncü madde üze-
I rinde bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte oian Kanun Tasarısının 13 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş-
I tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Dayı Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Balıkesir Sivas 

Alâeddin Kısakürek Talât Sargın 
I Kahramanmaraş . Tokat 

llyas Aktaş Mehmet Muhlis Arıkan 
I Samsun Samsun 

«Bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca banka ta
rafından yapılan ihtarı aldığı veya almış sayıldığı ta
rihten itibaren 7 işgünü içinde geçerli bir sebebe 

I dayanmaksızın çek karnelerini geri vermeyenlere, il-
I gül bankanın ihbarı üzerine" 20 bin liradan 200 bin 

liraya kadar ağır para cezası verilir. İlgili harika bu 
I ihbarı yapmakla mükelleftir.» 
I BAŞKAN — Efendim, 13 üncü madde üzerindeki 
I önergeyi de Divan Üyesi arkadaşımız okumuş 'bulun

du. 
Yalnız, bu önergeyi komisyon, dalha evvel 13 ün

cü maddeyi tedvin ederken dikkate almıştır. O iti'bar-
I la bu önergeyi işleme koymuyorum. 

Bunun üzerine söyleyeceğiniz bir şey var mı sa-
I yın komiisyon?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Sayın Başkan, komisyon 

I da'ha önce 'bunu dikkate alarak «şikâyet» kelimesini 
I «ihbar» olarak düzeltmişti. Ancak, elimizdeki me

tinde yine, zannediyorum matbaada yanlış bir dizgd 
sonucu «şikâyet» kelimesi olarak basılmış. Bunun 
«ihbar» olarak düzeltilmesi gerekmektedir; yani 

I önergedeki şekilde düzeltilmesi gereklir. 
I BAŞKAN — O şekilde düzelteceğiz efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DlZ-
DAROĞLU (Antalya) — Teşekkür ederim efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
I Başkanım, müsaade ederseniz bu şdkle göre bu mad-
I denin aleyhinde konuşacağım; bu kelime üzerine. 
I BAŞKAN — Efendim, önergeye geçmiş bulunu-
I yoruz. Komisyon önergeyi dikkate almış vaziyette. 
I Maddeyi tedvin ederken ıbunu nazarı dikkate almış. 

RIFAT BAYAZIT '(Kahramanmaraş) — Madde 
I üzerinde konuşmuş olacağım o zaman. 
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BAŞKAN — «Madde üzerinde konuşmak iste
yen var mı?» diye daha evvel sordum Sayın Baya-
zıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Şimdi 
«ihbar» olarak kabul ediyorlar da o bakımdan. Yok
sa ımetin doğrudur. «İhbar kelimesini kabul ediyoruz» 
dediler de onun için. 

ADALET KOMİGYONU BAŞKANI ALİ DÎZ-
DAROĞLU (Antalya) — Sayın Başkan, ihbarı biz. 
şimdi kabul etmedik, komisyon daha önce kabul et
mişti ve daha önce de söz istemediler. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Tatmin oldunuz mu Sayın Bayazıt?. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Madde

deki «şikâyet»! kelimesini «ihbarı» şekline dönüştür
mek; istiyorsunuz. Şikâyet doğrudur, ihbar şekline 
dönüştürülmez bu. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, Sayın Bayazıt'ın 
söylemiş olduğu hususlara uyuyorsunuz, değil imi 
efendim?. 

ADALET KOMS3YONU BAŞKANI ALÎ DİZ-
DAROÖLU (Antalya) — Hayır Sayın Başkanım; bu 
ihbardır. Banka şikâyet hakkını haiz değildir, ancak 
ihbar edebilir. O nedenle önergede düzeltilmesi iste
nen «şikâyeti» kelimesinin «ihbarı» olarak değiştiril
mesi doğrudur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — O za

man ceza hukukunun sistemi değişir, diğer maddeler
le tenakuza düşer. Komisyondan gelen metinde «şi
kâyeti» deniyor. Şimdi bunu «ihbarı» şeklinde 'de
ğiştirirseniz söz hakkımız doğar. O bakımdan Sayın 
Başkanım, müsaade buyurun izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim; yani hu istisnaî 
bir hal oluyor. 

RIFAT BAYAZIT '(Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkanım, kıymetli arkadaşlar; 13 üncü maddede 
«Bankanın şikâyeti üzerine» denmiş. Bunu «ihbarı» 
şekline getirdiğimiz zaman, cumhuriyet savcısı ihbar 
üzerine kamu davası açmak zorunluluğundadır. Oeza 
hukukunun sisteminde şikâyet ayrıdır, ihbar ayrıdır. 
İhbar, davaya tahriktir; şikâyet, davayı açtırmaktır, 
şikâyete bağlı suçlardır. 

Bilahara geleceğimiz 16 ncı maddede de buna gö
re şikâyet sistemini kabul etmiştir. Şimdi burada ih
bar sistemine gittiğimiz zaman bir çelişkiye düşeriz. 
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Ben komisyonun teklifinin daha uygun olduğu ka
nısındayım. «Şikâyet» kelimesinin kalması gerekiri 
Takdir sizlerindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ D1Z-

DAROĞLÜ (Antalya) — Sayın Başkanını... 
BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DtZ-

DAROĞLU (Antalya) — Elimizde bulunan 14.2.1985 
tarihli raporumuzun 13 üncü 'bölümünde «şikâyeti» 
kelimesinin «ihbarı» şeklinde düzenlendiği apaçık or
tada. Yem" bir düzenleme değil. Bu matbaadan mad
dî bir hata sonucu böyle gelmiştir. 

Teşekkür ©derim, arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Yani sayın komisyon, sizin kabul 
ettiğiniz kelime «ihbar»dır, sayın Bayazıt'ınk'i «şikâ
yettir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ D1Z-
DAZOĞLU (Antalya) — Bizim kabul ettiğimiz «ih
barı» kelimesi doğrudur ve bu «ihbarı» kelimesi da
ha önce kabul edilmiştir. Zaten amacımız, cumhuri
yet savcılıklarını harekete geçirmek için 'bankayı ih
barla görevlendirmiş bulunmaktayız. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, komisyon «şikâyeti» keli

mesinin «ihbarı» olarak düzeltilmesini ve o şekilde 
oylanmasını istiyor. 'Sayın Bayazıt da. «şikâyeti» ola
rak kalmasını istiyor. Neticesi itibariyle tabiî komis
yona... 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Sayın Başkanım, 
yanlış anlaşılma var galiba. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET EKİCİ '(Kütahya) — Şimdi efendim, 

basım hatasından dolayı «ihbarı» kelimesi olması 
gerekir diyor komisyon. Halbuki basım hatasından 
dolayı «şikâyeti» kelimesi var ortada. Şimdi bunun 
«ihbarı» olarak; yani komisyondan geldiği şekilde 
oylanması 'gerekir herhalde. 

IBAŞKAN — Tamam efendim. 
13 üncü maddeyi son aldığı şekliyle, yani «ihbarı» 

şekliyle oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 13 üncü madide kabul edilmiş
tir efendim. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yetkili olmadığı halde çek karnesi basan veya 

bastıranlar, 
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MADDE 14. — Bu Kanuna göre çek bastırabüle-
cek kuruluşlar dışında çek karnesi basan veya bas
tıranlar hakkında Türk Ceza Kanununun 323 üncü 
maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yen arkadaşımız var mı? Yok. 

Madde üzerinde önerge de yoktur. 
14 üncü maddeyi komisyondan gelmiş olduğu şek

liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kaıbul 
etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 

Bankalara uygulanacak cezalar 
MADDE 15. — Bu Kanunun 3, 4, 5 ve 13 üncü 

maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirme
yen veya geciktiren banka hakkında onbin liradan 
yüzbin liraya kadar ağır para cezasına; 7 ve 9 uncu 
maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirme
yen veya geciktiren banka hakkında ise beşyüzbin li
radan ikimilyon liraya kadar ağır para cezasına hük-
molunur. 

BAŞKAN — Okunan 15 inci madde üzerinde söz 
isteyen var mı? Yok. 

15 inci madde üzerinde önergeler vardır, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
236 Ek-1 Sjra Sayılı Kanun Tasarısının 15 inci 

maddesindeki matlabm «Bankalara uygulanacak ce
zalar» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Bozer1 

Ankara 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Mehmet Kocabaş 
içel 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Ferit Melen 
Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarının 15 inci mad

desi başlığının «Bankalara uygulanacak cezalar» ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Alâeddin Kısakürek 
Kahramanmaraş1 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Talât 'Sargın 
Tokat 

Ahmet Turan Soğancıoğlu 
'Sivas 

İlyas Ak'taş 
Samsun 

Mehmet Muhlis Arıkan 
Samsun 

BAŞKAN — Efendim, 15 'inci madde üzerinde 
3 tane önerge vardı; 2 tanesini Divan Üyesi arkada
şımız okumuş bulundu, 'önergelerin 2'si de aynı ma
hiyettedir ve birbiriyle mezcedilecek mahiyettedir. 
Komisyon da bu kanun tasarısını görüşüriken bu 
önergeleri dikkat nazarına almıştır. O itibarla ıbu 2 
önergeyi işleme koymuyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Sayın Başkanlığına 

236 Ek-1 Sıra Sayılı Tasarının 15 inci maddesinde 
13 üncü maddeye yapılan atfın çıkarılmasını arz ve 
'teklif ederiz, 

Ali Bozer 
Ankara 

Yılmaz Altuğ 
'Sivas 

Mehmet Kocabaş 
İçel 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Ferit Melen 
Van 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerindeki 3 üncü 
önerge bu efendim. 

ALI BOZER (Ankara) — önergemizi geri alıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — Sayın Başkanım, önerge 
sahipleri önergelerini geri alıyorlar. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim efendim. 
15 inci madde ile ilgili önerge geri alınmıştır. 
15 inci maddeyi komisyondan geldiği şekliyle oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 15 inci madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Karşılıksız çek 
MADDE 16. — ibraz süresi içinde veya üzerinde 

yazılı keşide tarihinden önce, 4 üncü maddeye göre 
ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması sebe
biyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden ki
şiler ile bu çekleri bilerek ciro edenler bir yıldan beş 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Mahkeme 
ayrıca işlenen suçun mahiyetine göre bir yıl ile beş 
yıl arasında belirliyeceği bir müddet için failin ban
kalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin 
yasaklanmasına karar verir. Yasaklama karan bütün 
bankalara duyurulmak üzere T. C. Merkez 'Bankasına 
bildirilir. 

Bu fiillerden dolayı 'takibat yapılması çek hamili
nin şikâyetine bağlıdır. Şikâyetten vazgeçme, hüküm
den sonra dahi geçerlidir. Bu halde hükmün icrasın-
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dan ve cezanın neticelerinden sarfınazar olunur. Fi-
•11i işleyenin 8 inci maddeye göre düzeltme hakkını 
kullanmak suretiyle hamilin zararını karşılamış olma
sı veya düzeltme hakkı yoksa, anılan maddede belir
tilen müddet içinde çek 'bedelinin karşılıksız kalan 
kısmını !% 10 tazminatı ve gecikme faiziyle birlikte 
muhatap 'bankaya veya herhangi bir şubesine yatır
mış (bulunması halinde şikâyet hakkı doğmaz. 

'BAŞKAN — 16 ncı maddenin okunması tamam
dır efendim. 

16 ncı madde üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı? 

RIFAT IBAYAZFT (Kahramanmaraş) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; 'bu kanun tasa
rısının 16 ncı maddesi bir kurtarma maddesidir. Bu
nu izah edeceğim. 

Efendim, 1929 senesinde karşılıksız çek konusu 
yüce Meclise gelmiştir. O günkü merî Ticaret Kanu
nunun 610 uncu maddesine, karşılıksız çek verenler 
hakkında cezaî müeyyide getirilmesi teklif edilmiş; 
yüce 'Mecliste o zaman, «Türk Ceza Kanununun do
landırıcılığa ilişkin 503 üncü maddesinde, karşılıksız 
çekte kandırma unsuru vardır» denilmiş, bu hüküm 
orada mevcut olduğu içinde bir kararla ıgetiri'len 'bu 
madde reddedilmiş, 821 sayılı ve 10.7.1929 tarihli yü
ce Meclisini kararıyla bu husus dolandırıcılık olarak 
nitelendirilmiştir. 

'Dolandırıcılık, malumuâliniz, Türk Ceza Kanu
nunun «Mal Aleyhinde İşlenen Suçlar» kitabında 
mevcuttur ve bu orada şikâyete 'bağlı değildir. Haber 
almaya; yani ihbara 'bağlıdır. Ben demin de o hususu 
arz ettim. Burada şikâyet getiriyorsunuz orada ihbar 
getiriyorsunuz; (bir çelişkiye düşüyorsunuz. Artık o 
madde geçti, onun üzerinde 'bir şey söylemeyeceğim, 
getirilmiştir. 

Yüksek Yargıtay da bütün kararlarında, 1929 se
nesinden itibaren, karşılıksız çek çekmeyi aldatıcı 
mahiyette görerek bunları dolandırıcılık olarak kabul 
etmiş ve yüksek Yargıtayın 23:6.1967 tarihli Ceza Ge
nel Kurulunun 23 esas 13 karar sayılı kararında da 
bu vurgulanmıştır. O günden heri de tatbikat böy
ledir. 

'Şimdi biz yeni bir düzenleme getiriyoruz burada. 
Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 10 uncu babı 
«Mal Aleyhindeki Cürümler» dir. Burada hırsızlık
tan başlar; 491, 492, 493, 494 üncü maddede bir 

özellik vardır; evlatların baba aleyhinde işledikleri, 
sıhrî ve yakın hısımların yine birbirleri aleyhinde işle
dikleri suçlar da şikâyete bağlanmıştır. Bir 494 üncü 
maddede şikâyete bağlanmıştır ve şikâyette hüküm ke
sinleşinceye kadar, bazı konularda şikâyetten vaz
geçme vardır, bazı konularda da şikâyetten vazgeçme 
yoktur. Hele hüküm verildikten sonra, hüküm kesin
leştikten sonra şikâyetten vazgeçme bu kanunla ge
tiriliyor. Bunun da getirilme sebebini biraz sonra 
arz edeceğim. 

Türk Oeza Kanununun yine mal aleyhinde işle
nen suçlarda, 503, 504, 505 t̂e şikâyet yoktur, re'sen,. 
takibata tabidir. Yalnız burada emniyeti suiistimal 
vardır, o şikâyete bağlıdır. 

Geçiyoruz oradan, eşya üzerinde işlenen suçlara; 
izrar, 516'da, yine şikâyete bağlıdır ve burada da 
hüküm kesinleştikten sonra şikâyetten vazgeçilemez. 

Ceza Kanunumuzda hakaret şikâyete bağlıdır; 
yine burada da hüküm kesinleştikten sonra şikâyet
ten vazgeçilemez. 

Ceza Kanunumuzun içinde bir istisna vardır; o 
istisna da zina suçudur. Zina suçunu işleyenler aile 
birliğini siyanet etmek için, onu korumak için hü
küm kesinleştikten sonra şikâyetten vazgeçerse onu 
cezaevinden çıkarırız. Fakat biz getiriyoruz şimdi, 
mal aleyhinde işlenen bu dolandırıcılık suçunda da, 
«hüküm kesinleştikten sonra da şikâyetten vazgeçe
bilir» diyoruz; şikâyetten vazgeçiriyoruz. Bu, Ceza 
Kanununun prensiplerine, ammenin emniyetine vu
rulan bir darbedir. 

Bu madde niçin getirilmiştir? 1978 senesinde bu 
memlekette halkın yüzde 60'ını dolandıran bir ban
kerlik müessesi ihdas edildi. Bu, bankerlik müesse
sesini himaye etmek için getirilen bir düzenlemedir; 
»bankerleri kurtarmak içindir. Bu bankerler karşısın
da bugün zavallılar, hatta intihar edenler vardır bun
ların içerisinde. Ankara'da bulunuyorduk, biliyoruz; 
bazı subaylar evlerini satmış, arabasını satmış para
sını bankere yatırmıştır, geri alamamıştır, intihar et
miştir. Çocuğunu okutamamıştır intihar etmiştir, felç 
olmuştur zavallı, hastalanmıştır. Bu maddeyle biz bu 
bankerleri kurtarıyoruz. Bu madde tamamen Ceza 
Kanununun ilkelerine, prensiplerine taban tabana zıt
tır; bankeri kurtarma maddesidir. 

Muhterem arkadaşlar, bir de dolandırıcılığı neyle 
kurtarıyoruz? Dolandırıcılıktan mahkûm olmuştur; 
çek dolandırıcılığından. Bizim elimizde mevcut 'Mil
letvekili Seçimi Kanunu, Personel Kanunu, Mahallî 
İdareler Kanunu, Hâkimler Kanunu, Savcılar Kanu- • 
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nu, Askerî Hâkimler Kanunu, daha ismini sayama
yacağım zannedersem 15-16 kanunun içerisinde şu 
ibareler vardır: «Affedilmiş olsalar dahi zimmet, ih
tilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılılk, sahte
cilik, inancı kötüye kullanma, (inancı kötüye kullan
ma şikâyete 'bağlı; ama mahkûm olanın cezası affe-
dilmedikçe mahkûm olanın da neticeleri affedilme-
diği için, onu da almıştır 'buraya) dolaylı iflas gibi, 
yüzkızartıcl suçlardan mahkûm edilenler affedilmiş 
olsalar dahi devlet hizmetlerine giremezler, kendile
rine kamu hizmeti verilemez.» Hatta 'bunlar kuru-

, lan derneklere daJhi giremezler. Biz bu bankerlerin 
derneklere girmesine, ticaret âleminde istediği gibi at 
oynatmasına cevazveriyoruz. 

Bu bakımdan ıben bu maddenin karşısındayım. 
Fikir ve görüşlerimi arz ettim. Bu konuda ayrıca bir 
de önergemiz vardır. Takdiri sizlerin yüksek vicdanı
na sunuyorum. 

Hepinize saygılar sunarını. (MDP ve HP.sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
16 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
16 ncı madde üzerinde 3 tane önerge vardır. Bu 

önergeleri sırasıyla okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
236 Ek-1 Sıra Sayılı Tasarının 16 ncı maddesinde 

mevcut tapaj ihatasının, birinci fıkranın altı ve ye
dinci satırlarına aşağıdaki ilavelerin yapılarak düzel
tilmesini arz ve teklif ederiz. 

«île 5 yıl arasında 'belirleyeceği bir müddet için 
failin bankalardan»' 

Ali ©özer Mehmet Kocabaş 
Ankara îçel 

Yılmaz Altuğ • Rıfat Bayazıt 
Sivas Kahramanmaraş 

Ferit Melen' 
Van 

BAŞKAN — Efendim, bana intikal ettiğine göre, 
16 ncı madde üzerinde şimdi okunan önergeye ko
misyon ve hükümet katılmıştır, öyle midir efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DİZ-
IDAROĞLU (Antalya) — Düzelttik, katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet de katıldığı için bu öner
geyi işleme koymuyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

236 Ek-1 Sıra Sayılı Tasarının 16 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini, üçüncü cümlesinin de metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

«Şikâyetten vazgeçme, hüküm kesinleşinceye ka
dar geçerlidir.» 

Ali Bozer Mehmet Kocabaş 
Ankara îçel 

Yılmaz Altuğ Rıfat Bayazıt 
Sivas Kahramanmaraş 

Ferit Melen 
Van 

BAŞKAN — İkinci önergeyi Sayın Divan 'üye
miz okumuş oldu. 

Sayın komisyon, Önergeye katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — Sayın Başkanım, önergeye 
katılamıyoruz. Buradaki amacımız, kesin hükümden 
sonra dahi borçlunun alacaklısına borcunu tediye et
mesini sağlamaktı. Fıkra içerisindeki cümle bu amaç
la tanzim edilmiştir. Bu nedenle önergeye katılamı
yoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dizdaroğlu. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

bakana bir sual sormak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika müsaade edi

niz. 
Sayın hükümet önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, soru sormak istediği

nizi söylediniz; ama usul bakımından bu safhada 
soru sormanız mümkün olmuyor. Diğer safhada müm
kün olabilir efendim. 

Buyurun Sayın Ali Bozer. 

ALÎ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; komisyon ile bizim aramızdaki görüş 
farkı şuradan kaynaklanıyor. Komisyon diyor ki, 
«Bizim için aslolan paranın ödenmesidir. Bu karşı
lıksız çek verene parayı ödetelim, ama ne zaman 
öderse ödesin.». Biz de diyoruz ki, «Doğrudur, aslo
lan paranın ödenmesidir, insafsızlık da yapmıyoruz.» 
Çünkü, eskiden biliyorsunuz bu dolandırıcılık suçu . 
idi, kamu davası açılıyordu; şikâyete bağlı yaptık, 
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hafiflettik. Prosedürü arz etmek istiyorum. Bir zat, 
karşılıksız çek keşide ediyor, banka bu zata diyor ki, 
«Çekin karşılıksız, gel şu kadar süre içinde bunun 
karşılığını yatır, mesele bitsin». Ne ceza davası var, 
ne (tazminatı var.. Şimdi bu zait, bu süre içinde çekin 
karşılığını bankaya yatamıyor; ısrar ediyor karşılıksız 
çekin hamilin elinde kalmasında. Hamil, kamu da
vası olmadığı için, şikâyete bağlı dava olduğu için 
•şikâyet ediyor ve dava ikame ediliyor: Bir dava va
sati 2 yıl sürüyor; yani evvela ceza mahkemesi ka
rarını veriyor. Yargıtaya gidiyor, Yargıtay hükmü 
onaylıyor, adamı tevkif edip hapse sokuyorsunuz 3 
veya 4 üncü sene. Hüküm kesinleşti, adam hapse 
girdi ve o zatı muhterem geliyor «Ben şimdi parayı 
ödeyeceğim» diyor. «Peki kardeşim gel öde, tazmi
natını ve faizini de öde sen çık dışarı» diyorsunuz. 

Biz diyoruz ki, «Ceza hukukunda cezaların ter
biyevî bir fonksiyonu da var; adam hangi safhada 
parayı öderse ödesin hapisten çıkacağını bilirse, bu 
cezanın terbiyevî fonksiyonu kalmaz. Bu adam bi
raz korksun.» Kaldıki, «"Biz yasa yapıcısı olarak mün-
sifiz, dolandırıcılıktan çıkardık, hataen çıktıysa, o ara 
paran yoksa telafi et diye sana bir süre tanıdık, bü
tün bunları yaptıktan sonra sen iyi niyetini hiç gös
termedin ve mahkûm oluncaya kadar parayı hiç 
ödemedin, hapse girdin, aradan zaman da geçti ve 
şimdi parayı ödeyeceğim, ceza da kalksın, suç da kalk
sın. Bu olmaz, böyle para ödenecekse ödenmesin, çün
kü bu cezanın terbiyevî ve 'önleyici fonksiyonu yok
tur» diyoruz, önün için, bir ilave yaptık «Şikâyetten 
vazgeçme hüküm kesinleşinceye kadar geçerlidir, ya
ni şikayeti yapan kimse parasını aldıktan sonra, hü
küm kesinleşinceye kadar vazgeçer ve dava da dü
şer. Hüküm kesinleştikten sonra şikâyetten vazgeçer
se terbiyevî fonksiyonu, önleyici fonksiyonu kalmaz» 
diyoruz. Bütün mesele budur efendim. 

Arz ederim. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozer. 
16 ncı madde üzerinde ilk önerge vardı, bu ilk 

Önergeyi okuttum; Sayın Ali Bozer ve arkadaşlarına 
müteallik bir önerge idi. c 

Sayın komisyon ve sayın hükümet bu önergeye 
katılmış değiller. (HP sıralarından «Komisyon katı
lıyor» sesleri) 

BAŞKAN — Katılmıyorlar efendim, sorduk. 
'Bu önergeyi, yani 1 indi önergeyi; çünkü bunun 

üzerinde 2 önerge daha var efendim, ayrı ayrı oylu
yorum. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Sayın Ali Bozer ve arka
daşlarının vermiş olduğu önerge kabul edilmiştir 
efendim. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, soru müessesesi üzerinde çok kısa 
bir izahat vermek lüzumunu hissediyorum. Sora mü
essesesi, ancak maddeler üzerinde konuştuktan ve 
maddeler üzerinde konuşma bittikten sonra soru so
rulabilir. önergelere geçildikten sonra, İçtüzüğümüze 
göre soru müessesesi işlemez efendim. Bunu, sırf ha
tıraları tazeleme bakımından ve hatırlatma bakımın
dan arz ediyorum; herhangi bir yanlışlığa malhal ver
memek için.; 

Şimdi 2 nci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Çek Kanunu ile ilgili olarak 

16 ncı maddedeki cezaî mesuliyetle «bu çekleri bile
rek ciro edenler» kısmının metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Ahmet Ekici 
Kütahya 

Mümtaz Güller 
Uşak 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

AHİ Rifkı Atajsever 
Tekirdağ 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerindekıi 2 nci öner
geyi okutmuş bulundum. 

Sayın komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılıyoruz efendim, 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor. 
önergeyi, Sayın Divan Kâtibi üyenin okumuş ol

duğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Efendim, netice itibariyle 3 önerge vardı, 1 öner
geyi komisyon tekabbül etmişti, binaenaleyh onu iş
lemden kaldırmış idik. O sebeple, geride kalan 2 öner
ge üzerinde işleme geçmiş bulunduk. Bu önergelerden 
Sayın Ali Bozer'in vermiş olduğu önerge ile Sayın 
Şakranlı'rtın vermiş'olduğu önerge kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi bu önergeler doğrultusunda ve de
ğiştirilmiş şekliyle oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... 
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RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, kabul edilen önergelerden sonra madde yeni 
şekliyle okunsun ve oylansın. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Bayazıit, bu hususta size arzı oevap etmelk ı 
istiyorum. Oylama safhasına geçtikten sonra henhan- , 
gi bir şey yapılmaz. Daha evvel herhangi bir şekilde | 
bir isteğiniz olsaydı, onu o şekilde tekabbül ederdik. 
tzaih sadedinde arz ediyorum efendim. 

16 ncı maddeden sonra gelen geçici maddeyi oku
tuyorum : 

GEÇİCÎ MADDE — Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce, karşılıksız çek keşide etmiş olanlar hak
kında hazırlık tahkikatına başlanmış veya dava açıl
mış veya mahkûmiyet hükmü verilmiş olduğu takdir
de; 

a) (Yürürlük tarihini takip eden üç ay içinde çek 
tutarının veya karşılıksız kalan bölümünün % 1Q taz
minatı ve gecikme faizi ile birlikte muhatap banka
ya veya herhangi bir şubesine yatırılması, 

b) Çek tutarı ödenmemiş olsa bile şikâyetten vaz
geçilmiş olması, 

c) Çek tutarının daha önce ödenmiş bulunması, 
(Hallerinde, hazırlık tahkikatında takibata yer ol

madığına, açılmış davaların düşürülmesine ve mahkû
miyet hükümlerinin ise infazına yer olmadığına karar 
verilir. 

BAŞKAN — Geçici maddenin okunması bitmiştir. 
Geçici madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Sayın Rıfat Bayazıt, buyurunuz. 
RIFAT BAYAZIT '(Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, .kıymetli arkadaşlarım; biraz önce kabul edi
len 16 ncı maddenin tümü üzerinde konuşurken bu
rada geniş açıklama yaptım. «Hüküm kesinleştikten 
sonra» dersek, bütün bankerler bugün mahkûm ol
muştur, mallarına vaziyet edilmiştir, bir kısmı ceza
evlerinde yatmaktadır, hatta bunların içerisinde uzun 
müddetli cezaya mahkûm olanlar var; geçen gün ga
zeteler yazdı, isim bahsetmeyi sevmem, o nedenle 
isimden bahsetmiyorum. 

Biz bu madde ile bedel ödenmemiş olsa dahi bun
ların hakkındaki hükümlerin ortadan kaldırılmasını 
getiriyoruz.; Yine arz ediyorum; bu geçici madde de 
bankerleri kurtarmak içindir. Demin biz yukarıda ka
bul ettik, «Hükmün kesinleşmesinden sonra feragat 
carî değildiır» dedik. Simidi burada biz bir çelişkiye dü
şüyoruz; hüküm kesinleştikten sonra, vazgeçmesi ha-
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ünde yine bu adamı kurtarıyoruz. Ben bu çelişkiyi 
hukuk anlayışımla bağdaştıramıyorum. Takdir sizle
rindir. 

Komisyon biraz insaflı davranırsa çok memnun 
olurum. 16 ncı maddede göstermiş olduğunuz hassasi
yetten dolayı da hepinize sonsuz sevgi ve saygılar su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Geçici madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 

Yok. 
Geçici madde üzerinde verilmiş bir önerge var, 

okutuyorum : 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
236 Ek-1 Sıra Sayılı Tasarının geçici maddesinin 

birinci fıkrasındaki «veya mahkûmiyet hükmü veril
miş» ibaresinin «ve mahkûmiyet hükmü kesinleşme
miş» şeklinde değiştirilmesine; son fıkrasındaki «ve 
mahkûmiyet hükümlerinin ise infazına yer olmadı
ğına» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Ali Bbzer Mehmet Kocabaş 
Ankara İçel 

(Yılmaz Altuğ Rıfat Bayazıt 
Sivas Kahıramıaınmaıraş 

Ferit Melen 
Van 

BAŞKAN — Geçici madde üzerimdeki önergeyi 
Divan Üyesi sayın arkadaşımız okumuş bulundu. Bi
naenaleyh, bunun üzerinde sayın komisyon ne düşü
nüyor? Benimsiyor musunuz, kabul ediyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Sayın Başkan, kısa bir ma
ruzatta bulunmak istiyorum. 

Aslında, bugünkü yasal düzenlemeye göre bu ka
bil suçlar 503 üncü maddeye bağlıdır, resen takip 
edilir; dolandırıcılık suçudur, alacaklı vazgeçse de, 
borçlu borcunu ödese de dava düşmemektedir. Bu, hü
küm kesinleşinceye kadar aynı şekildedir,] 

Şimdi, biz yeni bir düzenleme ile karşı karşıyayız. 
Yeni düzenlememizde, dava kesinleşinceye kadar pa
ranın ödenmesi ve alacaklının şikâyetten vazgeçmesi 
halinde dava düşmektedir. 

Aslında Sayın Bayazıt, bu maddeyi bankerler için 
getirilmiş gibi tanımladılar; biz komisyon olarak Sa
yın Bayazıt'a üzüntülerimizi bildirmek isteriz. Sade
ce ve sadece eski ve yeni düzenlemenin ışığı altında 
bu geçici maddeyi düzenlemiştik. Biz, bu madde ko
nusundaki kararı Sayın Genel Kurula bırakıyoruz. 

* CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bankerler yarar
lanacak mı? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ Dfö- | 
DARÛĞLU (Antalya) — Hayır, p manada söyle- I 
medik. Bu bankerler konusunu Sayın Bayazıt ortaya I 
attılar. Aslında, bu yasal çerçeve içerisinde bu madde I 
zorunlu idi. Çünkü, mahkûm olmuş; eğer eskiden I 
düzenlenmiş bir madde olsaydı, «Ben paramı öder- I 
dim» veya diğeri «Ben vazgeçerdim» diyebilecekti 
gibi bir noktaya gelmiş 'bulunuyoruz. O nedenle biz, I 
Sayın Genel Kurulun bu konudaki kararına uyuyo
ruz efendim.' I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Sayın komisyon, bir hususu tekrar I 

belirtmek lüzumunu hissediyorum. O da, bazan kar- I 
şılıklı görüşme oluyor; usulümüzde tabiî 'bu yok. Ben 
usulü uygulamaya elimden geldiğince çalışıyorum. I 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DlZ-
DAROĞLU (Antalya) — Teşekkür ederim Sayın 'Baş- I 
kan. I 

BAŞKAN — 'Ben de teşekkür ederim size efen
dim. I 

İkinci bir nokta; bu önergeye katılıyor musunuz, 
katılmıyor musunuz? Ben ifadenizden anlayamadım. I 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ D1Z-
DAROĞLU (Antalya) — Sayın Genel Kurulun tak
dirine 'bırakıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Taımaın, peki efendim. 
Sayın hükümetin bu önerge üzerindeki düşüncesi 

nedir; katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. I 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ali Bozer ve arka
daşları tarafından verilmiş Ve Sayın Divan Üyesi ar
kadaşımız tarafından okunmuş önergeyi oylarınıza 
sunuyorum ; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kaibul edilmiştir. I 

Geçici maddeyi kabul ettiğiniz bu önerge istika
metinde, değişik şekliyle oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici madde verilmiş 
bulunan önerge istikametinde değişik şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Madde 17'yi okutuyorum : { 
Yürürlük 
MADDE 17. — Bu Kanunun 1, 2, 4, 5 ve 16 nci 

maddeleri ile Geçici Maddesi Kanunun yayımı tari
hinde, diğer maddeleri yayımından altı ay sonra yü
rürlüğe /girer. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Yok. | 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... 17 nci madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — ,18 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

18 inci maddeyi komisyondan geldiği şekliyle oy
larınıza arz ediyorum : Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

'Sayın İsmail Saruhan'ın, oyunun rengini (belli et
mek üzere söz istemi vardır. 

'Sayın Saruhan, lehte mi, aleyhte mi söz istiyor
sunuz? 

'İSMAİL SARUHAN (Arikara) >- Lehte söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Saruhan. 

fîSMAlL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; çekle yapılan ödemeler Türk Ti
caret Kanunu hükmü uyarınca yapılmaktaydı; ülke
mizde bugüne kadar kanunla düzenlenmiş bir çek sis
temi yoktu. Bu maksatla, çekle ödemeleri belli, bir 
esasa bağlayan ve çek ödemesinde iyi niyetli olma
yanlar hakkında cezaî müeyyideyi getiren hir kanun 
tasarısının ülkemizde bu suiniyetli insanların davra
nışlarına engel olacağı muhakkaktır. Ancak, kanun 
yeni 'bir uygulamayı esas almış olduğundan, uygula
mada birçok eksikliklerin meydana geleceği de ya
pılan müzakereler sonucunda anlaşılmaktadır. Bu Ka
nunun yürürlüğe girmesiyle uygulama esnasında ek
sikliklerin düzeltilmesi de mümkün olacaktır. 

Bu sebeple, çok eskimiş olan Türk Ticaret Kanu
nu hükümleriyle çek ödeme sisteminin 'bir kanun bün
yesinde yeniden ele alınmasını bu ekonomik olayın 
içerisinde iyi bir uygulama olarak görmek mümkün
dür. 

Bunun için, kanun* tasarısının tümü oylanırken, 
oyumun renginin 'beyaz olduğunu ifade ile hepinize 
teşekkür ederim, (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Sayın milletvekilleri, Çekle Ödemelerin Düzenlen- . 

mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Ka
nun Tasarısı ile Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir 
ve 7 Arkadaşının 29.6.1956 Tarih ve 6762 Sayılt 
Türk Ticaret Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
yüce Kurulumuzda müzakere edilmiştir. 
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(Kanun Tasarısının tümünü 'oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın bakan teşekkür etmek için 
mi söz istiyorsunuz? 

Buyurun. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin muhterem üyeleri; Adalet Bakanlığı tarafından 
hazırlanan, yüce Meclisimize sunulan, 3 defa komis
yona iade edilen ve bugün de müzakeresi yapılan ve 
reylerinizle, aynı zamanda görüşlerinizle yeniden şe
killenen bu Kanunun milletimize hayırdı olmasını di
lerim. 

Bugün Bu Kanun Meclisimizden, öyle zannediyo
rum iki çok iyi bir diyalog içerisinde geçti ve hem mu
halefetin, hem iktidarın müştereken elbirliğiyle çı
kardığı bir kanun hüviyetini kazandı. Bu bakımdan 
da, ayrıca bir değer taşımaktadır. 

Avrupa seviyesinde, o milletlerin bünyesinde tat
bik edilen bir kanun hüviyeti taşıyan Çek Kanunu, 
Türkiye'de bu sahada yepyeni bir tatbikatın başlan
gıcı olacaktır. Biraz önce sayın bir milletvekıilimizin 
de belirttiği gibi, tabiatıyla ileride tatbikatta ufak te
fek kusurlar çıkarsa, elbette yüce Meclis onu o yön
de kanalize edecektir. 

Hepinize en derin şükranlarımı arz ederim. Teşek
kür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Ar
kadaşının 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 21.6.1973 Tarih ve 1753 Sayılı 
Kanunla Değişik 23 ve 68 inci Maddelerinin (I) Nu
maralı Bentlerinin (A) Fıkralarının Değiştirilmesine 
ve Aynı Maddelerin (B) Fıkralarının Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 98 inci Maddesinin Bi-

' rinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/3, 1/649) (S. Sayısı : 262) (1) 

(1) 262 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, «Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler» kısmının 3 üncü sırasında yer alan 262 sıra 
sayılı Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Arka
daşının 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 21.6.1973 Tarih ve 1753 Sayılı Ka
nunla Değişik 23 ve 68 inci Maddelerinin (1) Numa
ralı Bentlerinin (A) Fıkralarının Değiştirilmesine ve 
Aynı Maddelerin (B) Fıkı alarmın Yürürlükten Kal
dırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 98 inci Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görü
şülmesine başlıyoruz efendim. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum. Komisyon raporunun okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu
nun okunması kabul edilmemiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen arkadaşımız 
var mı? 

FEHMİ MEMIŞOĞLU (Rize) — Grup adına söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, MDP Grubu adına Sayın 
Memişoğlu. 

MDP GRUBU ADINA FEHMİ MEMİŞOĞLU 
(Rize) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli 
üyeleri; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda de
ğişiklik yapan tasarı hakkında Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmeden önce, 
hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununda değişiklik yapan bu tasarı, dul kalması 
halinde kadına tanınmış bulunan hakları erkeğe de 
tanımış bulunduğundan, bir hak eşitliği getirmekte
dir. Anayasamızın 10 uncu maddesine de daha uy
gun hale gelmiş bulunduğundan, tasarıyı müspet kar
şılamaktayız. 

Günümüzün ağır hayat şartları karşısında, esasen 
zor durumda olan, âdeta ezilen ortadireğin bu kesi
mine imkânlar ölçüsünde ve her fırsatta ferahlatıcı 
şeyler katabilmek, başta hükümetin ve sonra da he
pimizin görevi olmalıdır. Bu cümleden olarak, gene
linde karşı olmadığımız bu tasarının 4 üncü maddesi
nin emekli, dul ve yetimlere 3'er aylık ödeme yerine 
l'er aylık ödemeyi öngörmüş olmasını hak sahiple
rinin aleyhine olabilecek bir husus olarak görmekte
yiz. Yıllar önce verilmiş bir hakkın geri alınmaması 
gerektiği kanaatindeyiz, ödemelerin hak sahiplerinin 
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isteğine bağlı olarak Ter veya 3'er aylıklar şeklinde 
yapılmasını öneriyoruz veya bundan önce Yüce Mec
listen geçen, gerek 1479 sayılı Kanunda ve gere,kse 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda yapılan de
ğişikliğe paralellik temin etmek bakımından, bu tasa
rının ilgili 4 üncü maddesini bir değişikliğe tabi tu
tarak «Ödemeler 3'er aylık yapılır, ancak Bakanlar 
Kurulu zorunlu hallerde bu ödemeleri 1 aya kadar 
indirebilir» şekline getirmekte çok daha büyük fay
dalar var kanaatindeyiz. Bu konuda bir önergemizi 
de, takdirlerinize sunulmak üzere Sayın Başkanlığa 
vermiş bulunmaktayız. Bu suretle, belirsizliklerin or
tadan kalkmış olacağını, kurumun büyük ölçüde kül
fetten kurtulabileceğini, 750 bin civarında işçi emek
lisi, dul ve yetimin enflasyonun yıpratıcı tesirinden 
bir nebze de olsa korunabileceğini ümit etmekteyiz. 

Genellikle çok olumlu bulduğumuz bu tasarı hak
kında daha fazla söz söylemeye gerek olmadığı ka
naatiyle, tasarının Yüce Meclisten geçeceği şekliyle 
milletimize ve hak sahiplerine hayrılı ve uğurlu ol
masını diliyor, tekrar saygılarımı sunuyorum. (MDP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Memişoğlu. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen var 

mı? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının madde
lerine geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde ile Dört Geçici Madde * 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun değişik 23 üncü maddesinin (I) numaralı 
bendinin (A) fıkrası ile (VI) numaralı bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

A) Dul eşine % 50'si, gelir alan çocuğu bulun
mayan dul eşine % 75'i, 

VI - Sigortalının dul eşi evlenirse geliri kesilir. 
Gelirin kesilmesine yol açan evlenme son bulunca 
gelir yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de gelir al
maya hak kazanan dul eşe, bu gelirlerden fazla ola
nı ödenir. 

BAŞKAN — 1 inci madde komisyondan geldiği 
şekliyle Divan Üyesi sayın arkadaşımız tarafından 
okunmuştur. 

19 . 3 .1985 O : 1 

1 inci madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
linçi maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-1 

ler... Kabul ölmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun değişik 68 inci maddeslindn (1) numaralı 
bendinin (A) fıkrası ile (V) numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

ı(A) Dul eşine % 50'si, aylık alan çocuğu bu
lunmayan dul eşine % 75'i, 

ı(V) Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı kesilir. 
Aylığın 'kesilmesine yol açan evlenme son bulunca 
aylı'k yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de aylık al
maya hak kazanan dul eşe Ibu aylıklardan fazla olanı 
ödenir. 

BAŞKAN — 2 nci madde komisyondan geldiği 
şekliyle Sayın Divan Üyesi arkadaşımız tarafından 
okunmuştur. 

2 nci madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul eden

ler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun değişik 71 inci maddesinin (I) numaralı 
'bendinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

A) Dul eşine % 50'si, toptan ödeme alacak 
durumda çocuğu bulunmayan dul eşine % 75'i, 

©AŞKAN — 3 üncü madde komisyondan geldiği 
şekliyle Sayın Divan Üyesi arkadaşımız tarafından 
okunmuştur. 

3 üncü madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
3 üncü maddeyi- oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun 98 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Sigortalıya veya hak sahibi olan kimselere bağ
lanan gelir ve aylıklar ayda bir peşin olarak ödenir. 
ödeme 'tarihleri Bakanlar Kurulu kararı ile belir
lenir.» 

IBAŞJKAN — 4 üncü madde komisyondan geldiği 
şekliyle Sayın Divan Üyesi arkadaşımız tarafından 
okunmuştur. 

4 üncü madde üzerinde söz isteyen var mı? Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Erol Ağagil, buyurun. 

MP GRUBU ADİNA ERJOL AGAGİL (Kırk
lareli) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
ıgeçen hafta içinde perşembe günü yapılan oturumda 
Bağ - Kur ve Emekli Sandığı kanunları görüşülürken 
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de aynı paralelde olan madde hakkında görüşlerimi 
açıklamıştım; uzun uzun tekrar vakitlerinizi alma
yacağım, Ancak, dikkatlerinize sunmak istediğim, özel
likle sayın hükümetin dikkatine sunmak istediğim bir 
husus var. 

Bağ - Kur ve Emekli Sandığı kanunları ile ilgili 
bu madde aynı paralelde kabul edilecek bir tarzda gö
rülmektedir. Basında çıkan yazılara göre, kabul edil
miş o 2 kanunun kabulünden sonra aylık ödeme 
şeklinde emekli maaşlarının ödeneceği tarzında gel
mektedir haberler. 

Ben geçen hafta da izah etmiştim; kabul edilmiş 
olan diğer 2 tasarıda aylık veya 3 aylık ödeme yetkisi 
Bakanlar Kuruluna bırakılırsa, yalnız ve yalnız Tür
kiye Cumhuriyetinde milletvekilleri ödenek ve aylık
ları 3 ayda bir peşin ödemeye kalmaktadır; bunu 
dikkatinize sunarım. 

Dolayısıyla şöyle bir çelişki ortaya çıkmaktadır: 
Hükümet bunu 3 aylık olarak ödeme tatbikatına alır
sa, getirdiği kanun tasarısının gerekçesine aykırı ha
reket edecektir. Çürikü, her 3 kanun tasarısının bu 
maddeyle ilgili gerekçesinde diyor ki, «Uzun yıllar 
aylık maaş almak alışkanlığında olan insanlar, emekli 
olunca 3 aylık maaş verildiği zaman kendini 3 ay 
idare edememekte, parasını kısa zamanda harcayarak, 
ikinci 3 aylığı alana kadar sıkıntıya düşmektedir.» 
Tabiî asıl gerekçe bu değil, eğer bu mantıkla hareket 
edersek, Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye göre ken
dilerine aylı'k ödeme yaptırması lazım. 3 aylık tatbik 
ettikleri takdirde, o zaman bu Kanun tasarısının ge
rekçesini inkâr edecekler demektir. Eğer aylık ya
parlarsa, o zaman da Anayasanın 86 ncı maddesinde 
bir değişiklik tasarısı getirmesi lazım hükümetlin. 
Çünkü, «Milletvekilleri ödenek ve aylıkları 3 aya ka
dar peşin ödenir» demektedir ve halen tatbikat da 
böyledir. 

Burada bir ikilem doğmaktadır, tercih hükümetin
dir. Nasıl uygulayacaktır bilmiyorum; ancak hangi 
şekli uygularsa uygulasın, ikisinde de demin arz et-. 
'ttiğim 2 ayrı sakınca ortaya çıkmaktadır. Kaldıki, 
konu sadece emekli aylıklarının aylık veya 3 aylık 
ödenmesi de değildir; özellikle üzerinde görüşmekte 
olduğumuz Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda 
emeklilerin banka kapılarında çekmiş oldukları sıkıntı 
malumlarınızdır. Elimizdeki gazete kupürleri eski ta
rihli değildir; Ocak, Şubat 1985 tarihlidir, 

Bu mevzuda hazırlanmış olan bir önergemizi de 
Sayın Başkanlığa arz ettik. Önergemin gerekçesi, 
Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olanların Sosyal 
Sigortalar Kurumunun birden fazla; 5 - 6 bankayla 

anlaşarak - kuyruklarda beklemesinin önlenmesini ve 
gittiği her bankada çekinin tarihinde ödenmesini, anın
da beklemeden yapılmasını temin maksadına matuftur. 

Dolayısıyla, kanun metnin «Aylık veya 3 aylık» 
tarzında geçmesinden öte; demin arz ettiğimiz önerge 
yüksek takdirlerinizle kabul edilirse, o takdirde aynı 
paralelliğin Bağ - Kur ve Emekli Sandığı çekleri için 
de geçerli olabileceği tarzında düşünülebilir ve dolayı
sıyla o kanunlar geçtiği için bunda bir sıkıntı olduğu 
düşünülebilir.- Ancak, bu 3 aylıkların ödenmesinde, 
takdir buyurursunuz ve hepinizin de malumunuz, bi-
liyorsunuzki en büyük sıkıntıyı çekenler işçi emekli
leridir. 

Bu husustaki önergemizi yüksek huzurlarınıza sun
mak ve bu 'konudaki görüşlerimi sayın hükümete ve 
siz yüce Genel Kurula arz etmek için huzurlarınıza 
çıktım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Ağagil. 
4 üncü madde üzerinde başka söz isteyen ar

kadaşımız var mı efendim? 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te

kirdağ) — Sayın Başkan, bir konuda açıklama yap
mak istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim, hükümetsiniz. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te

kirdağ) — Efendim, biraz evvel sayın milletvekilinin 
ifade ettikleri hususta, bankalardaki ödeme kolaylığı 
bakımından gerekli tedbirler alınmıştır. Şu anda 5 
büyük bankanın yurt sathına yayılmış 2 310 şubesinde 
bu ödemeler yapılmaktadır. 

Konuyu arz ediyorum; saygılarımla. 
IBAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı efendim? 

Yok. 
Bu madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; ge

liş sırasına göre okutuyorum; 
Türkiye Büyük İM illet Meclisi Sayın ^Başkanlığına 

Yüce Mecliste görüşülmesi yapılmakta bulunan 
262 Sıra Sayılı Kanun Teklif ve Tasarısının 4 üncü 
maddesinin aşağıdaki yazılı olduğu şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Çorapçıoğlu M. Murat Sökmenoğlu 
Balıkesir Hatay 

İskender Cenap Ege Feyzullah Yıldırır 
Aydın Gaziantep 

H. ISabri Keskin Abdurrahman Demirtaş 
Kastamonu Hatay 

Türkân Turgut Arakan Nazmi Önder 
Edirne Muş 
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Madde 4, — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 98 inci maddesinin bininci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalıya veya hak sahibi kimselere bağlanan 
gelir <ve aylıklar üç ayda bir peşin olarak ödenir. Öde
me tarihleri Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir. 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Sayın (Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 4 üncü maddesinin 
sonuna aşağıdaki ifadenin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Onural Şeref- IBozkurt Erol Ağagil 
Çanakkale Kırklareli 

İbrahim Taşdemir Abdullah Çakırefe 
Ağrı Manisa 

Şevki Taştan Mustafa Çelebi 
Sivas Hatay 

[Feridun Şakir öğüne 
İstanbul 

ödemeler Kurumca önceden tanzim edilip sigortalı 
ve hak sahiplerine ulaştırılacak çekler itibariyle yapı
lır. Kurum, hak sahiplerinin önceden tespit ve ilan 
edilmiş bankaların herhangi bir şubesinde kimlik ibrazı 
ve çeklerin imzalanarak tevdii suretiyle tahsilatta bu
lunmalarını temin için gerekli önlemleri alır. 

BAŞKAN — Bu 2 nci önergeydi efendim. Şimdi 
geliş sırasına göre 3 üncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz, 

Mirza Kurşunluoğlu Mustafa Demir 
Van Şanlıurfa 

Birsel Sönmez Beşir Çelebioğlu 
Niğde Mardin 

Saffet Sert 
Konya 

Madde 4. — 506 sayılı Sosyal 'Sigortalar Kanu
nunun 98 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalıya veya hak sahibi olan kimselere bağlanan 
gelir veya aylıkların her ay veya üç ayda bir peşin ola
rak verilmesiyle gelir ve aylıkların ödeme tarihlerini 
belirlemeye Balkanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Efendim, 4 üncü madde üzerinde 
gelen önergeleri geliş sırasına göre... 

FEHMİ MEMİŞOGLİU (Rize) — Bir tane daha 
var efendim. 

BAŞKAN — Nerede? 
FEHMİ MIBMİŞOGLU (Rize) — Orada var efen

dim, ilk önce verdiğimiz önerge orada, Sıraya da koy
mamışsınız herhalde. 4 üncü madde hakkında. 

BAŞKAN — «Geçici 4 üncü madde» diyormuş 
efendim. Bu, 4 üncü madde. 

Şimdi, sıra ile okuttuğumuz bu önergeleri, aykırı
lık sırasına göre okutup, işleme tabi tutacağız efen
dim. 

«Madde 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu-
nununun 98 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalıya veya hak sahibi kimselere bağlanan 
gelir ve aylıklar üç ayda bir peşin olarak ödenir. Öde
me tarihleri Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.» 

Balıkesir- Milletvekili 
Mustafa Çorapçıoğlu 

ve arkadaşları 

Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu ve ar
kadaşları 

BAŞKAN — Gelen önergelerden en aykırısı bu
dur efendim. 

Evvela, sayın komisyon, buyurun efendim, ne di
yorsunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Efendim, bu önergeye 
katılamıyoruz. Çünkü, bundan önce Bağ - Kur Ka
nununda ve Emekli Sandığı Kanununda daha değişik 
bir metin - ki, zannediyorum, önergelerden biri Sayın 
Mirza Kurşunluoğlu'nun önergesine uygun şekilde ve 
aynı doğrultuda hazırlanmış - kabul edilmiştir. Bu 
önergeler sosyal güvenlik müesseseleri arasında bu
nun dışında bir ayrıcalık meydana getireceği için, ka-
katılmamız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Hükümet olarak?., 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVIİ (Te

kirdağ) — Katılamıyoruz efendim, 
FEHMİ MBMlŞOĞLU (Rize) — 4 üncü madde 

hakkında önergemiz var efendim. 
BAŞKAN — Yallnız, işte «Ek 4» dediğiniz içini 

o bakımdan okunmadı. 
FEHMİ MEMİŞOĞLU {Rize) — 4 üncü madde 

efendim. 
BAŞKAN — 4 üncü madde olmuş oluyor. 
Bu okutulan önergenin sahibi söz istiyor mu? 
Sayın Çorapçıoğlu, buyurun. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; esasında vermiş bulunduğu
muz önerge, perşembe günkü birleşimde kabul edilen 
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ve yine aynı mahiyette olan kanunların ödemeye mü
teallik maddeleriyle bu -Sosyal Sigortalar Kanununun 
98 inci maddesinin birinci fıkrasını eş hale getirmek 
maksadıyla verilmiş bir önergedir. 

Eğer biz bu önergeyi vermemiş olsaydık - ki, ilk 
önerge benim önergemdir - o 'takdirde gelen metinde, 
sigortalıya ödenecek miktarların aylıklar halinde öden
mesinin kabulü pek ziyade muhtemel idi. Bunu önle
mek ve bundan evvel kabul buyurduğunuz 261 ve 
260 sıra sayılı kanunlarda bahsi geçen metinlerle be
raber mütalaa edilmesi gerektiği ve onlarda uyum sağ
lanması bakımından bu metin getirilmiştir. Keyfiyeti 
tercihlerinize ve takdirlerinize derin saygılarımla arz 
ederim, 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oorapçıoğiu. 
Sayın Çorapçıoğlu'nun vermiş olduğu önergeyi din

lediniz muhterem milletvekilleri. Bu önergeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

iSayın Memişoğlu'nun evvela «Ek 4» diye yazıp 
da sonradan 'tashih ettikleri önerge geldi; şimdi o 
önerge üzerinde işleme geçiyoruz, önergeyi okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 262 sıra sayılı 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanununda değişiklik yapan kanun tasa
rısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ederiz. 

Fehmi Memişoğlu Eerit Melen 
Rize Van 

Osman Bahadır Süleyman Çelebi 
Trabzon Mardin 

Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Mardin 

Madde 4. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte 
ödemeler üçer aylık yapılır. Ancak, Bakanlar Kurulu 
zorunlu hallerde bu ödemeleri bir aya kadar indi
rebilir. 

BAŞKAN — Sayın Memişoğlu ve arkadaşları 
tarafından verilmiş olan önergenin okunması bitmiştir. 

Sayın komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 
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BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te^ 

kirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 

ıBAŞKAN — Efendim, Sayın Memişoğlu ve ar
kadaşları tarafından verilmiş olan önergeyi Sayın Divan 
Üyemiz okudular. Sayın komisyon ve sayın hükümet 
katılmıyor, 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
FEHMİ MEMİŞOĞLU (Rize) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konuşmak mı istiyorsunuz? 
FEHMİ MEMİŞOĞLU <Rize) — Evet efendim. 
ıBAŞKAN — Buyurun. 
FEHMİ MEMİŞOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar; bilindiği üzere, Yüce Meclisten ge
çip de bundan önceki emekliler hakkında henüz ya
yınlanmamış olan Emekli Sandığına ait kanunla, Bağ -
Kur ve diğer çalışanlar hakkında çıkan kanunun de
ğişikliğe uğrattığı ve de 3 ayda bir peşin ödemeleri 
1 aya indiren hükmün Bakanlar Kurulu kararıyla 
değiştirilebileceği hükme bağlanmıştır, 

Değerli arkadaşlar, verdiğimiz önerge, Bakanlar 
Kurulunun, ihtiyaç duyması halinde 3 aya çıkarılması. 
yerine, esas fikir 3 aylık peşin ödemelerin zorunlu hal
lerde Bakanlar Kurulunca 1 aya kadar indirebilmesini 
hükme bağlayan bir önergeydi. Gayemiz şuydu: 3 ay
lık bir peşin ödemeyi hak sahibine veren devlet, 3 ay
lık bir avans vermiş oluyordu. Yani, 3 aylık enlflasyo-> 
nun tesiriyle bu paranın yıpratılmış ve elden çıkmış 
olacak bir kısmını da hak sahiplerinin lehine kazan
mayı öngörüyor idi. 

Sayın hükümet, emisyon hacminin genişlemesini 
önlemek bakımından, yıllar önce verilmiş olan bu 
hakkı geri almaya karar vermiş anlamı taşımaktadır. 
Zira, emisyon hacminin büyütülmemesi bakımından 
tedbirler alınırken, zannediyorum bu sıkıntılar içinde 
ve günümüzün zor şartları altında geçim sağlamaya 
büyük ölçüde mecbur kaldığından her yola başvuran 
hak sahiplerinin bu emisyon daraltması hususundaki 
tedbirleri almada ilk sırada yer almasında yarar gör
müyorduk. Onun için, emisyon hacminin daraltılması 
için gereken tedbirleri alırken, en son sıra da bu fakru 
zaruret içerisine düşmesi muhtemel olan bu vatandaş
larımıza, zannediyorum böylesine bir avantajı tanıma
ya devam etmek gerekirdi. O bakımdan, emisyon hac
minin mutlaka daraltılması gerektiği hususunda, eğer 
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IMF'nin bir talimatı varsa, elbette tedbirleri almak 
konusunda buna benzer usullere başvurulabilir; ama 
ben şunu kesinlikle ifade ediyorum ki, bu müddeti 1 
aya indirmek gibi zorunluluk sürekli hale gelirse, Ba
kanlar Kurulunun 3 aya çıkarılması gibi bir uygu
lamaya geçebileceği ihtimali hemen hemen yok gibi 
olacaktır. Bu, benim naçiz kanaatim. 

Üstelik, 'her ay bu ödemelerle ilgili vatandaşları 
sik sık meşgul etmek ve güvenlik kurumlarını da 
büyük 'külfete, boğmak yerine; bunu 3 aya irca etmek 
suretiyle, esas fikir 3 aylık kalmak kaydıyla; ama 
bu emisyon »hacminde zarurî daraltmaların siöz ko
nusu olduğu zaman da Bakanlar Kurulunun müda
halesiyle 1 aya kadar indirebileceği hususundaki bu 
önergemizi, bundan evvelki kanun tasarılarının geçtiği 
şekline paralellik de arz etmiş olacağından, takdir
lerinize sunuyorum. Teşekkür ederim. (MDP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın -Memişoğlu. 
Efendim, bu şekilde önerge üzerindeki görüşmeler 

bitmiştir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

Bu madde üzerinde verilmiş 2 önerge daha var. 
^Tiremiz de dolmuş bulunmaktadır. Görüşmekte ol
duğumuz bu maddenin bitimine kadar görüşmelerin 
devamı hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde üzerindeki 
müzakerelerin bitimine kadar çalışma süremizin uza
tılması kabul edilmiştir efendim. Bu kanun tasarısının 
ek maddelerle birlikte 10 maddesi var ve epeyce de 
önerge verilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan diğer 
maddelerin görüşülmesini yarın intaç etmeye çalışa
cağız. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Van Milletvekili Mirza Kurşunluoğlu ve arkadaş

larının önergesi. 
Madde 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

nun 98 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir, 

Sigortalıya veya hak sahibi olan kimselere bağlanan 
gelir veya aylıkların her ay veya üç ayda bir peşin 
olarak verilmesi ile gelir ve aylıkların ödeme 'tarih
lerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, okunmuş bulunan 
önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT <!Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te

kirdağ) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz sayın milletvekil

leri. 

Önergeyi, Divan Üyemizin okumuş olduğu şekliy
le kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim: 
Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 

arkadaşlarının önergesi: 
«Ödemeler, kurumca önceden tanzim edilip sigor

talı ve hak sahiplerine ulaştırılacak çekler itibariyle 
yapılır. Kurum, hak sahiplerinin önceden tespit ve 
ilan edilmiş bankaların herhangi bir şubesinde kimlik 
ibrazı ve çeklerin imzalanarak tevdii suretiyle tahsi
latta bulunmalarını temin için gerekli önlemleri alır.» 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan son önergeye sa
yın komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Efendim, bu önergeye 
şu sebeplerden dolayı katılamıyoruz: Çekler kaybolun
ca emekli kişi gazeteye ilan vermek zorunda kalır, 15' 
gün beklemek zorunda kalır, Gazetedeki ilanın kuru
ma gönderilme mecburiyeti vardır. Kurum, yeniden 
çek tanzim etme mecburiyetindedir. Emeklilerin büyük 
bir kısmı köylerde veya bu gibi imkânlardan mabrum 
yerlerde bulunduklarından dolayı çekler zamanında 
yerlerine ulaşmayabilir. Böylece uzun bir süre çek
lerin alınamaması, aylık alınamaması gibi bir durum 
ortaya çıkabilir ki, bu da emeklilerin aleyhine ola
caktır. Bu sebepten biz komisyon olarak bu önergeye 
katılmıyoruz. Nitekim 1972 yılında denendi, arz et
tiğim bu gibi mahzurlarından dolayı bundan vazge
çildi. • 

Arz ederim-. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın komisyon, 
Sayın hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te

kirdağ) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — (Teşekkür ederim sayın hükümet. 
Son önerge Divan Üyemiz 'tarafından okundu. 
Sayın komisyon ve sayın hükümet önergeye katıl

mıyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir efen
dim.. 
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4 üncü madde ile ilgili verilmiş bütün önergeleri 
işleme koymuş bulunuyoruz. 4 üncü maddeyi kabul 
edilmiş bulunan önergelerle birlikte ve değişik şekliy
le oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... 4 üncü madde verilmiş bulunan önergelere göre 
değişik şekliyle kabul edilmiştir efendim. 

VI. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Erzurum - Karlıova İlçesi arasındaki ulaşım sorunu
na ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray'in yazılı cevabı (7/347) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba-
'kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Erzuruim İli merkezinden Karlıova veya 
Karlıova İlçesinden Erzurum İl merkezine şu anda 
oto veya kamyonla hangi yoldan geçilebilmeiktedir?. 
Güzergâhın bir karayolları haritası üzerinde işaret
lenerek gönderilmesini. 

Soru 2. Bu güzergâh üzere yol uzunluğu kaç 
"km. ve yolculuk otomobil ve yüktü kamyon ile kaç 
saat sürmektedir?, (takriben) 

Soru 3. Bu güzergâh üzere yol Eylül 1984'ten 
beri açık tutulmakta mıdır?. Eylül 1984'den bugüne 
'kadar kapalı olduğu günler ve tarihleri nedir?. 

Soru 4. Bu güzergâh üzere oto veya kamyon ile 
kişi gidiş ücreti veya ton taşıma ücreti kaç TL.'dır?. 

Soru 5. Bu günden itibaren Haziran 1985 tarihine 
kadar yol dalma geçit verir durumda olacak mıdır?. 

(1) Soru önergesinin «cevabına ekli harita büyük 
olması nedeniyle yayımlanamamıştır 7/347 esas nu
maralı dosyasındadır. 

Efendim, biraz evvel de arz ettiğim gibi süremiz 
dolmuştur, 20 Mart 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te 
bu kanun tasarısını ve gündemde yer alacak diğer 
konulan görüşmek üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 

CEVAPLAR (Devam) 

T.C. 
Bayındırlık ve İiskân 

Bakanlığı 14.3.1985 
Karayolları Genel 

Müdürlüğü 
Ankara 

Sayı :' 03-Bak. Şb. Md. 
02-275-0822 

Konu : Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı soru önerge
si. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel (Sekreterlik Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlü
ğünün 13 Şubat 1985 gün ve 7/347 - 2722/11021 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazı dkindeki Erzurum Milletvekili Hilmi Nal
bantoğlu'nun Erzurum - Karlıova İlçesi arasındaki 
ulaşım sorununa ilişkin yazılı soru önergesine ait gö
rüşlerimiz aşağıdadır. 

1. 111 km. uzunluğundaki Erzurum - Çat - Kar
lıova güzergâhı üzerinde yol yapım çalışmaları devam 
etmektedir. Güzergâhın, Karayolları Kış Programın
da devamlı açık tutulaca'k yollar arasında yer alan 
53 km.Tik Erzurum - Çat arası yaz - kış, yol yapım 
inşaatı nedeniyle Çat - Karlıova arası ise yazın tra
fiğe geçit vermektedir. 

Kış aylarında, Erzurum - Karlıova, arasındaki 
ulaşım; güzergâhı, ekli Karayolları Haritasında işa
retlenen 396 'km. uzunluğundaki Erzurum - Pasinler -
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Çöbandede - Hınıs - Varto - Solhan - Bingöl Ayrımı 
- Karlıova üzerinden sağlanmaktadır. 

2. Yukarıda anılan güzergâh üzerinde, Karayol
ları pikabı ile hiç durmaksızın, saatte ortalama 50-60 
km.'tik hızla yapılan envanter çalışmalarında tespit 
edilen seyahat süresi 7,5 saattir. 

3. Bu güzergâhın tamamı, Karayolları 1984 -
1985 Kış Programında devamlı açık tutulacak yollar 
arasındadır. 

Güzergâhın Eylül 1984'ten Minaren ulaşıma kapa
nıp - açılan kaimlerinin tarihleri ve kapanma neden
leri aşağıda gösterilmiştir. 

Yol Kesiminin Adı 

CMuş-Solhan) Ayr. - Varto 
Varto-Hınıs 
Varto-ıHmıs 
Solhan - II nci Bölge 
Hd. (Yaygın) 

Kapanış 
Tarih 

5.2.1985 
19.2.1985 
21.2.1985 

27.2.1985 

Saat 

08.00 
06.00 
04.00 

05.00 

Açılış 
Tarih 

6.2,1985 
20.2.1985 
21.2.1985 

27.2.1985 

Saat 

02.30 
20.00 
11.00. 

10.00 

Kapanış Nedeni 

Kar ve Tipi 
K,âr ve Tipi 
Kar ve Tipi 

Kar ve Tipi 

4. Anılan güzergâh üzerindeki taşıma ücretleri
nin Ulaştırma Bakanlığından sorulması gerekmekte
dir. 

5. Güzergâh, Kış Programında devamlı açılacak 
yollar arasında bulunduğundan, kış şartlarının ne
den olabileceği kışa süreli ulaşım aksamaları dışında 
Haziran 1985 tarihine kadar trafiğe açık tutulacak
tır. 

'Bilgilerine arz ederim. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanı 
t. Safa Giray 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Erzurum İli Selikaya İlçesi deprem konutlarını 
inşa eden firmalara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
iskân Btikanı İsmail Safa Giray'in yazılı cevabı (7/384) 

Türkiye Büyük" Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim; • 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Erzurum İli Şenkaya İlçesinde 1984 yılında vaki 

deprem nedeniyle köylerde yaptırılan prefabrik ko
nutların konut ve ahır temeller1! ile fosseptik yapım-
larrnı 1984 yılı birim fiyatları ile emaneten yapmayı 
üstlenmiş plan üstencilerden; 

Soru 1. 1 inci grup müteahhidi DE - KA Kol-
lektif .Şirketinin ortaklan kemlerdir?. 

(Soru 2. Bu üs'tenci aldığı temel işlerinden evler
de ı% 74, ahırlarda % 6İ, fosseptiklerde '% 44*ünü 
yapmış olduğu halde neden hakediş ödenmemiştir?. 

Soru 3. 3 üncü grup köylerin üstencisi 'Htdil 
Köse; Evlerde i% 26, ahırlarda ı% 3 ve fosseptikle
rin i% sıfırını yapmış olduğu halde işin !% 27 fizikî 
gerçekleştirmesini yapmış olur. 0,27 x 21.574.000 = 
3.667.580 TL. hakediş verilmesi gerekirken neden 
5.764.283,— 3.667.580 = 2,1 milyon HL. fazla öde
me yapılmıştır. 

Soru 4. 4 üncü grup'işlerin üstencisi olan Mu
zaffer Pasin'de aynı işlerden emanet aldığına göre ne
den ona •'da sıfır tenzülat uygulanmamış da ayrıca ;% 
10 tenzilatla yaptınlmışjtır?. Ve ayrıca. . 

Soru 5. Bu üstenci ev temellerinde '.% 45, ahır
larda % 20, fosseptiklerde!% 15 fizikî gerçekleştirme 
yaptığı halde neden hakediş ödenmemiştir?. 

Soru 6. Taşra örgütlerinde bu şekildeki ayrıcalık 
ve kayırmaları kesinkes önlemeyi gerçekleştirir mi
siniz?. 

T.C. 
Bayındlırhk ve İskân 

Bakanlığı " 15.3.1985 
Afet İşleri Genel 

Müdürlüğü 
Ankara 

Sayı : L-07-01/215.25.1 
2240 

•Konu : Erzurum - Kars deprem konutları. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 Şubat 1985 gün ve 7/384-2775/11166 sa

yılı yazınız. 
İlgi yazınız eki Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 

Nalbantoğiu'na ait yazılı soru önergesi ile Erzurum -
Şenkaya ilçesinde deprem nedeniyle yaptırılan, pre--
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fabrik konutların temel ve fosseptik ihalelerine iliş
kin soruların cevaplandırılması istenmektedir. 

18.10.1984 tarihinde Erzurum - Şenkaya İlçesi ve 
köylerinde meydana gelen depremde hasar gören 
köylerde yıkık veya ağır hasarlı konutu yıkılan afet
zedelere prefabrike olarak yaptırılan konut ve ahır
ların temelleri ile bu konutlara ait fosseptikler 1984 
yılı birim fiyatları ile beher konut altyapısı 350 000.— 
TL. 1 inci keşif bedeli üzerinden 4 grup halinde taşe
ronlara Fonlar Yönetmeliğinin esaslarına göre Erzu
rum' Valiliği Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce ema
net usulü ile ihale edilmiştir. 

İlgi yazı ekindeki soruların cevabını teşkil eden 
açıklamalar aşağıda sunulmuştur : 

A) 1 inci soruda; 1 inci grup müteahhidi DE-KA 
Kollektif Şirketinin ortaklarının kimler olduğu sorul
maktadır. DE-KA Kollektif Şirketinin ortakları Kâ
zım Karaca ile İbrahim Demirci'dir. 

Görüldüğü üzere işin yapılan imalata göre fizikî 
gerçekleşmesi % 14, işin hakedişle ödenen toplam 
meblağa göre-gerçekleşmesi ise % 27'dir. Fizikî ger
çekleşme ile nakdî gerçekleşme arasındaki 2 641 960,— 
TL.'ye tekabül eden '% 13'lük fark, ihzarat ve ihzarat 
nakliyesinden ileri gelmektedir. Herhangi bir fazla 
ödeme sözkonusu değildir. 

D) 4 üncü soruda; 4 üncü grup işlerinin müteah
hidi olan Muzaffer Pasin aynı işleri emanet aldığına 
göre ona da sıfır.tenzilatın niçin uygulanmadığı so
rulmaktadır. 

Daha önce de yazık soru önergenize verilen cevap
ta da görüleceği üzere 4 üncü grup müteahhidi Mu
zaffer Pasin'in 1 inci keşif tutarı ile ihale tutarı aynı 
olup 12 880 000,— TL.'dir. Dolayısıyla; bu işin de 
tenzilatı!% sıfırdır. 

B) 2 nci soruda; 1 inci grup müteahhidinin te
mel işlerinden; konutlarda '% 74, ahırlarda % 61, fos
septiklerde }% 44 gerçekleştirme olduğu halde neden 
hakediş ödenmediği sorulmaktadır. 

1 inci grup müteahhidinin hakediş talebi sonu
cu; yapmış olduğu işlerin kesin imalat metrajlarının 
tetkiki üzerine mukavele hükümleri gereği 1984 yılı 
birim fiyatları ile 17.1.1985 tarihinde hakediş öden* 
mistir. 

C) 3 üncü soru ile 3 üncü grup köylerinin müte
ahhidi Halil Köse'nin konutlarda % 26, ahırlarda % 3 
ve fosseptiklerin % sıfırını yapmış olduğu halde işin 
% 27'sini gerçekleştirdiği anlaşılmasına rağmen 
0,27 x 21 574 000 = 3 667 000.— TL. hakediş öden
mesi gerektiği halde .neden 5 764 283 — 3 667 580 = 
2,1 milyon TL. fazla ödeme yapıldığı sorulmaktadır. 

E) 5 inci soruda; 4 üncü grup müteahhidinin te
mel işlerinde konutlarda % 45, ahırlarda % 20, fos
septiklerde % 15 gerç§kleştirme olduğu halde neden 
hakediş ödenmediği sorulmaktadır. 

4 üncü grup müteahhidinin hakediş talebi sonucu 
yapmış olduğu kesin imalat metrajlarının tetkiki üze
rine mukavele hükümleri gereği 1984 yılı birim fiyat
ları ile 31.1.1985 tarihinde hakediş ödenmiştir. 

F) Taşra örgütlerinde ayrıcalık ve kayırmalar 
yoktur. Bu husus üzerinde Bakanlığımca titizlikle du
rulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

t. Safa Giray 
Bakan 

Bu grupta müteahhide ödenen meblağın imalat cinslerine göre dağılımı şöyledir; 
a) Nakliye dahil imalat tutarı : 3 122 323,— TL. 
b) Nakliye dahil ihzarat tutarı : 2 641 960,— TL. 

TOPLAM: (C) 5 764 283— TL. dir. 

Buna göre işin fizikî gerçekleşmesi; 
Nakliye dahil imalat tutarı.(a) 3 122 323,— TL. 

_J—: :—. _ — . — % 14 
İşin ihale tutarı 21 574 000,— TL. 
İşin nakdî gerçekleşmesi ise; 

Hakedişle ödenen toplam meblağ (c) 5 764 283,— TL. 
= _ = % 27'dir. 

İşin ihale tutarı 21 574 000,— TL. 
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3. — Kayferi Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İlinin hava kirliliği sorununa ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nîn yazılı 
cevabı (7/413) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan veya görevlen

direceği Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Üner. 

Kayseri Milletvekili 

' 1. Kayseri'de kış aylarında yoğunlaşan hava kir
liliği için-ne gibi önlemler alınmıştır? 

2. Geçmiş dönem hükümetleri tarafından mer
kezî ısıtma için pilot bölge seçilen ve projelendiril
mesi tamamlanarak, istimlak işlemine geçilen, mer
kezî ısıtmayı Kayseri'de gerçekleştirmeyi düşünüyor 
musunuz? 

3. Kayseri Çıralan Konaklar mevkiinde yaklaşık 
1,5 milyon m2 alanı kapsayan yeni tasdik edilen sa
nayi alanları imar planlarının yerleşim merkezinin 
hava kirliliğini yoğun olarak artırması meteorolojik 
verilere göre söz konusudur. Bu planın tatbikatına 
geçilmeden bu yönden incelenmesini uygun bulur 
musunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.3.1985 

Sayı : 08.68/00717 
Konu : Soru önergesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Sekreterlik 
(KaniuniLar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ilgi : 6J.1985 tarih ve 7/413-2918/1! 804 sayılı ya
zınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Kayseri Mil
letvekili Sayın Mehmet Üner'in, Kayseri ilinin hava 
kirliliği ile ilgili Sayın Başbakanımıza yöneltilen ya
zılı soru önergesinin Bakanlığımızca cevaplandırılması 
tensip buyurulmuştur. Hazırlanan cevap ektedir. 

Bilgilerinize arz ye rica ederim. 
Ahmet Kaıraievîi 
Devlet Bakanı 

• • m 

1. Kayseri'de kış aylarında, yoğunlaşan hava kir
liliğinin önlenmesi konusunda alınan tedbirler iki 
grupta toplanmış bulunmaktadır. 

Kısa vadeli çalışmalar; 

a) İmkânların elverdiği ölçüde iyi kaliteli yakıt 
yakılması ve bunun için de; halen Kayseri tline T.K.İ.' 
ce verilen sevkedilmekte olan ithal kömürle birlikte, 
yurt içinden (Tavşanlı - Tunçbilek ve Soma kömür-' 
leriyle TKI'nin ithal kömürü şu ana kadar 10 Mart 
itibariyle 106.000 ton yakıt olarak şehre nakledilmiş
tir.) kükürtdioksiti (S02) az oranlı kömür temin edil
mektedir. 

b) Kalorifercilere tam ve iyi yakma kurallarını 
öğretmek amacıyla hem Halk Eğitim Merkezi hem 
de Belediyece sürekli kurslar düzenlenmektedir. 

Uzun vadeli tedbirler; 

Şehir içi ulaşım için toplu taşım araçlarının te
mini hususunda Kayseri Belediyesi ile Federal Al
man firmaları arasındaki temaslar devam etmekte 
olup, bu çalışmalar sonucunda raylı taşıt - tranvay 
işletmesine geçilmesi düşünülmektedir. 

2. Kayseri'nin tek merkezden ısıtılması hususun
da 1979 yılında adı geçen ilin belediyesi ile Roman
ya Romcolsult Firması tarafından başlatılan çalışma
lar neticesinde, proje ve istimlak işlemleri tamamlan
mış bulunmaktadır. Uygulama safhasına ulaşan pro
jenin bazı teknik ve malî problemleri mevcut olup, 
konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

3. Kayseri Çıralan - Konaklar mevkiinde yer 
alan ve imar planları tasdik edilen sanayi alanları, 
yeni bir sanayi bölgesi olmayıp, eskiden beri çeşitli 
vesilelerle imarsız arazi üzerindeki, izinsiz ve ruhsat
sız kurulmuş yerleşmelerin bir sonucudur. Buraya 
yeni bir sanayi bölgesi olarak bakmak mümkün de
ğildir. Bu sahanın ıslahı, kontrol altında ve düzenli 
gelişmesi için imar planları yapılmış ve kanunî sta
tüye kavuşturulmuştur. Kış şartlarının normale dön
mesiyle Çevre Genel Müdürlüğü uzmanları hava kir
liliği konularında inceleme yapmak üzere mahalline 
gönderilecektir. 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
• ' ' 2 -

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

Hakkâri ilinıde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

2. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Etibank'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270) 

3. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

5. — Konya Milletvekili Salim Ererin, emekli 
maaşı ödeyen 'bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi '(6/290) 

6. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Bakanlık iritibat bürolarının çalışmalarına ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/292) 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'ntın, Sı
kıyönetim Kanununa göre işine son verilen memur 
ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

9. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, ipek ip
liği ithaline ve üretimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/298) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' _ 
m, ilahiyat fakülteleri ders programlarının açık öğ
retim kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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. — Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Ha
millerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdem'ir ve 7 Arkadaşının 
29.6.1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nuna Bir Bk Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tekli
fi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/157) (S. 
Sayısı : 236, 236'ya 1 inci ve 2 nci Ek) (Dağıtma ta
rihi : 15.1.1985,21.2.1985, 13.3.1985) 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Ar
kadaşının İ7.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 21.6.1973 Tarih ve 1753 Sayılı 
Kanunla Değişik 23 ve 68 inci Maddelerinin (I) Nu
maralı Bentlerinin (A) Fıkralarının Değiştirilmesiine 
ve Aynı Maddelerin (B) Fıkralarının Yürürlükten Kal
dırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 98 inci Maddesinin Birinci Fık
rasının Değiştirilmesine ve 'Bu Kanuna Bir Bk Madide 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/3, 
1/649) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 14.3.1985) 



Döneni : 17 Yasama Yıb : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 236'ya 2 nci Ek 

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir 
ve 7 Arkadaşının 29 . 6 . 1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/157) 

Adalet Komisyonunun Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 8.3. 1985 

Esas No. : 1/637, 2/157 
Karar No. : 63 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ağrı 
Milletvekili İbrahim Taşdemir ve 7 arkadaşının; 29.6.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa Bir Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi Komisyonumuzun 9.1.1985 tarihli 10 uncu birleşiiminde ilgili 
bakanlık temsilcilerinin ve teklif sahibinin de katılmalarıyla 'birlikte ve tasarı esas alınmak suretiyle incele
nip görüşülmüş ve konuya ilişkin 11.1.1985 tarihli 56 sayılı raporumuz Başkanlığa sunulmuştu, 

Tasarı Genel Kurulun 17.1.1985 tarihli 55 inci bileşiminde içtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince Ko
misyonumuzca bir kez daha görüşülmek üzere geri alınmıştır. 

Söz ikonusu Tasarı Komisyonumuzun 13.2.1985 turihli 14 üncü Ibirleşiminde ilgili hakanlıklar, Merkez 
Bankası ve Bankalar Birliği temsilcilerinin de katılmalarıyla yeniden incelenip görüşülmüş ve 14.2.1985 ta
rihli 59 sayılı raporumuz Başkanlığa sunulmuştur. 

Tasarı Genel Kurulun 28.2.1985 tarihli 67 nci birleşiminde görüşülmekte iken maddeler üzerinde verilen 
önergelerle birlikte İçtüzüğün 88 (inci maddesi gereğince Komisyonumuza geri verilmiştir. 

Söz konusu tasarının, üzerinde önerge verilen 3, 4,5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16 ve geçici 1 inci maddeleri 
Komisyonumuzun 7.3.1985 tarihli 19 uncu birleşiminde ilgili bakanlıklar, Merkez Bankası ve Bankalar Bir
liği temsilcilerinin de katılmalarıyla bir kez daha incelenip görüşülmüştür. 

1. 'Tasarının 3, 4, 5, 6, 7 ve 10 uncu maddeleri, bu maddeler üzerinde verilen önergeler reddedilmek su
reti ite Komisyonumuzun 2 nci metninde olduğu gibi aynen ıkabul edilmiştir. 

2. Tasarının 11 inci maddesinin değiştirilerek kabulü hakkındaki önerge reddedilmiş ve 11 inci madde, 
2 nci metnimizde olduğu gibi tasarı metninden çıkarılmıştır. 

3. Tasarının 14, Komisyonumuzun 2 nci metninin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hakkındaki önerge 
Ikabul edilmiş ve maddenin 1 inci fıkrasının sonuna «İlgili banka bu ihıbarı yapmakla mükelleftir.» cümlesi 
ilave edilmiştlirg 

4. Tasarının 16,2 nci metnimizin 15 inci maddesinin başlığı verilen önergelere ve madde metnine uygun ola
rak «Bankalara uygulanacak cezalar» şeklinde değiştirilmiş, metindeki 13 üncü maddeye yapılan atfın çıka
rılması hakkındaki önerge ise reddedilmiştir^ 



_ 2 — 

5. Tasarının 17, 2 nci metnimizin 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının 2 nci cümlesine, verilen önerge
lere uygun olarak « bir yıl ile» ifadesinden sonra «beş yıl arasında belirleyeceği bir müddet için failin 
bankalarda» ibaresi ilave edilmiş, aynı maddenin 2 nci fıkrasının 2 nci cümlesinin değiştirilmesi 3. üncü cüm
lesinin metinden çıkarılmasına ilişkin önerge ise reddedilmiştir. 

6. Tasarının geçici 1 inci maddesi ile ilgili önerge reddedilmeik sureti ile, madde 2 nci metnimizde dü
zenlendiği biçimde geçici madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
Özgür Barutçu 

4 ve 16 ncı madelere muhalif rai 
Diyarbakır 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 

üye. 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üyei 
Akif Kocaman 

Gümüşhane: 

Üye 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Önergeler hilafına çıkan 

maddelere muhalifim 
Siirt 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu! 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

4 ve 16 ncı maddelere muhalifim 
Yozgat 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 236'ya 2 nci Ek) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin 
Korunması Hakkında Kanun Tasarısı 

Kapsam 

ıMAiDDE 1. — Bu Kanun çek kutanımı hakkın
daki esasları, çek hamillerdnıin korunmasına dair ted
birleri ve uygulanacak müeyyideleri düzenler. 

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel 
hükümler uygulanır. 

Genel mesuliyet 

MADDE 2. — Bankalar, çekle işleyecek hesap 
açarken çek karnesi verirken ve ibu Kanunla kendi
lerine verilen görev ve mükellefiyetleri yerine getirir
ken bu işlemlerin gerektirdiği basiret ve itinayı gös-
ıtermeye mecburdurlar. 

Çek karneleri 

MADDE 3. — Bankalar, çek karnelerinim her 
yaprağına, çekle işleyen hesabın bulunduğu şubele
rinin adını ve keşidecinin hesap numarası ile ad ve 
adresini yazmaya mecburdurlar. 

Çek karneleri, bankalar tarafından basılır veya 
bastırılır. 

Çek karnelerinin baskı şekline dair esaslar Tür
kiye Bankalar Birliğinin görüşü alınarak T.C. Merkez 
Bankasınca tespit edilir. 

Bankalar, çek karnesi verdikleri müşterilerinin açık 
kimliklerini T.C. Merkez Bankasına bildirmek zorun
dadırlar. 

İbraz ve ödeme 

MADDE 4. — Çejflle işleyen hesabın bulunduğu 
banka şubesi, ibraz edildiği anda karşılığı bulunan 
çeki ödemek meöburiyetindedir. Çekin karşılığının 
kısmen bulunması halinde ise bu miktar ödenir. Mu
hatap bankamın çek hesabı açılmış olan şubesi dı
şındaki herhangi bir şubesine ibraz edilen çek, karşı
lığı o şube tarafından provizyon (karşılık) istenmek 
suretiyle ödenir, 

Muhatap banka deyimi, çekle isleyen hesabın açıl
dığı bankayı ifade eder. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek HamiUerinin 
Korunması Hakkında Kanun Tasarısı 

Kapsam 

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

Genel mesuliyet 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Çek karneleri 

MADDE 3. — Bankalar, çek karnelerinin her yap
rağına, çekle işleyen hesabın bulunduğu şubelerinin 
adını ve keşidecinin hesap numarasını yazmaya mec
burdurlar. 

Çek karneleri, bankalar tarafından basılır veya bas
tırılır. 

Çek karnelerinin baskı şekline dair esaslar Tür
kiye Bankalar Birliğinin görüşü alınarak T.C. Merkez 
Bankasınca tespit edilir. 

Bankalar, çek karnesi verdikleri müşterilerinin 
açık kimliklerini T.C. Merkez Bankasma bildirmek 
zorundadırlar. 

İbraz ve ödeme 

MADDE 4. — Çekle işleyen hesabın bulunduğu 
banka şubesi, ibraz edildiği anda karşılığı bulunan 
çeki ödemek mecburiyetindedir. Çekin karşılığının 
kısmen bulunması halinde ise, bu miktar ödenir. Bu 
bankanın başka bir şubesinin provizyon isteyerek 
ödemeyi kabul etmesi veya çekin tahsil için alınması 
halinde, çek, hesabın bulunduğu şubenin durumdan 
haberdar olduğu tarihte muhataba ibraz edilmiş sa
yılır. 

ilgili bankanın başka şubesinin çeki provizyon al
madan ödemesi halinde de ibraz, çekle işleyen hesa
bın bulunduğu şubenin ödemeden haberdar olduğu ta
rihte yapılmış sayılır. Şu kadar ki, çekin ibraz süresi 
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(Hükümetin Teklifi) 

Çek karşılığının ödenmemesi 

MADDE 5. — Çekin üzerinde yazılı tutarın kıs
men veya tamamen ödenmeyeceğinin tespitti halinde, 
ibraz tarihi ile kısmen veya tamamen ödenmeme sebe
bi çekin üzerine yazılmak suretiyle hamiline geri ve
rilir. 

Hesaben tesviye 

MADDE 6. — T.C. Merkez Bankası, çeklerin 
banka şubeleri arasında hesaben tesviyesini sağlaya
cak sistemi kurmaya ve gözetimi altında yürütmeye 
yetkilidir. T.C. Merkez Bankası, şubesi bulunmayan 
yerlerde, bu yetkisini uygun göreceği başka bir ban
kaya devredebilir. 

Hesaplaşma sisteminin işleyişi, T.C. Merkez Ban
kasınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

İhtar 

MADDE 7. — Yeterli karşılığı olmadığı için çeki 
kısmen veya tamamen ödemeyen muhatap banka, ken
disinin veya vekil ve temsilcilerinin elinde bulunan 
bütün çek karnelerini aldığı bankalara geri vermesi
ni, 8 inci madde hükümleri gereğince düzeltme işlem
lerini yerine getirmeden bir yıl müddet ile çek keşide 
edemeyeceğini ve aksine davranışların cezaî müeyyi
deleri gerektireceğini, ibraz tarihini izleyen beş gün 
içinde hesap sahibine iadeli taahhütlü mektupla veya 
banka görevlileri eliyle tebliğ etmek zorundadır, 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

içinde ödenmesinden sonra keşideci çekten caydığını 
bankaya karşı ileri süremez. 

Çekin ilgili bankanın başka bir şubesine tahsile 
verilmesi halinde çek hamili masrafını peşin ödemek 
suretiyle, bankanın hesabın bulunduğu şubesinin ha
berdar edilmesini ve tahsile alman çek tutarına ka
dar bir meblağın bloke edilmesini isteyebilir. Tah
sile alınan çek ile ilgili işlemler, tamamlanıncaya ka
dar, hesabın bulunduğu şubece bloke kaydı konulan 
miktar üzerinde hesap sahibinin tasarrufu hüküm ifa
de etmez. 

Muhatap banka deyimi, çekle işleyen hesabın açıl
dığı banka şubesini ifade eder. 

Çek karşılığının ödenmemesi 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hesaben tesviye 

MADDE 6. — T.C. Merkez Bankası, çeklerin ban
ka şubeleri arasında hesaben tesviyesini sağlayacak 
tüzelkişiliği haiz sistemi kurmaya ve gözetimi altında 
yürütmeye yetkilidir. T.C. Merkez Bankası, şubesi bu
lunmayan yerlerde bu yetkisini uygun göreceği başka 
bir bankaya devredebilir. 

Hesaplaşma sisteminin kuruluş ve işleyişi, T.C. 
Merkez Bankasınca çıkarılacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

İhtar 

MADDE 7. — Yeterli karşılığı olmadığı için çeki 
kısmen veya tamamen ödemeyen muhatap banka, 
kendisinin veya vekil ve temsilcilerinin elinde bulu
nan bütün çek karnelerini aldığı bankalara geri ver
mesini, 8 inci madde hükümleri gereğince düzeltme 
işlemlerini yerine getirmeden bir yıl müddet ile çek 
keşide edemeyeceğini ve aksine davranışların cezaî 
müeyyideleri gerektireceğini, ibraz tarihini izleyen on 
işgünü içinde, hesap sahibine iadeli taahhütlü mek
tupla veya banka görevlileri eliyle tebliğ etmek zo
rundadır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 236'ya 2 nci Ek) 
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Düzeltme hakkı 

MADDE 8, — Hesap sahibi, ihtar mektubunu 
aldığı veya 13 üncü maddeye göre almış sayıldığı 
tarihten itibaren yedi gün içinde çek tutarını veya 
karşılıksız kalan bölümünü % 10 tazminatı ve faiziy
le birlikte hamil adına muhatap bankaya yatırdığı 
takdirde çek keşide etme hakkını yeniden kazanır. 

Düzeltme hakkı, karşılıksız çekin ibraz tarihini 
takip eden bir yıl içinde ancak bir defa kullanılabilir. 

Bildirme ve duyuru 

MADDE 9. — Muhatap banka, yeterli karşılığı 
olmadığı için çekin ödenmediğini ve hesap sahibi 
hakkında gereken bilgileri, T.C. Merkez Bankasına 
bildirir. Bildirme, hesap sahibinin düzeltme hakkı 
yok ise çekin ibraz tarihinden; düzeltme hakkı var 
ise düzeltme süresi sona erdiği tarihten itibaren beş 
gün içinde yapılır. T.C. Merkez Bankası, durumu en 
kısa zamanda bankalara duyurur. 

T.C. Merkez Bankasının duyuru tarihinden itiba
ren bir yıl süre ile hesap sahibine veya vekil ve mü
messillerine çek karnesi verilemez ve çekle işleyecek 
hesap açılamaz. 

Bankanın mesul olduğu miktar 

MADDE 10. — Karşılığı bulunmasa veya yeter
siz kalsa bile muhatap banka, müddetinde ibraz edi
len onbin liraya kadar olan çekler ile bu miktar üze
rindeki her çekin onbin lirasını keşidecinin dışındaki 
hamile ödemeye mecburdur. 7 nci ve 8 inci madde 
hükümleri saklıdır. Bu husus, hesap sahibi ile muha
tap banka arasında, karnenin teslimi sırasında yapıl
mış olan dönülemeyecek bir kredi sözleşmesi hükmün
dedir. 

Birinci fıkrada belirtilen mesuliyet tutarı, Başba
kanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
yayımlanan «Toptan Eşya Fiyatları Yıllık tndeksi»nde-
ki artışlar göz önünde bulundurularak T.C. Merkez 
Bankası tarafından artmlabilir. 

Ödeme mecburiyeti 

ıMADDE 11. — T.C. Merkez Bankasınca yapı
lan çek hesabı açma ve çek kullanma yasağı konu
sundaki duyurulara rağmen verdiği veya 7 nci nıad-

T. B. M. M. (S. 
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Düzeltme hakkı 

MADDE 8. — Hesap sahibi ihtar mektubunu 
aldığı veya 12 nci maddeye göre almış sayıldığı ta
rihten itibaren yedi işgünü içinde çek tutarını veya 
karşılıksız kalan bölümünü % 10 tazminatı ve ge
cikme faiziyle birlikte hamil adına muhatap bankaya 
yatırdığı takdirde çek keşide etme hakkını yeniden 
kazanır. 

Düzeltme hakkı, karşılıksız çekin ibraz tarihini ta
kip eden bir yıl içinde ancak iki defa kullanılabilir. 

Bildirme ve duyuru 

MADDE 9. — Muhatap banka, yeterli karşılığı 
olmadığı için çekin ödenmediğini ve hesap sahibi 
hakkında gereken bilgileri, T.C. Merkez Bankasına 
bildirir. Bildirme, hesap sahibinin düzeltme hakkı 
yok ise çekin ibraz tarihinden; düzeltme hakkı var 
ise, düzeltme süresi sona erdiği tarihten itibaren ön 
işgünü içinde yapılır. T.C. Merkez Bankası, durumu 
en fazla 30 işgünü içinde bankalara duyurur. 

T.C. Merkez Bankasının duyurusuna şube tarafın
dan ittila ve herhalde duyuru tarihini takip eden on-
beşinci günün bitiminden itibaren, bir yıl süre ile he
sap sahibine veya vekil ve mümessillerine çek kar
nesi verilmez ve çekle işleyecek hesap açılmaz, 

Bankanın mesul olduğu miktar 

MADDE 10. — Karşılığı bulunmasa veya yeter
siz kalsa bile muhatap banka, müddetinde ibraz edi
len yirmibin liraya kadar olan çekler ile bu miktar 
üzerindeki her çekin yirmibin lirasını keşidecinin dı
şındaki hamile ödemeye mecburdur. 7 nci ve 8 inci 
madde hükümleri saklıdır. Bu husus, hesap sahibi ile 
muhatap banka arasında, karnenin teslimi sırasında 
yapılmış olan dönülemeyecek bir kredi sözleşmesi hük
mündedir. 

Birinci fıkrada belirtilen mesuliyet tutarı, Başba
kanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
yayımlanan «Toptan Eşya -Fiyatları Yıllık Indeksbnde-
ki artışlar göz önünde bulundurularak T.C. Merkez 
Bankası tarafından artırılabilir. 
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de hükmüne göre ged verilmesini istemediği çek kar
nelerinin her yaprağı için muhatap banka, karşılığı
nın mevcut olmaması, yetersiz kalması veya kul
lanılmaz durumda bulunması hailinde keşideciden baş
ka bir hamle o meblağı ödemeye mecburdur. 

T.C.. Merkez Bankasınca ilan edilecek hususlar 

MADDE 12. — T.C. Merkez Bankası, çeklerin 
tahsile alınması ve ödenmesi konusunda bankalarara-
sı münasebetleri düzenleyen esaslar ile 7 nci madde 
gereğince yapılacak ihtarın muhtevasına, 9 uncu mad
de uyarınca yeterli karşılığı olmayan çek keşide eden
lerin bildirilmesine, 7 ve 17 nci.maddeler uyarınca çek 

, hesabı açmaktan ve çek kullanmaktan yasaklanan
lara ait duyurulara dair hususları Türkiye Bankalar 
Birliğinin görüşünü alarak tespit eder ve Resmî Ga
zetede yayımlar. 

Tebligat adresi 

MADDE 13. — Bu Kanun uyarınca yapılacak 
ihtarlar, herhangi 'bir adres değişikliği bildiriminde 
bulunulmadığı müddetçe çek hesabı sahibinin hesabı 
açtırırken bildirdiği adrese yapılmakla geçerli olur. 

İhtara ve yasaklamaya uymayanlar 

MADDE 14. — Bu Kanunun 7 nci maddesi uya
rınca banka tarafından yapılan ihtarı aldığı veya 
almış sayıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde ge
çerli bir sebebe dayanmaksızın çek karnelerini geri 
vermeyenlere ilgili bankanın şikâyeti üzerine yirmi-
bin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para ceza ve
rilir, 

Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen düzeltme 
işlemi yapılmadığı halde 7 nci maddedeki bir yıl
lık müddet içinde veya 17 nci madde gereğince hük-
molunan süre içinde çek keşide edenler, fiilleri baş
ka bir suç meydana getirse bile ayrıca üç aydan altı 
aya kadar hapis ve yirmibin liradan ikiyüzbin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yetkili olmadığı halde çek karnesi basan veya 
bastıranlar 

MADDE 15. — Bu Kanuna göre çek bastırabile-
cek kuruluşlar dışında çek karnesi basan veya bas-
ıtıranlar hakkında Türk Ceza Kanununun 323 üncü 
maddesi uygulanır. 

6 — 
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T.C. Merkez Bankasınca ilan edilecek hususlar 

MADDE 11. — T.C. Merkez Bankası, çeklerin 
tahsile alınması ve ödenmesi konusunda bankalarara-
sı münasebetleri düzenleyen esaslar ile 7 nci madde 
gereğince yapılacak ihtarın muhtevasına, 9 uncu mad
de uyarınca yeterli karşılığı olmayan çek keşide eden
lerin bildirilmesine, 7 ve 16 ncı maddeler uyarınca 
çek hesabı açmaktan ve çek kullanmaktan yasakla
nanlara ait duyurulara dair hususları Türkiye Ban
kalar Birliğinin görüşünü alarak tespit eder ve Res
mî Gazetede yayımlar. 

Tebligat adresi 

MADDE 12. — Tasarının 13 üncü maddesi 12 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

İhtara ve yasaklamaya uymayanlar 

MADDE 13. — Bu Kanunun 7 nci maddesi uya
rınca banka tarafından yapılan ihtarı aldığı veya al
mış sayıldığı tarihten itibaren yedi işgünü içinde geçer
li bir sebebe dayanmaksızın çek karnelerini geri ver
meyenlere, ilgili bankanın şikâyeti üzerine yirmibin li
radan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası verilir. 
İlgili banka bu ihbarı yapmakla mükelleftir. 

Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen düzeltme 
işlemi yapılmadığı halde 7 nci maddedeki bir yıllık 
müddet içinde veya 16 ncı madde gereğince hükmo-
lunan süre içinde çek keşide edenler, fiilleri başka 
bir suç meydana getirse bile ayrıca üç aydan altı aya 
kadar hapis ve yirmibin liradan ikiyüzbin liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yetkili olmadığı halde çek karnesi basan veya 
bastıranlar 

MADDE 14. — Tasarının 15 inci maddesi 14 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir, 

T. B, M. M. (S. Sayısı : 236'ya 2 nci Ek) 



(Hükümetin Teklifi) 

_ 7 ... 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Banka görevlilerine uygulanacak cezalar 

MADDE 16. — Bu Kanunun 3, 4, 5, 7 ve 9 uncu 
maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirme
yen veya geciktiren bankanın statüsüne göre yetkili 
görevlileri hakkında onbin liradan yüzbin liraya ka
dar ağır para cezasına hükmoltpnur. 

Karsthksız çek 

MADDE 17, — Muhatap bankanın çek hesabı 
açılmış şubesine veya herhangi bir şubesine müddeti 
içinde ibraz edildiğinde yeterli karşılığı bulunmaması 
sebebiyle ödenmeyen çeki keşide eden kişiler ile bu 
çekleri bilerek ciro edenler bir yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılırlar. Mahkeme ayrıca iş
lenen suçun mahiyetine göre altı ay ile beş yıl ara
sında belirleyeceği bir müddet için failin bankalarda 
çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasak
lanmasına karar verir, Yasaklama kararı bütün ban
kalara duyurulmak üzere T.C. Merkez Bankasına 
bildirilir. 

Bu fiillerden dolayı takibat yapılması çek hami
linin şikâyetine bağlıdır. Şikâyetten vazgeçme, hü
kümden sonra dahi geçerlidir. Bu halde hükmün ic
rasından ve cezanın neticelerinden sarfınazar olunur. 
'Fiili işleyenin 8 inci maddeye göre düzeltme hakkını 
kullanmak suretiyle hamilin zararını karşılamış ol
ması veya düzeltme hakkı yoksa, anılan maddede be
lirtilen müddet içinde çek bedelinim karşılıksız kalan 
kısmını % 10 tazminatı ve faiziyle birlikte muhatap 
bankanın çek hesabı açılmış şubesine veya herhangi 
bir şubesine yatırmış bulunması halinde şikâyet hak
kı doğmaz. 

OECÎCÎ MADDE 1. — Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce, karşılıksız çek keşide etmiş olanlar 
hakkında hazırlık tahkikatına başlanmış veya dava 
açılmış veya mahkûmiyet hükmü verilmiş olduğu 
takdirde, yürürlük tarihini takip edem onbeş gün 
ficimde çek tutarı veya karşılıksız kalan bölümü ile 
gecikme faizi ve tazminatın hamil adına muhatap 
bankanın çek hesabı açılmış şubesine veya herhangi 
bir şubesine yatırması halinde, hazırlık tahkikatında 

Bankalara uygulanacak cezalar 

MADDE 15. — Bu Kanunun 3, 4, 5 ve 13 üncü 
maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirme
yen veya geciktiren banka hakkında onbin liradan 
yüzbin liraya kadar ağır para cezasına; 7 ve 9 uncu 
maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirme
yen veya geciktiren banka hakkında ise beşyüzbin li
radan ikimilyon liraya kadar ağır para cezasına hük-
molunur1 

Karşılıksız çek 

' MADDE 16. — İbraz süresi içinde veya üzerinde 
yazılı keşide tarihinden önce, 4 üncü maddeye göre 
ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması sebe
biyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden ki
şiler ile bu çekleri bilerek ciro edenler bir yıldan beş 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Mahkeme 
ayrıca işlenen suçun mahiyetine göre bir yıl ile beş 
yıl arasında belirliyeceği bir müddet için failin ban
kalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin 
yasaklanmasına karar verir. Yasaklama kararı bütün-
bankalara duyurulmak üzere T.C. Merkez Bankasına 
bildirilir. 

Bu fiillerden dolayı takibat yapılması çek hami
linin şikâyetine bağlıdır. Şikâyetten vazgeçme, hüküm
den sonra dahi geçerlidir. Bu halde hükmün icrasın
dan ve cezanın neticelerinden sarfınazar olunur. Fi
ili işleyenin 8 inci maddeye göre düzeltme hakkını 
kullanmak suretiyle hamilin zararını karşılamış olma
sı veya düzeltme hakkı yoksa, anılan maddede belir
tilen müddet içinde çek bedelinin karşılıksız kalan 
kısmını % 10 tazminatı ve gecikme faiziyle birlikte 
muhatap bankaya veya herhangi bir şubesine yatır
mış bulunması halinde şikâyet hakkı doğmaz. 

GEÇİCİ MADDE — Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce, karşılıksız çek keşide etmiş olanlar hak
kında hazırlık tahkikatına başlanmış veya dava açıl
mış veya mahkûmiyet hükmü verilmiş olduğu takdir
de; 

a) Yürürlük tarihini takip eden üç ay içinde çek 
tutarının veya karşılıksız kalan bölümünün % 10 taz
minatı ve gecikme faizi ile birlikte muhatap banka
ya veya herhangi bir şubesine yatırılması, 

T. B. M. M. (S. Sayısı :. 236'ya 2 nci Ek) 
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(Hükümetin Teklifi) 

takibata yer olmadığına açılmış davaların düşürül
mesine ve mahkûmiyet hükümlerinin ise infazına yer 
olmadığına karar verilir. 

Yürürlük 

MADDE 18. — Bu Kanunun 1, 2, 4, 5, 17 nci 
maddeleri ile geçici 1 inci maddesi Kanunun yayımı 
tarihinde, diğer maddeleri yayımından üç ay sonra 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Başbakan 
T. Özal 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

b) Çek tutarı ödenmemiş olsa 'bile şikâyetten vaz
geçilmiş olması, 

c) Çek tutarının daha önce ödenmiş bulunması, 
Hallerinde, hazırlık tahkikatında takibata yer ol

madığına, açılmış davaların düşürülmesine ve mahkû
miyet hükümlerinin ise infazına yer olmadığına karar 
verilir. 

Yürürlük 

MADDE 17. — 'Bu Kanunun 1, 2, 4, 5 ve 16 ncı 
maddeleri ile Geçici Maddesi Kanunun yayımı tari
hinde, diğer maddeleri yayımından altı ay sonra yü
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18. — Tasarının 19 uncu maddesi 18 
inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

29 . 8 . 1984 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
/. özdağlar 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

IMMİÎ Savunma Balkanı 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Dışişleri Bakanı 
V. Halefoğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ravındırlık ve iskân Bakam 
/. S. Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. H. Doğan M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğtu 

ı^e<« 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 236'ya 2 nci Ek) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 262 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Arkadaşının 1 7 . 7 . 1964 
Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 21 . 6 . 1973 Ta
rih ve 1753 Sayılı Kanunla Değişik 23 ve 68 inci Maddelerinin 
(I) Numaralı Bentlerinin (A) Fıkralarının Değiştirilmesine ve 
Aynı Maddelerin (B) Fıkralarının Yürürlükten Kaldırılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
98 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları ( 2 / 3 , 

1/649) 

TÜRfKJtYE BÜYÜK IMİULET MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 
»17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 21.6.1973 Tarih ve 1753 Sayılı Kanunla De

ğişlik 23 ve i68 inci Maddelerinin (I) ıNuanaralı Bitterinin (A) Fıkralarınım Değiştirilmesine ve aynı Maddele
rin (ıB) Fıkralarının Yürüdükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

K3ereğinıi saygıyla arz ederim, 

Bahrîye Üçok Şükrü Yüzbasıoğlu HÜmİ Nalbantoğlu 
" Ördui Afyon Erzurum 

Günseli Ğzkaya A. Kemal Ayam Halis Soylu 
İstanbul ' Ankara Kars 

Paşa Sanoğlu M. Nuri Üzel îdris Gürpınar 
. Ağrij Eskişehir Mugk 

Yılmaz Hastürk Cahit Karakas 
İstanbul Zonguldak 

GEREKÇE 

Emakli Sandığı Kanununa, Sosyal Sigortalar Kanununa ve ©ağ-Kur Kanununa bağlı kadınlar dul kaldık
ları zaıman kocalarının hak ettikleri emekli veya maluldük aylıklarınım % 50 «tini almaya hak kazanmaktadır
lar. Ancak aynı kanunlara bağlı erkekler dul kaldıklarında aynı haktan yararlanamamaktadırlar. Halbuki 
kadınlar çalıştıkları zaman erkeklere de ev içinde ve-dışımda bazı yükümlülükler düşmekte ve ale 
bütçesi de iki yanın çalışmasına göre düzenlenmektedir. Şimdiki durumda kocanın ölümü aile 'bütçesinde bü
yük bir yara 'açmadığı halde, kadının ölümü böyle bir ailenin bütçesini iyice .sarsmaktadır. Anayasamızın 10 
uncu maddesd: «Herkes, dil, ırk renk, cinsiyet... ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin Kanun önünde 
eşittir» hükmünü koymuş olduğu halde, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar ve Bağ-IKur kanunlarında cinsiyet
ten ötürü erkekle kadın arasında bir fark gözetildiği görülmektedir. Anayasamıza aykırı olan bu durumun 
giderilmesi ve zaten geçim sıkıntısı çeken ailelerde çalışan kadınların Ölümü ile büsbütün artan geçim zorlu
ğunun azaltılması için adı geçen kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılmasını öneriyorum. 



Sağlık ve Sosyal tşîer Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . 
Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu 

Esas No. : 2/3 
Karar No. : 10 

TÜRİKÎYE 'BÜYÜK IMttULET MEÜIİSt BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 30.1.2,1983 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Ordu Milletvekili Bahriye Üçok 
ve 10 arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar (Kanununun 21.6.1973 Tarih ve 1753 Sayı
lı iKanunlla Değişik 23 ve 68 imci Maddelerinin ı(I) Numaralı Bentlerimin (A) Fıkralarının Değiştirilmesine ve 
Aynı Maddelerin ıflB) Fıkralarının Yürüdükten Kaldı rılmasına İlişkin IKıanun Teklifi», IKoımiiısyonumuzuin 
17.10.1984 tarihli 5 ve 18.10J1984 tarihli 6 mcı Meşiımlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iile Sosyal 
Sigortalar Kuruoıu Genel Müdürlüğü temsücieriniin de iştirakiyle görüşülüp îinoelenımiş, teklifin tümü ve 
mıaddeleri prensip olarak uygun bulunup kabul edilmekle birlikte, maddelerinin kabulü ile 506 Sayılı Kanunun 
bu hükümlerle yakından ilgili olan diğer bazı maddelerinde de değişiklik yapma gereği oltaya, çıkmış. Yapılan 
değişiklikler gerekçeleri ile binlikte aşağıda sırasıyla; belirtilmiştir. 

Teklifle 506 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (I) numaralı bendinin (A) fıkrasında değişiklik yapıldığı 
takdirde (IV) numaralı bentte de, dul kadının evlenmesi halinde ortaya çıkan durumun kendisine bu teklifin 
kabulü halinde ölen eşlinden emekli aylığı bağlanacak dul erkek eş liçin de geçerli olacağı açık ollduğundaın bu 
bentte de gerekli değişiklik yapılmış ve benitferde geçen «Dul karı» ve «Dul koca» tabirleri «Dul eş» olarak 
değiştirilmiştir. Teklif 506 Sayılı Kanunun 23 üncü ve 68 İnci maddelerinin (I/A) bentlerindeki «Üçte ikisi» 
tabirinin 2934 Sayılı Kanunla *% 75'i» olarak değiştirildiği nazara alınmadan 'hazırlandığından teklifin bü
tün .maddelerinde geçen «(Üçte :ikisi» tabirleri «% 75'i» olarak değiştirilımiiş'tir. 

Teklifin 2 nci ve 4 üncü maddeleri ile. 'yürürlükten kaldırılan hükümler 71 indi maddenin '(I) numaralı 
bendin (B) fıkrası da dahil edilerek Komisyonumuzca düzenlenen 5 inci madde iile yürürlükten kaldırılmış
tır. 

Teklifin 3 üncü maddesi ille değiştirilen 506 Sayılı Kanunun 68 indi maddesinin 1(1) numaralı bendinin 
ı(A), fıkrası yukarıda belirtilen gerekçe ile «Dul karı veya» tabiri yerine «Dul eş», «üçte ikisi» tabiri yerine 
«% 75'i» olarak değiştirilmiş ve maddenin bu fıkrasında yapılan değişiklik aynı maddenin '(V) numaralı bendin
deki hükmün, eşimden dul aylığı bağlandıktan sonra evlenen erkek için de uyguliamımasını gerektirdiğinden (V) 
numaralı bentte de gerekli değişiklik yaparak Komisyonumuzca 2 nci madde olarak düzenlenmiştir. 

Sosyal güvenlik sistemimizde sigortalıya belirli şartların gerçekleşmesi sonucu aylık bağlama ve ölümü 
halinde kanunda belirtilen mirasçılarımın bu aylıktan yararlanma imkânının sağlanması yanında, sigortalı 
emekli olmadan öldüğü 'takdirde gene mirasçılarına «Toptan ödeme» adı altında da bir ödeme yapılmakta 
ve 506 Sayılı Kanunun 71 inci maddesi de ölen sigortalının mirasçılarınla yapılacak toptan ödemeye ilişkim 
hükümleri düzenlemektedir. IBu maddenin 1(1) numaralı bendinin (A) fıkrası öncelikle ölen sigortalının dul 
karısına yapılacak toptan ödeme ile İlgilidir. Aylık bağlamada kadın-erkek eşitliğini gerçekleştiren teklif Ko
misyonumuzda kabul edildiği için, toptan ödemede de kadın-erkek eşitliğini gerçeMeŞtiıırnek üzere Komisyo
numuzca bu hüküm 3 üncü madde olarak düzenlenmiştir 

Teklifin kabulü ila muhtaç olsun olmasın, her halükârda sigorta kapsamındaki kadının ölümü 
halinde bayatta kalan erkek eşe gelir bağlanacalımdan, hayatta kalan eşin sağlık kontrolünden geçmesini ön
gören 101 inci maddede kocanın malullüğünü tespit için öngörülen kontrol muayenesi mükellefiyeti Ko
misyonumuzca kaldırılarak 101 inci maddenin ikinci fıkrası metinden çıkartılıp bir ve üçüncü fıkraları de
ğiştirilerek 4 üncü madde oliarak düzenlenmiştir. 

Tekliflin 2 nci maddesi ,ile yürürlükten kaldırılan 23 üncü maddesinin (I) numaralı bendimin ı(B) fıkrası, 4 
üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan 68 inci maddesinin '(I) numaralı bendinin /(B) fıkrası ile, 71 inci mad
denin (I)' numaralı bendinin <İB) fıkrası, teklifin kabulü ile uygulanma imkânı. kalmadığından, Komisyonca 
düzenlenen 5 inci madde ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 262) 
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Teklifin kanunlaşması halinde kanunun yürürlüğe girmesinden önceki uygulamalarla bu Kanunun kabulü 
İle ortaya çıkacak uygulamalar arasunda paralellik sağlamak içki (Komisyonumuzca kabul edilen çerçeve 6 
ncı madde ile 506 Sayılı Kanuna üç ıtane geçici madde ilave edilmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütme maddeleri sırasıyla 7 ve 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiş ve başlık 
da yapılan bu değişikliklere paralel olarak değiştirilerek teklifin tümü Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Raporumuz havalesi gereği Plan - Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek İBaşkatnlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkanı 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 
Katin 

Hamdi özsoy 
Afyon 
Üye: 

Bğal Şişman 
İstanbul 

< % 
Osman Nuri Akyol 

(Kocaeli 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 
Üye 

Ahmet Şevket Gedik 
Adlana 
Üye, 

İmren Aykut 
İstanbul 

tfyj 
Mustafa Kılıçaslan 

Sakarya 
Üy;a 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak' 

Sözcü . 
Mahmut Orhon 

Yozgat 
Üye 

Mehmet Özalp 
Aydın 
Üyei 

Mehmet Sedat Turan 
Kayseri 

Üy;a 
Ali Rtdvan Yıldırım 

Tunceli 

T. c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 21.2.1985 
Başkanlığı 

Sayı : K1K.T.D. 18/101^1873/01750 

TÜRIKDYE BÜYOK IMÜLUET MECLÎSİ BAŞKANIJIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.2.1985 tarihinde kararlaştırılan «506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 98 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir 

Tsarının, İçtüzük hükümlerine göre Komisyonda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ederim. 

Turgut özal 

GEREKÇE 

Ülkemiz genelinde ücretle çalışanların aylıkları ayda bir ödenmekte ve ücretliler, bütün harcamalarını bir 
aylık periyoda göre düzenlemektedirler. 

Çalışanların emekliliğe geçtikten sonra da bu alışkanlıklarım sürdürmeleri, emekli aylıklarının üç ayda 
bir ödenmesi sonucunda bazı sıkıntılarla karşılaşmalarına sebep olmaktadır. 

Bu Tasarı, emekli aylıklarının ayda bir ödenmesini ve ödemenin ayın hangi gününde yapılacağının Ba-
kanitor-Kurulu Kararı ile belirlenerek* illgiiierin emeklilik döneminde karşılaştıkları sıkıntıları gidermek 
maksadı ile hazırlanmıştır. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 262) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet MecM 
Plan ve Bütçe Komisyonu 8.3.1985 

Esas No. : 1/649,2/3 
Karar No. : 101 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 arkadaşı tarafından hazırlanarak 28.12.1983 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça ön havalesi uyarınca «Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunda görüşülerek komisyonumuza sevkedilen «17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 21.6.1973 Tarih ve 1753 Sayılı Kanunla Değişik 23 ve 68 inci Maddelerinin (I) Numaralı Bentlerinin 
(A) Fıkralarının Değiştirilmesine ve Aynı Maddelerin (1B) Fıkralarının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi» ne ilişkin «Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu»nun metni 7.3.1985 tarihlinde yapılan 51 inci 
birleşimde Hükümet Temsilcileri ve teklif sahiplerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu ile metninin görüşülmesi sırasında verilen bir önergenin be
nimsenmesi üzerine, 22.2.1985 tarihinde komisyonumuza havale edilen «506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 98 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı», Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metni ile ilgili bulunduğundan gündeme alınarak her 
iki metnin birlikte görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Bilindiği gibi, Sosyal Sigortalar Kanununa tabi eşlerden dul kalan kadınlar, kocalarının hıakettiği emekli 
veya maluliyet maaşlarım lalmıaya hak kazanmaktadırlar, oysa erkek eşler bu haktan yararlanamamaktadırlar. 
Sözkonusu tasarının, duıl kalan Sosyal Sigortalar Kanununa tahi eşlenin hak kazandıkları emekli veya ma-
luliiyet aylıklarının ödenmesinde, uygulamadaki farklılığı ortadan kaldırarak erkeklere de ödeme yapılmasını 
öngördüğü anlaşılmaktadır. 

Birlikte görüşülmesi kabul edilen tasarı ise, üç ayda bir ödenen emekli maaşlarının aylık periyodlar halin
de ödenmesini ve bu surette emeklilerin içine düştükleri sıkıntıllan gidermeyi amaçlamaktadır. 

'Yapılan görüşmelerde söz alan üyeler, aynı sosyal kuruma tabi olan eşlerin ölümleri telinde hayatta ka
lan eşe yapılacak ödemelere ilişkin uygulaımadaki farklılığın kaldırılmasını öngören teklif ile işçi emeklilerine 
maaşlarının aylık olarak ödenmesini öngören tasarıyı olumlu bulmuşlar ve göriişımetere Sağlık ve Sosyali 'İşler 
Komisyonu metnini esas alıp, tasarı metninin görüşülen bu metne eklenmesi suretiyle yeni bir metin oluştu
rulmasını karariaştırıraırtak maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

ISağlılk ve Sosyal İşler Komisyonu metninin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiş, 

«506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 98 inci Maddesinin (Birinci Fıkrasının. Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna (Bir Ek (Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı»nın 1 inci maddesi, tasarının 4 üncü maddesi, ola
nak aynen kabul edilmiş, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 4 üncü maddesinde belirtilen «Eş ve Çocukların kontrol muayene
leri» başlığı kabul edilen 1 inci madde doğrultusunda «Çocukların kontrol - muayeneleri» şeklinde düzelti
lerek ve tasarıya ilâve edilen madde sebebiyle 5 inci madde olarak kabul edilmiş, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu methinin 5 inci maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiş, 

«506 Sayılı Sosyal Sigortalar (Kanununun 98 inci Maddesinin iBiriınci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna ©ir Ek Madde Eklenmesine Dair Kamun Tasarısının 2 nci maddesinde yer alan «..ödenmesine dair 
veya..» ibaresi «..ödenmesine dair dönem veya..» şeklinde düzeltilmek suretiyle ve 7 nci madde olarak kabul 
edilmiş, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 6 ncı maddesi 8 inci madde olarak ve maddeye bağlı 1 inci ve 2 nci 
Geçici Maddeler aynen, Geçici Madde 3'te yer alan «... önce ölen üyeleri hakkında da bu kanun hüküm
leri uygulanır.» ibaresi, kanunda yapılan değişiklik doğrultusunda «... önce ölen sandık üyelerinin hak sahipleri 
hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır.» şeklinde değiştirilerek, «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
98 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Ka-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 262) 
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nun Tasarısının Geçici Maddesi, madde başlığına «Bu...» kelimesi eklenmek suretiyle Geçici Madde 4 
olarak kabul edilmiş, 

Yürürlüğe ilişkin Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 7 nci maddesi, birleştirilen metinler doğrultusunda 
yeniden düzenlenerek, 9 uncu madde olarak, 

Yürütmeye dair 8 inci madde ise 10 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metni ile «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 98 inci Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
birleştirilmesi sebebiyle, metnin başlığının «17.7.1964 Tarih ve 5016 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı» olarak değiştirilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

M. Hayrı Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

(4 üncü Maddeye Karşıyım) 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

((Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Enver Özcan 
Tokat 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Mu$ 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

(4 üncü Maddeye Karşıyım) 
4 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana~ 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

(4 üncü Maddeye Karşıyım) 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 

(4 üncü Maddeye Karşıyım) 

Ferit Melen 
Van 

(4 üncü Maddeye Karşıyım) 

MUHALEFET ŞERHİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun 
Tasarısının 4 ve 7 nci maddeleri ile Geçici 4 üncü maddesine muhalifim. 

Erol AĞAGİL 
Kırklareli Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 262) 
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ORDU MİLLETVBKİLÎ BAHRİYE ÜÇOK VE 10 
ARKADAŞININ TEKLİFİ 

17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 21.6.1973 Tarih ve 1753 Sayılı Kanunla 
Değişik 23 ve 68 inci Maddelerinin (I) Numaralı 
Bentlerinin (A) Fıkralarının Değiştirilmıesine ve 
Aynı Maddelerin. (B) Fıkralarının Yürürlükten 

Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 17.7.1964 Tarih ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 21.6.1973 tarih ve 1753 sa
yılı Kanunla değişik 23 üncü maddesinin (I) numa
ralı bendinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«A) Dul karı veya kocasına % 50'si, gelir alan 
çocuğu bulunmayan dul karı veya kocasına üçte iki
si;» 

MADDE 2. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 21.6.1973 tarih, ve 1753 sa
yılı Kanunla değişik 23 üncü maddesinin (I) numa
ralı 'bendinin (B) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 21.6.1973 tarih ve 1753 sa
yılı Kanunla değişik 68 inci maddesinin (I) numaralı 
'bendinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«A) Dul karı veya kocasına % 50'si, aylık alan 
çocuğu bulunmayan dul karı veya kocasına üçte iki
si;» 

MADDE 4, — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 21.6.1973 tarih ve 1753 sa
yılı Kanunla değişik 68 inci maddesinin (I) numaralı 
bendinin (B) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 98 înoi Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 262) 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTÎĞÎ METİN 

17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 23, 68 
ve 71 linçi Maddelerinin (I) Numaralı Bentlerinin (B) 
Fıkralarının Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna 
Üç Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun değişik 23 üncü maddesinin (I) numaralı 
bendinin (A) fıkrası ile (VI) numaralı 'bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Dul eşine % 50'si, gelir alan çocuğu bu
lunmayan dul eşine % 75'i», 

«VI - Sigortalının dul eşi evlenirse geliri kesilir. 
Gelirin kesilmesine yol açan evlenme son bulunca 
gelir yeniden 'bağlanır. Sonraki eşinden de gelir al
maya hak kazanan dul eşe, bu gelirlerden fazla ola
nı ödenir.» 

MADDE 2. — 506 sayılı ıSosyal Sigortalar Ka
nununun değişik 68 inci maddesinin (I) numaralı 
'bendinin (A) fıkrası ile (V) numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Dul eşine !% 50'sii, aylık alan çocuğu 'bu
lunmayan dul eşine % 75'i», 

«V) Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı kesilir. 
Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son bulunca 
aylık yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de aylık al
maya hak kazanan dul eşe bu aylıklardan fazla ola
nı ödenir.» 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun değişik 71 inci maddesinin (I) numaralı 
bendinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«A) Dul eşine % 50'si, toptan ödeme alacak 
durumda çocuğu bulunmayan dul eşine 1% 75'i», 

PLAN VE BÜTÇE KOMİYONUNUN 
(KABUL ETTlöt METİN 

17.7.1964 Tarih ve 506 Saydı Sosyal Sigortalar Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde tle Dört Geçici Madde Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ş. Sayısı : 262) 
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(Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Arkadaşının 
Teklifi) 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 98 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Sigortalıya veya* hak sahibi olan kimselere bağla
nan gelir ve aylıklar ayda bir peşin olarak ödenir. 
ödeme tarihleri Bakanlar Kurulu Kararı ile belirle
nir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 262) 
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(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 23.10.1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunla de
ğişik 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Eş ve çocukların kontrol 'muayeneleri. 
Madde 101 — Bu Kanuna göre gelir veya aylık 

'bağlanan çalışamayacak durumda malul çocuklar ile 
ımalüllük veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının 
çalışamayacak durumda malul çocukları, Kurumca 
kontrol muayenesine tabi tutulabilir. 

Bağlanmış bulunan gelir ve aylıklar, kontrol mua
yenesi sonunda tespit edilecek malullük 'durumuna 
göre gerekirse rapor tarihinden sonraki aybaşından 
başlanarak eksiltilir veya kesilir. 

Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol mua
yenesi, Kurumunun yazılı bildirisinde belirtilen tarih
ten sonraki aybaşına kadar yaptırılmazsa, çocukların 
çalışamayacak durumda malul sayılmaları sebebiyle 
bağlanmış veya artırılmış 'bulunan gelir ve aylıklar 
kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ay 
başından başlanarak eksiltilir veya kesilir. 

Şu kadar ki, kontrol muayenesi Kurumun yazı
lı bildirisinde belirtilen tarihten başlanarak üç ay 
içinde yaptırılır ve malullük durumunun devam ettiği 
tespit olunursa, eksiltilen veya kesilen gelir veya ay
lıklar eksilitildiği veya kesildiği tarihten başlanarak 
verilir. 

Kontrol muayenesi Kurumun yazılı bildirisinde 
belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptırılır ve 
malullük durumunun devam ettiği tespit olunursa, 
eksiltilen veya kesilen gelir veya aylıklar rapor ta
rihinden sonraki aybaşından başlanarak ödenir. 

MADDE 5, — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun değişik 23, 68 ve 71 inci maddelerinin (I) 
numaralı 'bentlerinin (B) fıkraları yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

(tftan ve Öültçe Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyali Sigortalar Kanu
nunun 98 inci maddesinin 'birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«•Sigortalıya veya hak sahibi olan kimselere 'bağ
lanan gelir ve aylıklar ayda bir peşin olarak ödenir. 
Ödeme tarihleri Bakanlar Kurulu kararı ile belir
lenir.» 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 23,10.1969 tarih ve 1186 sayüı Kanunla de
ğişik 10(1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.. 

«Çocukların kontrol muayeneleri 
'Madde 101. — Bu Kanuna göre gelir veya aylık 

bağlanan çalışamayacak durumda malul çocuklar ile 
maluMülk veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının ça
lışamayacak durumda malul çocukları, Kurumca kont
rol muayenesine tabi tutulabilir. 

Bağlanmış bulunan gelir ve aylıklar, kontrol mua
yenesi sonunda tespit edilecek malullük durumuna 
göre gerekirse rapor tarihinden sonraki aybaşından 
•başlanarak eksiltilir veya kesilir. 

Ka'bul edilir 'bir özürü olmadığı faalde kontrol mua
yenesi, Kurumunun yazılı bildirisinde 'belirtilen ta
rihten sonraki aybaşına kadar yaptırılmazsa, çocuk
ların çalışamayacak durumda malul sayılmaları sebe
biyle bağlanmış veya artırılmış bulunan gelir ve ay
lıklar kontrol muayenesi için belirtilen tarihten son
raki ay başından başlanarak eksiltilir veya kesilir. 

Şu kadar ki, kontrol muayengsi Kurumun yazılı 
bildirisinde belirtilen tarihten başlanarak üç ay için
de yaptırılır ve malullük durumunun devam ettiği 
tespit olunursa, eksiltilen veya kesilen gelir veya ay
lıklar eksiıltildiği veya kesildiği tarihten başlanarak 
verilir. 

Kontrol muayenesi Kurumun yazılı bildirisinde be
lirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptırılır ve ma
lullük durumunun devam ettiği tespit olunursa, ek
siltilen veya kesilen gelir veya aylıklar rapor fen
ninden sonraki aybaşından başlanarak ödenir.»^ 

MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 5 inci maddesi 6 ncı madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 262) 
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Teklifi) 

MADDE 5. 
rürlüğe girer. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 

«EK MADDE — Bu Kanunda yer alan gelir ve 
aylıkların ödenmesine dair veya devre tabirleri, bir 
aylık dönemi ifade eder.» 

GEÇİCİ MADDE — Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte, ödenecek ilk aylık ödeme, bir defaya mah
sus olmak üzere bir aydan fazla müddeti kapsaya
bilir. 

MADDE 3, — Bu Kanun 1.5.1985 tarihinden ge
çerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 262) 



(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 506 sayılı Sosyal »Sigortalar Ka
nununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce öten sigortalüarın gelir veya ay
lık bağlanamamış dul 'kocalardan 'bu Kanun gereğin
ce gelir veya aylığa hak kazananlara yazılı talepte 
bulunmaları halinde, 'bu Kanunun yürürlük tarihini 
takip eden ödeme dönemi başından itibaren gelir ve
ya aylık bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun 23 
ve 68 inci maddelerinin (I) numaralı bentlerinin yü
rürlükten kaldırilan (B) fıkralarına göre gelir veya 
aylık bağlanmış 'bulunanlardan, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte evli olanların yeniden evlendikle
ri tarihe kadar gelir veya aylıklarının ödenmesine de
vam olunur. Sonraki eşinden de gelir veya aylık al
maya hak kazananlara bu gelir veya aylıklardan faz
la olanı ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Askerî Fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığı ile Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devrinden 
önce ölen üyeleri hakkında da bu Kanun hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

(Plan ve BJüitçö Komisyonunun Kabini Ettiği Metin) 

'MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna aşağıdaki Ek Madide eklenmiştir, 

«EK MADDE. — Bu Kanunda yor alan gelir ve 
aylıkların ödenmesine dair dönem veya devre ta
birleri, bir aylık dönemi ifade eder.» 

MADDE 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna aşağıdaki geçici maddeler eklenımdştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği 'tarihten önce ölen sigortalıların igelir veya 
aylık bağlanamamış dul kocalardan bu Kanun gere
ğince gelir veya aylığa hak kazananlara yazılı ta
lepte 'bulunmaları halinde, hu Kanunun yürürlük ta
rihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren 
gelir veya aylık, bağlanır,. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun 23 
ve 68 inci maddelerinin (I) numaralı bentlerinin yü
rürlükten kaldırılan (B) fıkralarına göre gelir veya 
aylık 'bağlanmış 'bulunanlardan, 'bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte evli olanların yeniden evlendik
leri tarihe kadar gelir veya aylıklarının ödenmesine 
devam olunur. Sonraki eşinden de gelir veya aylık 
almaya hak kazananlara 'bu ıgelir veya aylıklardan 
fazla olanı ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Askerî Fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenaıt Sandığı ile Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devrinden ön
ce ölen sandık üyelerinin hak sahipleri hakkında bu 
Kanun hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği 'tarihte, ödenecek ilk aylık ödeme, bir defa
ya mahsus olmak üzere bir aydan fazla müddeti kap
sayabilir.' 

'MADDE 9. — Bu Kanunun 4, 7 ve Geçici 4 
üncü maddeleri 1.5.1985 tarihinde diğer hükümleri 

.yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

v 
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(Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Arkadaşının 
Teklifi) 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

18 . 2 . 1985 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı V. 
A. K. Alptemoçin 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Adalet Bakanı 
M. İV. Eldem 

Millî Savunma Balkanı V. 
M. İV. Eldem 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Dışişleri Bakanı 
V. Halefoğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğ. Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Bayıridırlı'k Ve İs'kân Balkanı 
/. S. Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. H. Doğan M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabiî KavnaiMar Bakanı V. Kültür ve Turizm Bakanı 
H. C. Aral t. S. Giray M. M. Taşçıoğlu 
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(Sağlık ve Sosyal Işleı Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

....>... 

(Filan ve Bültçe Komisyonunun Kabul Ettiği Meitin) 

MADDE 10. — Sağlık ve Sosyal işler Komis
yonu metninin 8 inci maddesi 10 uncu madde olaralk 
aynen kabul edilmiştir./ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 262) 




