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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Başbakan Turgut özal'ın, ABD'ne 

yapmış olduğu ziyaretle ilgili gündem dışı 
açıklaması ve MDP Grubu adına Kâmran 
înan ile HP Grubu -adına Cahit Karakaş'ın 
aynı konuda konuşrnaUan 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine 

dair Başkanlık tezkeresi (3/767) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir' 

in, İstanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapı
mına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) 

Sayfa 
3 

Sayfa 
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2. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapa
mayacakları işler hakkında Kanun uygulama
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/333) 

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

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

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
basında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği se
minerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/294) 

6. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural' 
in, bazı şirketlere verilen gemi kredilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/301) 

7. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 
Buca'nın ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/302) 
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16 

16 

16 
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Sayfa 
8. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 

Ankara Belediyesi evlendirme memurlarından 
bazılarının laiklik ilkesine aykırı hareket ettik-. 
leri iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 17 

9. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Mushafları İnceleme Kurulunun denetiminden 
geçmeyen Kur'anların satıldığı iddiasına iliş
kin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say'ın cevabı (6/306) 17:18 

10. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, Türk - İş'in Hükümete sunduğu 
önerilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 18 

11. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/308) 18 

12. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, memur ve işçi emeklilerinin maaş
larına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/309) 18 

13. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, memur ve işçi emeklileri arasındaki 
eşitsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru öergesli (6/310) 18 

14. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, 2821 ve 2822 sayılı kanunlarda de
ğişiklik yapılıp yapılamayacağına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 19 

15. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/312) 19 

16. — Konya Milletvekili Haydar Koyun-
cu'nun, tam teşekküllü hastane raporlarının 
Bakanlıkça dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/313) 19 

17. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal' 
m, görevden alındığı iddia edilen sendika yö
neticilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) il 4 

18. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, 2495 sayılı Kanunla özel güvenlik 
görevlileri için getirilen yasakların kaldırılma-
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Sayfa 
sına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nımdan sözlü soru önergesıiı (6/315) 19 

19. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, milletvekillerinin Meclis çalışmalarındaki 
sözlerini yayımlayanlar hakkında açılan dava
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/316) 19 

20. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin 
ilçeleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 19 

21. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
Malatya İlinin 'bazı köylerinde vatandaşlara iş
kence yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) 19 

22. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
ithal kömürün bazı 11 ve İlçelerde farklı fiyat
larla satıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/319) 19 

23. — Ankara 'Milletvekili Sururi Baykal'ın, 
toplu iş sözleşmelerinden yararlandırılmayan 
işçilere ilişkin Başbakandan «özlü sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 'Bakanı Mustafa 
Kalliemli'nlin cevabı (6/321) 19:22 

24. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
şeker pancarı alımlarıma ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 22 

25. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
Karakaya Barajı nedeniyle yapılan istimlakla-
ra ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/323) 22:23 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 38 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, köy muhtarlıklarına dış ülkelerde 
çalışan işçilerimizce bağışlanan otolara ilişkin 
İçişleri ve Maliye ve Gümrük bakanlarından 
sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (7/381) 38:39 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, 
Kayseri Organize Sanayi Bölgesine ilişkin so
rusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Ca
hit Arlal'ın yazilı cevabı (7/412) 39:40 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naılbant-
'Oglu'nun, • Erzurum - Şenkaya depremzedele-
rine yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve Mân ©akanı İsmail Safa Giray' 
in yazılı cevabı (7/423) 40:41 
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Sayfa 
. 4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bant-

oğlu'nun, 1980-1981 yılllarındaıkıi kalkınma hız
larımıza ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet (Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı 
cevabı (7/428) 41:42 

5.; — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalhant-
oğkı'nun, petrol üretim ve tüketimine ilişkin so
rusu ve Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı Sudi 
Türel'in yazılı cevabı (7/432) 42:44 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, ülkemizdeki yabancı havayolları 
acentelerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel At'asoy'un yazılı cevabı (7/438) 44:55 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'b'ant-
oğlu'nun, Gima Anoriim Şirketine ilişkin soru
su ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cah'it 
Aral'ın, yazilı cevabı (7/442) 55:57 

'8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, müteahhitlik karnelerinin değer ve 
grup saptamalarında usulsüzlük yapıldığı iddi
asına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı IsmaTıl Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/447) 57:58 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, müteahhitlerimizin dış ülkelerde al
dıkları ihalelere ilişk'in sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı ismail Safa Giray'in yazılı ce
vabı (7/449) - 58:59 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, elektrik üretim ve tasarrufuna ilişk'in 
sorusu ve Enerji ve Ta'b'iî Kaynaklar Bakanı 
Sudi TüreT'in yazılı cevabı (7/452) 59:61 

Tl. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
ibantoğlu'nun, sigortasız işçi çalıştırıldığı iddia 
eidilen bazı işyerlerine ilişkin sorusu ve Çalış-

Sayfa 
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ka-
Jemlli'nin yaızılı cevabı (7/460) 62 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, 13.T2.1983 - 16.1.1985 tarihleri ara
sında Başbakanlık Danışmanlığına atananlara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâzım Öksay'ın yazılı cevabı (7/461) 63 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kamu yararına çalışan dernek-
lere ilişkin sorusu Ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcdbe Alptemoçin'in yazılı ce
vabı (7/469) 63:64 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 23 

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) 23 

2. — 5.4.1983 Tarihli ve 2813 Sayılı Telsiz 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 272) 23:24 

3. — 13 Kânunusani 1943 Tarihli ve 4357 
Sayılı Hususî İdarelerden Maaş Alan İlkokul 
öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve 
Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin 
Teşkil Edilecek Sağlık ve içtimaî Yardım 
Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğretmenlerin 
Alacaklarına Dair Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu (1/497) (S. Sayısı : 
275) 24:37 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
IBalıkesir Milletvekili Necat Tunçsiper, Balıkesir' 

de vukübulan uçak kazası, 
Erzurum Millötivekili Hilmi Nal'bantoğiu, Parla

mentomuzda demokrasi mekanizmasının işleyişi, 
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Sakarya Milletvekili Turgut Sözler, Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in Dar

vin Nazariyesi ile ilgili görüşleri hakkında gündem 
dışı bir konuşma yaptı; Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı M, Vehbi Dinçerler de bu konuşmaya cevap 
verdi. 

Devlet Bakanı Kâzım Oksay da, geçen birleşimde 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünçtin, «sen
dika, işçi halkları ve toplu sözleşme uygulamaları» ko
nusundaki gündem dışı konuşmasına cevap verdi. 

- a -
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Manisa.Milletvekili Mustafa îzci'riin KİT Komis
yonundan çekildiğine dair önergesi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

KİT Komisyonunda açık bulunan 1 üyeliğe, MDP 
Grubunca aday gösterilen içel Milletvekili Mehmet 
Kocabaş seçildi. 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/279), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, (6/294), 
İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, (6/301) ve 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/305) sözlü 

soru önergeleri, ilgili Bakanlar Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından; 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/290) ve 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/306) sözlü 

soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, (6/302) sözlü 

soru önergesi de soru sahibi görevli olduğundan; 
Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil

letvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 

Tezkere 
1. — Alaaddin Akçay Hakkındaki ölüm Cezası 

nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/763) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 4.4.1985) 

Rapor 
1. — 13 Kânunusani 1943 tarihli ve 4357 sayılı 

Hususî İdarelerden Maaş Alan ilkokul Öğretmenleri
nin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına 
ve Bu Öğretmenler için Teşkil Edilecek Sağlık ve iç
timaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğret
menlerin Alacaklarına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/497) (S. Sayısı : 275) (Dağıt
ma tarihi : 5.4.1985) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal GökçoraV 

nın, zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Sa-

175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
8'2'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmed'igjiriden erte
lendi. 

15.5.1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumî Hayata 
Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirler ile 
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 4 Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/548) (S. Sa
yısı : 271) görüşülerek kabul edildi ve kanunlaştı. 

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadı
ğından, 9 Nisan 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 16.55te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çankırı İçel-

Saffet Sakarya Durmuş Fikri Sağlar 

nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/334) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.4.1985) 

2. — Konya Milletvekili Salim Erel'ıin, Konya 
Ereğlisi Emniyet Amiri ile bazı polis memurlarının 
vatandaşlara işkence yaptığı iddiasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.4.1985) 

3. — Konya Milletvekili Salim'Erel'in, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/336) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.4.1985) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Bulgaristan'daki Türklere yapılan baskılara 
karşı Hükümetin alacağı tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/337) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 4.4.1985) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

5 . 4 . 1985 Cuma 
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8 . 4 . 1985 Pazartesi 

Raporlar 
1.:.—. 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bazı Hüküm

lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sa
yısı : 273) (Dağıtma tarihi : 8.4J1985) (GÜNDEME) 

2. — 4.1.1961 Günlü ve 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/670) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
8.4,1985) (GÜNDEME) 

BÎRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalün Araş 
KÂTİP ÜYELER : Muzaffer Yıldırım (Kayseri), Saffet Sakarya (Çankırı) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclis/inin 83. üncü Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya- ' BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardır, 
pılacaktır. 

(Bilecik Milletvekili Recep Kaya'ya kadar yokla
ma yapıldı) 

görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Başbakan Turgut Özal'ın, ABD'ne yapmış 

olduğu ziyaretle ilgili gündem dışı açıklaması ve MDP 
Grubu adına Kâmran İnan ile HP Grubu adına Ca
hit Karakaş'ın aynı konuda konuşmaları. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, Sayın 
Başbakan Amerika Birleşik Devletlerine yapmış ol
duğu ziyaretle ilgili izahat vermek üzere gündem dışı 
söz istemişlerdir, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Başbakan. (Alkışlar) 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 27 Mart - 5 Nisan 
tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerine yap
tığım ziyaret hakkında Yüksek Meclise bilgi sunmak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bilindiği gibi, bu ziyaret 13 yıldan bu yana bir 
Türk Hükümet Başkanı tarafından Amerika Birleşik 
Devletlerine yapılan ilk resmî ziyarettir. Bu itibarla, 

çok yüklü bir program dahilinde cereyan eden bu zi
yaret, bir yandan başta Başkan Reagan olmak üzere, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümet çevrelerine ül
kemiz ve sorunları hakkında bilgi vermek, ikili iliş
kilerimizin daha da geliştirilmesi imkânlarını Ameri
ka Birleşik Devletlerinin en yetkili şahsiyetleriyle be
raberce araştırmak, gerek Türkiye'nin bulunduğu böl
ge, gerek uluslararası önemli sorunlar hakkında fikir 
teatisinde bulunmak, diğer yandan, Amerikan malî 
ve iş çevreleri ile doğrudan temas sağlamak ve dün
yanın basın - yayın merkezi olan bu ülkede ülke
mizin tanıtılması gayelerine müteveccih bulunuyordu. 

Amerika'ya vasıl olmadan 2 gün önce US News 
And World Report Dergisinde bir mülakatım ile 
Türkiye hakkında olumlu bir yazı Yayınlandı. New -
York'ta New York Times, Wall Street journal gaze
teleri ile temas ettim. Wall Street Journal Gazetesinin 
Türkiye'deki olumlu gelişmeler hakkında yazmış ol-

— 5 
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duğu baş yazı, sanırım son yıllarda Türkiye hakkında 
yazılmış olan en önemli baş makalelerden biridir. 
New York'ta ayrıca News Week, Forbes dergileri, 
Avrupa'da yayınlanmak üzere L'Exprees ve Le Po-
int mecmuaları yazarlarıyla da ayrıca konuşmalarda 
bulundum. 

Keza, milyonlarca Amerika'lının seyrettiği NBC 
Televizyon şebekesinin «Today» adlı programına çık
tım ve milyonlarca Amerikalıya çeşitli konularda Tür
kiye'nin görüşlerini anlattım. Bu toplantılarda bana 
yöneltilen çeşitli sorulara cevaben, Türkiye'nin iş du
rumu, uygulanan ekonomik program, Türkiye'nin 
dış. politikasının anahatları, ülkemizin komşuları ve 
NATO ile ilişkileri, içinde yer aldığımız bölge ile 
ilgili izahatta bulunmuşumdur. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile de bir gö
rüşme yaptım. Bu görüşmede, uluslararası belli başlı 
konular ve terörizm üzerinde duruldu. Kısaca temas 
•olunan Kıbrıs konusunda Genel Sekreter Türkiye'nin 
yapıcı tutumu dolayısıyla bize takdirlerini ifade etti. 

Bu arada New York'ta ayrıca Amerikan dış pi-
litikasını yönlendiren tanınmış şahsiyetlerin yer aldık
ları «Council on Foreign Relations» adlı kuruluşun 
davetine icabetle, bu kuruluşun mahdut iştirakli bir 
toplantısına katıldım. Türkiye'nin iş durumu, uygu
lanan iktisadî politika, uluslararası terörizm hakkın
da görüşlerimizi dile getirerek, ülkemizin gerek için
de bulunduğu bölge, gerek batı camiası bakımından 
Önemini ayrıca vurguladım. 

* Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı 
Kissinger'in onurumuza düzenlenen sabah kahvaltı
sında, Rockfeller gibi dünyaca tanınmış şahsiyetlerle, 
birçok büyük banka ve işadamlarıyla, yazarların işti
rak ettiği ıbir toplantıda da geniş bir görüş alışveri
şinde bulundum. 

50 civarında Amerika Birleşik Devletleri tanın
mış işadamı ve bankacıyla, Türk işadamlarının bu
luştuğu öğle yemeğinde Türkiye'nin iktisadî potansi
yeline, giderek gelişen dış ticaretine, Türk özel te
şebbüsünün dış ülkelerdeki girişimlerine, ülkemizin 
tarihî, coğrafî ve kültürel bağlan bulunan bölge ül
keleriyle artan ilişkilerine dikkati çekerek, Türkiye' 
nin yabancı sermaye yatırımları ve ortak girişimler 
bakımından sağladığı imkânları ifade ettim. Ayrıca, 
bu işadamlarının takriben 30-40 kadarıyla da ayrıca 
görüşmeler yapabilme imkânını buldum. 

New York bölgesinde Türklerle yaptığım toplan
tıda ve ibilahara, önde gelen Amerikan şahsiyetle
rinin de katıldığı, Türk - Amerikan Derneği tarafın

dan düzenlenen 500 kişilik bir akşam yemeğinde de 
ülkemizi tanıtıcı bir konuşma yaptım. 

Öte yandan, New York'ta, talepleri üzerine, 
Kanada ve Amerika'daki Ortadokslarm lideri Baş
piskopos Yakovas'ı ve Amerikan asıllı Yunanlıların 
en önde gelen derneği AHBPA'nın Başkanı Zambe-
tis'i de ayrı ayrı kabul ederek, Türk-Yunan ilişki
leri hakkında kendileri ile görüştüm. Her iki lider de 
bana iki ülke arasındaki gerginliğin azaltılması ve 
ilişkilerin normalleştirilmesi konularındaki fikirleri
mizi paylaştıklarını belirttiler. 

Sayın milletvekilleri, ziyaretimizin ikinci merha
lesine, Şikago'da Türk toplumunun sorun ve temen
nilerinin dile getirildiği bir toplantıya katılmakla 
başladım. Illinois Valisinin şerefimize verdiği kah
valtı ve bilahara Belediye Reisi tarafından Şikago 
Şehrinin anahtarını takdim törenini takiben, Ame
rika Birleşik Devletlerinin orta bölgesindeki 300 ka
dar büyük firma ve holdingi uhdesinde toplayan ve 
zaman zaman önemli devlet ve hükümet başkanlarını 
konuşmaya davet eden «Mid America Committee 
for International Business and Government Coope-
ration»ın geçen kasım ayındaki vaki davetine ica
betle, kalabalık bir işadamı topluluğuna hitap et
tim. Bu konuşmam mahallî radyo ve televizyon ta
rafından naklen verilmiştir. Şikago'dan ayrılmazdan 
önce, Şikago'nun en önde gelen gazetelerinden «Şi-
Jcago Tribüne» yöneticileri ile görüştüm. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, ziyaretin son ve 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile resmî te
maslara ayrılan merhalesi, Washington'da Başkan 
Reagan ile görüşmeler ve Başkan Reagan'ın onuru
muza düzenlediği yemekle başlamıştır. Büyük açık 
kalplilik ve dostluk havası içinde cereyan eden gö
rüşmelerde, uluslararası önemli sorunlar, ikili ilişki
lerimizin, özellikle ticarî ilişkilerimizin daha da ge
liştirilmesi imkânları, askerî ve iktisadî yönden kuv
vetli bir Türkiye'nin gerek Batı gerek bölgemiz 
yönünden ehemmiyeti üzerinde durulmuştur. 

Bilahara Başkan Yardımcısı George Bush, Dışiş
leri Bakanı George Shultz, Millî Savunma Bakanı 
Weinberger, Ticaret Bakanı Malcolm Baldridge, Ha
zine Bakanı Baker, Tarım Bakanı Block, AID Baş
kanı Mc Pherson ile iki ülkeyi alakadar eden ikonu-
larda yararlı fikir alışverişinde bulundum. Bu gö
rüşmelerde ayrıca, Türkiye'nin ekonomik potansiye
lini, yatırım şartlarının cazipliğini, ihracata yönelik 
ortak teşebbüs alanlarını, memleketimizin Avrupa, 
Doğu Bloku pazarları arasında işgal ettiği imtiyazlı 
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mevkii, nihayet yetişmiş eleman ve teknoloji biri
kimi bakımından avantajlarını da açıkladım. 

Savunma konularında eksikliklerimiz, ihtiyaçları
mız, zorunluluklarımızı dile getirerek 7/10 dengesi
nin anlamsızlığı, yardımların gerçek ihtiyaçlara 
dayanılarak saptanması gerektiği, askerî malzeme 
imalatını müştereken başlatma ve geliştirme lüzumu 
üzerinde durdum. Bu konularda Amerika Birleşik 
Devletleri yönetimiyle tam bir görüş birliği içinde 
olduğumuzu memnuniyetle müşahede ettim. 

Amerikan Ticaret Odaları Başkanı Mr. Lessher 
onurumuza düzenlediği sabah kahvaltısına, ülkemizin 
ileri gelen işadamlarımızın yanısıra 300 kadar ABD'nin 
tanınmış işadamı, bankacı, yatırımcı ve üst seviyeli 
yönetici katılmış, kahvaltı sırasında Türk - ABD 
işadamları konseyinin kurulmasına ilişkin belge im
zalanmıştır. 

Bu- konseyin kuruluşu ile iki ülke arasındaki iş 
temasları, ticarî ve yatırım ilişkileri için yepyeni bir 
devir ve imkânları açılmakta, bu ilişkilerin süratle 
gelişmesi açısından önemli bir adım atılmış olmakta
dır^ 

Filhakika, gerek ABD Ticaret Bakanı, gerek Ma
liye Bakanı ve gerekse görüştüğümüz diğer Ameri
kalı bakanlar, Amerikan iş çevrelerinin Türkiye'ye 
karşı duydukları ilginin müşahhas bir tezahürü olan 
bu konseyin kurulmasıyla 2 ülke ticarî ve ekonomik 
ilişkilerinin gelişmesinin büyük ölçüde kolaylaşaca
ğına inandıklarını belirtmişlerdir. 

ABD Başkanı ve hükümet üyeleriyle yapılan bu 
görüşmelere paralel olarak, 2 Nisan 1985 günü öğ
leden sonra Temsilciler Meclisi Başkanı ve Meclis 
liderleriyle temas ettikten sonra, Temsilciler Meclisi 
Dışişleri, Silahlı Kuvvetler, Tahsisler komiteleri» baş
kan ve üyeleriyle görüştüm. 

3 Nisan 1985 günü öğleden sonra Senato liderle
riyle, Senatonun yukarıda anılan komitelerinin baş
kan ve üyelerinin katıldığı toplantıya iştirak ettim. 
Her iki toplantıda bir takdim konuşması yaparak, 
bilahara kongre üyelerinin suallerini cevaplandır
dım. Takdim konuşmamda, münasebetlerimizle di
rekt ilişkisi olmayan Kıbrıs dolayısıyla uygulanan 
ambargonun ordumuzu zayıf düşürdüğü, bu bakımdan 
da daha geniş ve daha elverişli şartlarla yardıma ihti
yaç bulunduğunu kısaca belirttikten sonra; yardı
mın Yunanistanlâ aramızda 7/10 gibi bir dengeye 
bağlanmasının yanlışlığını ve anlaşmazlığını anlat
tım. Yönetimin, hangi düzeyde önerirse önersin, 
yardımın kongrede artık âdet haline gelen bir şekil-
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de şurasından burasından kısılmasının Türk kamu
oyunda yarattığı endişeleri gözler önüne serdim. 

Bu arada, istedikleri ülkeye istedikleri cins, mik
tar ve tarzda yardım yapabileceklerini, ancak bizden 
keserek başkalarına verilmesini hoşgörüyle karşıla
makta zorluk çekeceğimizi, her halükârda asıl ya
pılması lazımgelenin, Türk ve ABD özel sektörü
nün müşterek savunma sanayii imalatına girmek 
olacağını ifade ettim. 

Zaman zaman değindikleri insan haklan konu
sunda da Türkiye'nin 1970'lerden beri geçirdiği sı
kıntıları ve aşamaları ayrıntılı şekilde açıkladım. 

Bu resmî temaslarımızın yanı sıra, 3 Nisan günü 
dünyaca ünlü «Center for 'Strategic and International 
Studies» in onurumuza düzenlediği ve takriben 1/3'ü 
kongre üyesi olmak üzere, 250 kişilik ibir öğle ye
meğine katılarak, ülkemizin uygulamakta olduğu iç, 
dış ve iktisadî politika hakkında izahat verdikten 
sonra, Yunanistan Başbakanına yeniden barış çağ
rısında bulundum. Bu çağrımızda, Türkiye'nin ba
rışçı bir politika izlediğini, Yunanistan'ın bir ka
rış toprağında dahi gözü olmadığını, iki ülke ara
sındaki sorunların barışçı yollardan ve görüşme yo
luyla halledilebileceğini, bu maksatla Yunan Başba
kanı ile istediği zaman ve yerde görüşmeye hazır 
olduğumu belirttim. Ayrıca, Türkiye'den Yunanis- ' 
tan'a tehdit gibi mevcut olmayan bir durumu dünya 
kamuoyunda devamlı olarak işlemekte olan Pa-
pandreu'ya, Türkiye ile Yunanistan arasında mev
cut hudutları karşılıklı olarak garanti edecek bir dost
luk, uzlaşma ve işbirliği anlaşması teklifinde bulun
dum. Olumlu bir yankı yaratan ve büyük ilgi ile iz
lenen konuşmamızdan sonra yöneltilen sualleri de 
cevaplandırdım. 

Resmî ziyaretin son günü Ulusal Basın Kulübü
nün onurumuza tertiplediği bir öğle yemeğine katı
larak, burada da bir konuşma yaptım ve bilahare 
basın mensuplarının sualleri üzerinde açıklamalarda 
bulundum. Bu konuşmamız ve yemeğin sual-cevap 
kısmı bir televizyon kanalı vasıtasıyla 300 istasyon-
tarafından aynen canlı olarak yayınlandı. 

Bu arada, Dünya Bankası Başkanı ve IMF Baş
kanıyla da ayrı ayrı görüşmelerde bulundum. 

Ziyaretin son akşamı Dışişleri eski Bakanı Ge
neral Haig'in bizi takdim eden konuşmasıyla başla
yan, Türk - Amerikan Dernekleri Assemblesinin ye
meğinde, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunlar, . 
Türkiye'nin Batı camiasındaki yeri, Türk - Amerikan 
ilişkileri hakkında gerekli izahatta bulundum. 
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VVashington'da da. Washington Post gazetesi 
yöneticileri ile bir sabah kahvaltısında ibuluştum ve 
Türkiye'deki gelişmeleri kendilerine izah fırsatını 
buldum. Amerika'dan ayrılmadan hemen önce NBC 
Televizyon şebekesine bir mülakat verdim; bu mü
lakat, ben Amerika'dan ayrıldıktan sonra pazar 
günü yayınlandı ve milyonlarca Amerikalı Türki
ye'nin çeşitli meselelere yaklaşımını bir Türk Baş
bakanının ağzından duyma fırsatını buldu. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, vaktinizi fazla alma
mak amacıyla anahatlarını sunduğum ABD ziyare
timizin ne kadar yoğun şekilde cereyan etmiş bulun
duğu takdir buyurulacaktır. Bu seyahat sırasında 
yaptığım bir istatistiğe göre, muhtelif yerlerde 18 
konuşma yapmış bulunuyorum; 22 resmî temas, 12 
muhtelif radyo, televizyon ve gazete ile mülakat; ay
nı zamanda 250-300 kadar işadamı ile bir arada bu
lunma ve bunlardan 40-50'si ile direkt görüşme imkâ
nını bu seyahat sırasında elde etmiş bulunuyorum. 
Ayrıca, 5 tane Türk derneği ile de özel görüşmeler 
yapma imkânına kavuşmuşumdur. 

Gerek başta Başkan Reagan olmak üzere, Ame
rikan hükümet çevreleriyle, gerek işadamları ve malî 
çevrelerle yapılan görüşmeler, bir yandan Türkiye' 
nin tanıtılmasına ve imajının güçlendirilmesine yol 
açarken, diğer yandan ikili ilişkilerimizde yeni bir 
atılımın ve anlayışın gerçekleşmesine imkân sağla
mıştır. 

Kısaca ifade etmek gerekirse; ziyaret, konuşma
mın başında arz ettiğim hedeflerine ulaşmıştır. Başta 
Başkan Reagan olmak üzere, ABD Hükümet çev
relerinde Türkiye'ye karşı büyük bir alaka ve yakın
lık gördük. Ülkemizde demokrasiyi sağlamlaştırma, 
takip olunan ekonomik politika, Türkiye'nin barışçı 
ve çok yönlü dış politikası ile NATO İttifakında ve 
bölgede üstlendiği ve oynadığı rol, muhataplarımızın 
destek ve takdirine vesile teşkil etti. 

Müsaade ederseniz şimdi, Başkan Reagan'ın, ken
disiyle görüştükten sonra Beyaz Sarayın bahçesinde 
yaptığı konuşmanın bir iki bölümünü huzurunuzda 
arz etmek istiyorum. 

Bir bölümünde şöyle diyor: «Sayın Başbakan, 
Cumhurbaşkanı Evren ve siz, demokratik müessese
lerin tekrar ihyası ve ekonomik kalkınmaya yeni 
bir hız verilmesinde sağladığınız başarıdan dolayı 
iftihar etmekte haklısınız. Güç bir uluslararası Iborç 
problemini kontrol altına alarak, ülkenizi geniş kap
samlı ticarete ve yabancı sermayeye açtınız. Türki
ye'nin ekonomik reform programı, cesaret ve uzak 
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görüşlülüğünüzü yansıtmakta, Türk halkının irade ve 
azmini göstermektedir. Vatandaşlarınızın bu güç ve 
fakat elzem teşebbüste yaptığı fedekârlıkları anlıyor 
ve takdir ediyorum». 

Gene bir bölümünde: «Yakın zamana kadar 
Amerikalıların çoğu Türkiye'yi bir NATO müttefi
ki olması ile tanımıştır; fakat Sayın Başbakan, li
derliğiniz ve takip etmekte olduğunuz ileri görüşlü 
politikalar sayesinde, şimdi ülkenizi bir ticaret pan-
teneri olarak ve finans ile yatırım alanlarında arz 
ettiği büyük imkânlar dolayısıyla daha iyi tanımaya 
başlıyoruz». 

Gene bir bölümünde; «Türkiye, Avrupa ile As
ya arasında fizikî bir köprü olup, bize özel bir gö
rüş zaviyesi sağlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu, 
Avrupa'nın Amerika'yı tanımasından çok daha ön
ce Doğu ve Batı meselelerini iyi bir şekilde yürü
tüyordu. Eskiden olduğu gibi bugün de Türkiye, Do
ğu ile Batı arasında diplomatik ve kültürel çok önem
li bir köprüdür» 

Muhterem milletvekilleri, bir de Washington Bü
yük Elçiliğimizden bugün aldığımız telgrafın bir kıs
mını kısaca okuyorum: 

«Sübvansiyon uygulandığı ileri sürülerek tekstil 
ve hazır giyim eşyalarımıza uygulanan geçici telafi 
edici vergi uygulamasının, söz konusu uygulamayı 
başlatan ihracatçıların başvurularını geri çekmeleri 
ile tamamen bugün (8 Nisan) ortadan kalktığı ABD 
Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından bildirilmiştir.» 

Bundan böyle ABD'ye... (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Bundan böyle ABD'ye ihraç edilen tekstil ürün
lerimizden ilave vergi alınmayacağı gibi, bugüne 
kadar alınan ilave vergiler de iade edilecektir. 

Saygılar sunuyorum. ı(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başbakan. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Kâmran İnan; buyurun. (MDP sıralarından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA KÂMRAN tNAN (Bit
lis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Başbakanın Amerika Birleşik Devletlerine yaptıkları 
resmî ziyaret hakkında verdikleri bilgilere teşekkür 
ederiz. 

Kendilerinin hareketinden önce bu kürsüden, dış 
politikanın millî karakterine olan bağlılığımız dola
yısıyla, Amerika Birleşik Devletlerinde savunacakla
rı bütün millî meselelerde yanlarında olduğumuzu 
beyan etmiş ve- ziyaret boyunca seyahat hakkında 
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herhangi bir beyan ve tefsirden, sayın basının vaki 
taleplerine rağmen, itina ile çekinmiştik Halen ara
mızda bulunuyorlar, parlamentoda birlikte bu ziya
reti bazı yönleriyle değerlendirmek imkânı doğmuş 
bulunmaktadır ve bunu da objektif bir çerçeve içe
risinde sunmaya çalışacağız. Hiç şüphe yok ki, Tür
kiye Cumhuriyeti Sayın Başbakanının Amerika Bir
leşik Devletlerindeki başarısı, Türk Parlamentosu ve 
Devletinin başarısı olarak telakki edilir; bu yönüne 
diyecek bir şeyimiz yok. Ancak, meseleyi burada tet
kik ederken bir Batı dostu devletinin Amerika'da 
karşılanması değil, bir müttefik memleketin, Batılı 
bir memleketle diğer bir Batılı memleketin ilişkileri 
çerçevesinde meseleyi mülahaza etmek gerekir ka
naatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, bazı noktalar üzerinde dur
mak gerekiyor. Birinci olarak ve bir talihsizlik, Sa
yın Başbakanın bulunmadığı dönemi içerisinde, ge
çen haftada bu parlamentonun muhtevasız ve ciddî 
bir gündemi bulunmadan çalışma durumunda bıra
kılması bizleri üzmüştür. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ne 
zaman, ne zaman? 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, parlamento kendi gyndemine hâkim olmak 
durumundadır, bunun sorumluluğu parlamentonun
dur ve Başkanlık Divaninindir. Salı, çarşamba, per
şembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi geçen haf
ta liçertiisindie yarımşar, birer, bir buçuk saat topla 
narak muhtevasız bir şekilde dağılmıştır; bu, demok
rasiye faydalı bir tatbikat olmamıştır. Bunun mesu
liyetini aramıyorum, iktidarın gocunmasına sebep 
yoktur. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — ik
tidarla ne ilgisi var bunun? 

AHMET ÎLHAMÎ KÖSEM (Malatya) — Ame
rika ziyareti ile ne ilgisi var bunun? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Baş
bakanla ne ilgisi var?.. 

BAŞKAN — Sayın Taşar, Sayın Taşar, lütfen 
hatibe müdahale etmeyelim. Başkanlık Divanını il
gilendiren konularda, Başkanlık açıklama yapacaktır. 

Buyurun. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Taşar, 

bir parti genel sekreterinin ve iktidar mensubunun 
biraz daha tutumlu davranması ve reaksiyon göster
memesi gerekir. (MDP sıralarından alkışlar) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Şahsa 
sataşmayın. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın inan. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli millet

vekilleri, yapılan resmî ziyaretin yüksek seviye ve 
muhtevası ile ahenkli düşmeyen bir diğer hadise, Tür
kiye televizyonlarının ciddiyetten uzak yayınları ol
muştur. Bunu televizyon ekranı önünde söylüyorum 
ve umarım ki, aynen Türk kamuoyuna intikal etti
rirler. O derece olmuştur ki, 4,5 saati aşkın yayınla
rı içerisinde çok önemli olan meseleler, temas ve zi
yaretler ile detay, teferruat durumunda olanlar bir
birine karıştırılmış ve Türkiye televizyonları bu ko
nuda iptidailikle antidemokratik yayının kesiştiği 
noktaya gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, aradan geçen 1,5 yıla ya
kın bir zamandan beri sosyal ve politik hayatta çok 
önemli yeri bulunan televizyonu henüz demokratik 
çizgiye getirdiğimizi söylemek mümkün değildir. 
Maalesef Jıükümetin tamamıyla dışında ve Sayın Baş
bakanın iltifat buyurmayacaklarına emin bulundu
ğum bu tatbikat, bir nevi şartlı yaranma ruhunun 
neticesi olmuştur ve zararlı olmuştur. Bizatihi seya
hatin seviyesine ve seyahati icra eden zevatın yük
sekliğine yakışmayacak şekilde cereyan etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, diğer bir iki tereddüttünüz 
ise şudur ; Programı hazırlayanların, teknik yönleri, 
Sayın Başbakana ısrarla belki hatırlatmaları gereken 
bir nokta şu olabilirdi : Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri ile bu safhada bir görüşme; Kıbrıs konu
sunda, halen Rum kalesinde bulunan ve Türkiyenin ve 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin itham edilmediği bir or
tamda acaba böyle bir ziyaretle topu kendi elimizle 
kendi kalemize almak riskini yaratmış olabilir miyiz, 
diye bir sualin teknik bakımdan mülahazası gere
kirdi diye düşünürdüm. 

Temas edilmesi gereken bir diğer nokta; kamu
oyunda üzerinde çok münakaşa edilmiştir, Sayın Baş
bakanın New - York'ta bulundukları sırada kendi ta
lepleri ile Rum Başpiskoposu Yakovas ile AHEPA 
Başkanı Zambetis'i kabul buyurmalarıdır ki, bence 
yerindedir. 

Bunu tamamıyla destekliyoruz. Bir tek yadırga
dığımız nokta, Sayın Dışişleri Bakanının, bir nevi 
Başpiskopos Yakûvos'un ziyaretine devlet ziyareti ha
vası vererek, bu temastan sonra resmî bir açıklama 
yapmak ihtiyacını duymuş bulunmasıdır ki, bu şekil 
bakımından rahatsız edici olmuştur ve bunu da zan
nederim, şeklin teknisyeni olması gereken zatın düşün
mesi gerekirdi. 
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Değerli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devlet
lerine ziyaretleri sırasında Sayın Başbakan, tasvip ve 
desteklediğimiz bir tutumla, yardımı müzakere için 
gelmediklerini ve rakam üzerinde durmayacaklarını 
beyan buyurmuşlardır; ama muhalefete mensup bir 
milletvekili ve bir Türk olarak biz buradan bu ve
sile ile Amerikan Kongresine, toplumuna ve idaresine, 
Türkiye'nin ortak savunmadaki yükümlülükleri karşı
sında gereken ilgiyi görmediğini beyan etmek duru
mundayız ve bu bizim vazifemizdir. Hükümet için 
bunu söylemek zordur ve bunu saygıyla karşılarız; 
ama Amerika Birleşik Devletleri bütün bu ziyaretlere, 
müsait atmosfere rağmen, fert başına yaptığı yardım
da Türkiye'yi Yunanistan'dan çok sonrada tuttuğu 
gibi; Yunanistan'ın, daha önce bir vesile ile arz et
tiğimiz, 8 Ocak 1985 tarihli yeni savunma kopsepti ile 
Varşova Paktını reddedip bütün kuvvetlerini Türkiye' 
ye mevzilendirmek iddiası karşısında dahi Amerikan 
Kongresinin 500 milyon dolarlık yardım yapması de
mek, bir nevi Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı silahlan
dırma politikasının ifadesi olmaktadır ki, bunu bu 
parlamentodan Amerika'ya ifade etmek bizim göre
vimizdir. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

Bir diğer rtokta, (ki Sayın Başbakan temas buyur-
madılar ve eminimki hükümet bunu Ankara'da görüş
meyi tercih edecektir) Amerika Birleşik Devletleriyle 
Türkiye arasında mevcut savunma işbirliği anlaşması 
süresinin bitmekte bulunduğu ve yeni müzakere edi
lecek olan anlaşmanın yeni esaslar ve yeni realiteler 
ışığında ele alınması gerektiği hususudur. Hükümetin 
gereken ciddiyetle bu meseleyi ele alacağından emi
nim. 

Değerli milletvekilleri, daha önce de bir vesile ile 
arz etmiştik ve burada da hükümetle mutabık bulun
duğumuz bir nokta, Sayın Başbakan, gerek Amerika' 
da, gerek burada Türk - Amerikan ilişkilerinin daha 
geniş bir çerçeveye yerleştirilmesi lüzumuna işaret 
ettiler; doğrudur, tki memleket ilişkileri sadece ve 
münhasıran savunma ilişkisi şeklinde götürülemez, 
muhafaza da edilemez. Detant dönemlerinde bunun 
çok ağır yükleri taşınmıştır ve bahis konusu yardım
ların 75 milyon dolara indiği dönemler olmuştur. An
cak, yeni esaslar, ekonomik işbirliği, dış ticaret, ya
tırımlar ve ortak işler bakımından gerekli şartlar mev
cut mudur ve bunun için Türkiye yeterince, tek başı
na, dengeli olarak Amerika Birleşik Devletleriyle bu
nu yürütebilecek durumda mıdır? 

Sayın Başbakanımız, konuşmalarının sonunda 
tekstil konusunda VVashington'dan aldıkları bir tel

grafı okudular. Bu konuda daha önce gitmiş bulu
nan Hazine ve Dış Ticaret Sayın Müsteşarının yap
tığı tekstil aanlaşması (Ki, Sayın Başbakan Yardım
cısı büyük bir isticalle basın konferansında başarı ola
rak gösterdiler) maalesef o günkü haliyle bir teslimi
yet anlaşmasıydı ve sonradan, daha 1 ay geçmeden 
sıkıntıları çok ağır bir şekilde hissedildi. O derece ki, 
bu anlaşmanın imza edilmemesi hususunda teknisyen
lerin ikaz ve direnmelerine rağmen, sayın müsteşar 
imza ettiler. Sayın Başbakanın ziyaretleri sırasında 
bu meselenin düzeltilmiş ve neticenin buradan ilan 
edilmiş bulunmasını memnuniyetle karşılarız, 

Değerli milletvekilleri, Şikago ziyareti sırasında 
Türk toplumuyla yapılan bir toplantıda, çok uzaklar
da, fakat çok uyanık bir soydaşımız bir sual tevcih 
buyurdular; «İspanya ve Portekiz'in katılmasından 
sonra AET. ile ilişkilerimiz ne olacaktır? dediler. Te
levizyondan takip ettiğim kadarıyla Sayın Başbakanı
mız, «Bu katılmalardan sonra bizimle ilişkiler konu
sunda gelişmeler beklenebilir» diye buyurdular. 

Şimdi, burada ortaya koyacağımız mesele; Ame
rika ziyareti sırasında bu dile getirildi ve aslında Ame
rika ile Türkiye'nin sağlıklı bir işbirliği yapabilmesi
nin Avrupa ile bütünleşme şartına bağlı olduğunu 
kabul ettiğimizden dolayıdır ki, kendilerinin yoklu
ğunda cereyan eden ve hükümetin burada maalesef 
sessiz kaldığı bazı üzücü gelişmeler olmuştur, tspanya 
ve Portekiz'in 'katılmasından sonra, BBC 'bir program 
organize etmiştir. Topluluk, bundan sonra yeni bir ge
nişlemeye bahis 'konusu olabilir mi, mevzu olur mu? 
Biliyorsunuz 1 inci genişleme oldu; 'Danimarka, İrlan
da, İngiltere'nin katılması; 2 nci genişleme, Yunan
istan'ın katılması ile bir nevi NATO Avrupa devlet
lerinin, Norveç ve Türkiye hariç ve İzlanda dışarıda 
tutularak, tümünün katıldığı 12'li 'bir Avrupa; 3 üncü
sü olur mu diye, BBC'nin 4 Nisanda açtığı bir prog
ramda, (sual - cevaplı) AET Avrupa. Komisyonu Baş
kanlığı yapan İngiltere'nin eski bakanlarından ve 'ha
len Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Roy Jenkins 
çöle acı bir cevapta 'bulundu. Roy Jenkins'>in «Türki
ye'nin Avrupalı olduğundan şüphe ettiğini ve bina
enaleyh Avrupalı olmayan 'bir memleketin AET'ye 
üye olamayacağı» şeklinde, 'bizi üzen bir ifadesi ol
du. Buna hükümetin hiç'bir tepkisü olmadı. 

Aynı programa Paris'ten katılan, Fransız Üniver
sitesi profesörlerinden Pierre Ur i, çok daha ağır ifa
deler kullandı. 

Bunun ötesinde mesele, İngiliz Parlamentosunda 
açıldı ve Türkiye'yi son derece tuttuğunu bildiğimiz 
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ve takdirle karşıladığımız İngiltere Sayın Başbakanı 
dahi bu suale verdiği cevapta (Bir paragraftır, son 
kısmını okuyacağım) «Ancak, çok yakın bir dönem
de yeni bir 'başvuru ile karşı karşıya olacağımız inan
cında değilim. Böyle 'bir başvuru olursa bunu o zaman 
düşüfiürüz» demiştir ve 'bu cevap Türkiye'nin müra
caat ihtimali üzerine verilmiş bir cevaptır. Bu da son 
derece düşündürücüdür. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Sayın 
Başbakanın Amerika seyahatini konuşuyoruz, AET 
toplantısını değil. 

BAŞKAN — Efendim, zaten Sayın İnan'ın sü
resi dolmak üzeredir. Kendilerinden toparlaması ri
casında bulunuyorum. 

KÂMRAN tNAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. Çok şükürki, gündemi zatıâliıniz 
tespit ve takip 'buyuruyorsunuz, bazı sayın arkadaşla
rımız değil. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Aynı lafları dinle
mekten bıktık. 

KÂMRAN İINAN (Devamla) — Dinlemeye ta
hammülü olmayanın demokraside yeri yoktur değer
li arkadaşım, demokraside yeri yoktur. Demokrasi, 
dinleme rejimidir. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, lütfen, 
'KÂMRAN İNAN (Devamla) — Tahammülü ol

mayanlara kulisi kapatan hiçbir kuvvet yoktur. 
(MDP sıralarından alkışlar.) 

'BAŞKAN — Devam buyurunuz Gayın înan. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli millet

vekilleri, Sayın Başkanın ikazı da var, sözlerimi bağ
layacağım. Ancak son olarak şunu arz etmek istiyo
rum : Eminimki, başka bir çerçevede söylenmiş ol
makla 'beraber, yalnız 'bir cümlesi alınımakla yanlış in
tibalar uyandırabilecek ve hükümetçe tashihi gere
ken 'bir cümle var önümde. 28 Mart tarihli Reuter 
Ajansının, Alman Wirtschaftweche Vogt Dergisin
den aldığı, 'Sayın Başbakanımızla mülakatın bir cüm
lesi düşündürücü, bu çerçevede mütalaa edildiğinde; 
özal'ın röportajda, «Bütün ciddiyetimle kendime so
ruyorum, 'böyle bir topluluğa üye olmak bizim için 
'bir avantaj olabilir mi?» diye. 

Arz ettim, eminim ki 'bu çerçevede ifade edilme
miştir, ama demin okuduğum, Sayın Thatcher'ın 'be
yanları, Roy Jenkins'iin ifadeleri ve Avrupa'da mev
cut tereddütler karşısında, hu cümle, zannederim Tür
kiye aleyhine bazı çevrelerce kullanılabilecek 'bir hu
sustur. 

Değerli milletvekilleri, şunu ka.hu! etmemiz la
zım; Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde 
olduğu müddetçe ancak, Amerika Birleşik Devletleri 
gibi, çapı, boyu, her gücüyle 'bizden çok farklı bir 
puissance ile oldukça dengeli hir ilişki kurabilir; ama 
dengeleri sadece ikiliye getirdiğimiz zaman, bugün 
ne kadar heyecanla karşılarsak karşılayalım, dost
lukların mevsimlere göre nasıl değiştiğini, 1975'te Kıb
rıs? 'buhranından sonra yaşadık; 4 yıl nasıl ambargo 
çektiğimizi biliyoruz. Binaenaleyh, heyecanları yaşar
ken realiteleri gözden uzak tutmamak lazımdır ve 
Amerika Birleşik Devletlerini, Türkiye'nin dışında 
bir güç ve Türkiye'nin dostluğunu geliştirdiği bir 
ımemleket olarak değil, müttefik bir memleket; 1947 
Truman Doktrininden beri yakın ilişkiler sürdürme
ye çalıştığımız ve eğer kesintiler ve soğukluklar ol
muşsa, hiçbir zaman kaynağının Türkiye olmadığı 
bir memleket olarak mütalaa etmek lazım ve şunu 
golden kaçırmamak gerek : Batı dostu olmak davası 
değil önümüzde olan; Batılılığımızı onlara rağmen 
kabul ettirmek ve gereklerini yerine getirmektir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (MDP ve HP sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Cahit Karakaş; 

buyurun. (HP sıralarından alkışlar.) 

HiP GRUIBU ADINA CAHİT KARAKAŞ (Zon
guldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bura
ya, büyük bir dikkat ve ehemmüyetle izlediğimiz ve 
değişik boyutlarda yorumladığımız Sayın Başbaka
nın Amerika Birleşik 'Devletlerine yapmış olduğu res
mî geziyi Halkçı Parti adına tenkit etmek için değil, 
bilakis bu tarihî fırsatın ülkemiz açısından ve kendi 
görüşümüze göre bir tahlilini, kısa da olsa, yapmak 
için gelmiş bulunuyorum. 

Aylar öncesinden' yoğun çalışmalarla programlan
dığını duyduğumuz bu resmî ziyaret, özellikle seçil
miş belirli iş çevreleriyle ve basınımızdan, bürokrat
larımızdan geniş bir heyetle nihayet gerçekleşmiş bu
lunuyor. Türkiye'nin dışta ve içte pek çok karmaşık 
sorunlar içlinde bulunduğu bir dönemde hükümet baş
kanının 10 gün gibi uzunca bir süre yurt dışında 
kalabilmeyi göze alabilmesi, bu geziye verdiği ehem
miyeti ifade etse gerektir. Her ne kadar Sayın özal, 
16 aylık iktidarında resmî, gayri resmî pek çok yurt 
dışı geziyi ihmal etmemiş ve Çin ve Japonya'dan Ka-
nada'ya kadar daha pek çok dış geziyi programlamış 
olmasına rağmen, yine de Amerika Birleşik Devlet
leri gezisi diğerlerinden çok farklı yönler ve anlam-
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•lar taşımaktadır. Bu, yalnız Sayın Özal açısından de
ğil, Türkiye'nin hayatî iç ve dış sorunları yönünden 
de anlamlı bir gezidir. 

12 Eylül harekâtıyla inkıtaa uğrayan Türk de
mokrasisinin 6 Kasım seçimleriyle tekrar rayına otur
tulmaya başlanmasından sorara, iktidardaki bir sivil 
yönetimin Batıya yaptığı ilk resmî gezidir 'bu. Her ne 
kadar Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile iliş
kileri yalnız başına Batı politikamızı oluşturmuyofsa 
da ve yine Batı Avrupa'da bir dışlamayla karşı kar
şıya olan Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri " 
nezdinde pek muteber bir davranış görmesi olduk
ça zor ise de, yine de 'biz ıbu geziden çok şeyler bek
liyoruz-

Görebildiğimiz ve duyabildiğimiz kadarıyla, bu 
geziden Sayın Özal yönünden beklenen amaç şudur : 
24 Ocak kararlarından sonra parça parça ve 16 aydır 
da tam yetkiyle Türkiye'de uygulanmaya çalışılan, 
Amerikan koşullarına uygun Reagan tipi liberal eko
nomi modeline, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi
nin maddî ve moral desteğini sağlamak ve böylece bel
ki 'bir süre daha bu ülkenin koşullarına ters mode
lin acımasız tatbikatını sürdürebilmektir. (HP sırala
rından alkışlar) Bu arzu, Sayın Özal'ın Amerika Bir
leşik Devletlerindeki konuşmalarında ve görüşmele
rinde açık seçik ortaya çıkmaktadır. 

Amerikan sermayesiyle Türkiye'ye sanayi yatırım
ları yapıp, Ortadoğuya ihracat yaparak Amerika-Ri-
yad eksenine Türkiye'yi oturtabilmek düşüncesiyle bu 
ziyaretin en büyük 'bölümünü iş çevreleri ve banka
cılarla görüşmeler teşkil etmiştir. 

Türkiye açısından bu ziyaretin amacı ne idi? 
Sayın milletvekilleri, Türkiye, Amerika Birleşik 

Devletleri ile 'birlikte içinde bulundukları NATO itti
fakının büyük yükü altında ekonomik sıkıntılara gir
miş bir ülkedir. Bu yükün 'hafifletilmesi gereklidir. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin günün koşullarına uygun 
ve savunmamızı 'gerekirse tek başımıza göğüsleyebile-
cek türden modernize edilmesi gereklidir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin 'bugüne kadar «hi
be» adı altında sağladığı askerî malzemelerden bi
rikmiş 7 ımlilyar tutarındaki borçların ve bunların 
ödeme sekililerinin görüşülmesi lazımdı. 

IBge'de ve Kıbrıs sorununda Türkiye'nin millî 
menfaatlarını tehdit eder duruma gelen Yunanistan'a, 
Amerika Birleşik Devletlerinin zaman zaman denge 
sağlamak ve güya Yunanistan'daki demokrasiyi ko
rumak düşüncesiyle destek olması ve Türkiye'yi ta
vize zorlaması ülkede rahatsızlık yaratmaktadır. 
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'Büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletlerinin etki
sinde olan IMF ve Dünya Bankasının Türk ekono
misiyle organik bir hale gelen bağlarının olumsuz 
etkilerinin hafifletilmesi gereklidir. 

Bu ziyareti değerlendirirken, yukarıda kabaca ifa
de ettiğim amaçların dışında, Türkiye'nin iç ve dış 
koşullarının da göz önünde bulundurulması gerek
lidir. Ziyaret, Türkiye'nin ıbir ateş ve sıkıntı çembe
ri içinde gerildiği bir zamana rastlamaktadır. 

5 yıldır devam eden Iran - Irak Savaşı silah en
düstrisine sahip mihraklarca iki taraflı tahrik edil
mektedir. Bu hal, Türkiye'nin hudut güvenliğini teh
dit etmekle kalmamakta, hükümetin büyük ümit 
bağladığı iki ülke ile olan ticarî ilişkilerimize de men
fî yönde etki yapmaktadır. Güneyimizde Suriye, Tür
kiye'ye yönelik terör eylemlerinin odak noktası ol
ma vasfını hâlâ korumakta ve bu yetmiyormuş gibi, 
Türkiye toprakları üzerinde hayale varan düşüncele
rine de tanık olunmaktadır. 

Komşumuz Bulgaristan'da 1,5 milyon soydaşımı
za karşı girişilen insanlık dışı asimilasyon olayının, 
Türkiye'nin ve dünya kamuoyunun bütün tepkisine 
rağmen ve- fütursuzca devam etmesi, ilişkilerimizi 
kopma naktasına yaklaştırmaktadır. 

Güya NATO içinde müttefik olduğumuz Yunan 
komşumuzun Ege'de ve Kıbrıs sorununda takındığı 
tavır, Türkiye'ye karşı giriştiği yeni silahlanma yarı
şı, Sayın Özal'ın biraz da fazla uzattığına kani oldu
ğumuz zeytin dallarının küstahça geri itilişi karşısın
da gerginliğin giderek arttığı gözlenmektedir. 

Batı Avrupa ve özellikle Ortak Pazar ülkeleriyle 
ilişkilerde soğuk bir dönemden geçiyoruz. İspanya 
ve Portekiz'in katılmasıyla 12 üyeliği, siyasî entegras
yonunu tamamlamış bulunan bir Batı Avrupa bütün
leşmesinden nerede ise dışlanmış durumdayız. 

Etrafındaki çember bu olan Türkiye, içeride de 
büyük sosyal ve ekonomik dengesizliklerin içine sü
rüklenmiştir. 12 Eylülden önce, Kıbrıs Barış Harekâ
tından sonra bir cins cezalandırma anlamına gelen 
Amerika Birleşik Devletlerince uygulanan silah am
bargosu ve onu takip eden kısmî ekonomik ambargo, 
ülkeyi sıkıntıya sokmuş, buna ilave olarak büyük 
ölçüde Amerika Birleşik Devletleri içindeki Rum ve 
Ermeni lobilerince. desteklenen dıştaki terör mihrak
larının Türkiye'deki uzantılarıyla giriştikleri ülkeyi 
bölme noktasına getiren anarşik olaylar, parlamenter 
sistemimizin sonunu hazırlamıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri, o gün nasıl Türkiye' 
de olup biten ve gelişen bu olaylardan haberdar idiy-
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se, bugün de aynı şekilde Türkiye olaylarına yabancı 
değildir. Amerika gezisini değerlendirirken bu gerçeği 
unutmamakta fayda vardır. 

Bu gezinin içe dönük tanıtımı bazı ustalarca ve 
TRT'nin yanlı marifetleriyle güzel organize edilmiş
tir. Fakat buna rağmen yine de bir şey gizleneme-
miştir; o da, Amerika Birleşik Devletleri eski Dış
işleri Bakanı Kissinger'in resmî davetli Türk Başba
kanını Amerikalı işadamlarıyla tanıştırmak için ta
lep ettiği 12,5 milyoh liralık komisyon. Türk halkı 
beklerdi ki, Amerikalı işadamları, Başbakanlarını gör
mek için sıraya girip ondan randevu talep etsinler. 

MEHMET ÖZDEMIR (Elazığ) — İyi öğren, iyi 
öğren; parayı kimin verdiğini iyi öğren. 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Sayın Başba
kan geziye çıkmadan önce Amerikan dergilerine ver
dikleri demeçlerde Amerika Birleşik Devletlerinden 
askerî yardımı artırmalarını isteyeceklerdi, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu konusunda yar
dım talep edeceklerini ifade etmişler; fakat nasıl ol
duysa, Amerika Birleşik Devletlerine ayak bastıktan 
sonra bu fikrinden vazgeçerek, «Amerika Birleşik 
Devletlerine yardım istemeye gelmedim. Görevim, 
Türkiye'yi tanıtmak, Amerika Birleşik Devletleri iş 
çevrelerine' güven vermek, Türkiye'de Amerikan tipi 
bir ekonomik modeli geri dönüşü olmayan bir yola 
soktuğumu müjdelemektir» demişlerdir. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
Yalan söylüyorsun, yalan. 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Her ne kadar 
Başbakanla giden heyetin teşkil tarzından ve temas
ların ağırlık noktasından daha çok bir ticarî misyon
la görevli gibi görülüyorsa da, Amerika Birleşik Dev
letleri pekâlâ bilmektedir ki, demokratik parlamen
ter sistemle yönetilen Türkiye'de bu parti iktidardan 
gidip yerine başka bir parti iktidar olursa, o da ken
di ekonomik ve siyasî programını uygulayabilir ve 
bugün uygulanan ekonomik modelden bir şey kal
mayabilir. (HP sıralarından alkışlar, ANAP sıraların
dan gürültüler) 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Ayıp, ayıp, 
yakışmıyor size. 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Nitekim Tür
kiye'de bir zamanlar devlet veya özel sektör ağırlıklı 
karma ekonomik sistemler uygulanmış ve ülke bu 
dönemlerde pek çok sağlıklı işler ve gelişmeler ba
şarmıştır. 

Gidişattan memnun olmayan halkın, iktidarı ra
hatça oradan nasıl indirdiğini Amerika Birleşik Dev
letleri herkesten iyi bilmektedir. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Bu konuşmanı
zı sekretere mi hazırlattınız? 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Sayın Başba
kan temasları konusunda basına yaptığı açıklamalar
da hep iş... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, burası konuşma kürsüsü, 
dinlemek demokrasinin adabıdır. Bunu bilmeyenlerin 
sonunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. (HP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Karakaş. 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Sayın Başba
kan, temasları konusunda basına yaptığı açıklamalar
da hep iş ve ticaretten bahsetmesine karşılık, gizli ve 
ikili görüşmelerde ülkemn güvenliğini ilgilendiren dış 
politikamız için nirengi noktaları oluşturan konulara 
temas edildiği die şüphesizdir, Türkiye tarafından açık 
talepler söylenmemiş olsa dahi, Amerika Birleşik 
Devletleri tarafından dolaylı da olsa bazı istekler 
dile getirilmiştir. Bu konuda Amerika Birleşik Dev
letleri Savunma Bakan Yardımcısı Perle'nin gazeteci
lerle yaptığı toplantı ilginç ve açık beyanlarla dolu
dur. 

BAŞKAN — Sayın Karakaş, vaktiniz dolmuştur, 
toparlamanızı rica edeceğim. 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Amerika Bir
leşik Devletlerinin hibe faslından Türkiye'ye yaptığı 
askerî yardımlardan doğan borcunun, söylendiği gibi 
3,5 milyar dolar değil, 7 milyar dolar olduğunu, bu 
borcunun silinme talebinin yerine getirilmesinin müm
kün olamayacağını, zira yetkili Temsilciler Meclisi
nin buna razı olamayacağım Perle'nin açık beyanla
rından öğreniyoruz. Perle'den öğrendiğimiz daha pek 
çok şeyler vardır sayın milletvekilleri; bunları zama
nın kısıtlı olması sebebiyle burada okumuyorum, ama 
bütün Türk gazetelerinde bunlar tek tek yayınlan
mıştır. 

Görülüyor ki, yönetim ve Temsilciler Meclisi 
Amerika Birleşik Devletlerinin yüksek menfaatları 
için denge oluşturabilmekte ve bunu gereğince yeri
ne getirebilmektedir. Bunun en çarpıcı örneğini, Sa
yın özal'm Amerika Birleşik Devletlerine ayak bastık
tan sonra Reagan'ın partisinin ağılıkta olduğu Sena
to Dış İlişkiler Komisyonunun Türkiye'ye yapılacak 
askerî yardımın miktarını azaltırken, Yunanistan'a ya
pılan yardımın koşullarını daha da iyileştirerek aynen 
kabulünde görmek mümkündür. 

Sayın Başbakan Suudî Arabistan gezisinden sonra 
çıktığı Amerika Birleşik Devletleri gezisinde Batı Av-
rupayı kaale almaksızın Amerika Birleşik Devletleri 
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ile Suudî Arabistan arasında ara nokta görevi yapma
yı düşlemiş olabilir. Fakat bir gerçek ortadadır ki, ne 
Amerika Birleşik Devletleri ve Batı, ne de Arap ca
miası şimdiye kadar böyle bir ara nokta veya köprü
ye ihtiyaç hissetmemiştir. Her iki taraf da ticaretini 
bizden daha güzel yürütebilmekte, ticaretin dostlukla 
ilişkisi olmadığını bilerek bu işi rahatça yapabilmek
tedir. (HP sıralarından alkışlar) 

İkili görüşmelerde ve Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri ile buluşmada, Kıbrıs konusuna da temas 
edildiği bir gerçektir. Başkan Reagan'ın, «Kıbrıs so
rununun çözümüne öncelik veriyoruz» cümlesi Tür
kiye'nin bu konuda ağırlık koymasını talep ettiği an
lamını taşımaktadır. Nitekim başlarda Kıbrıs görüş
melerinin inkıtaa uğramasından Rum tarafını sorumlu 
tutan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin, bu defa 
ağız değiştirerek her iki tarafın da görüşmelerde yar
dımcı olmasını istemek durumunda kaldığını gazete
lerde okuyoruz. 

Amerika Birleşik Devletleri güçlü bir ülkedir, 
dostumuzdur, müttefikimizdir. Türkiye dünyanın iki 
süper gücünden biriyle komşu, diğeriyle müttefiktir. 
Ulusal çıkarlarımızı her şeyin üstünde tutarak, Ame
rika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimizi canlı tutmak 
şüphesiz hükümetlerin görevidir. Fakat fazla aşka ka
pılıp Batı Avrupayı da ihmal ederek saygın ve etkili 
bir Amerikan müttefiki olabileceğimizr düşünmek bir 
hayaldan ibarettir. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Senden de bu 
beklenir. 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Sayın Başba
kanın halkın feryatlarına rağmen kendi iktidarını bi
raz daha devam ettirebilmek için giriştiği ekonomik 
modeline destek sağlama gayretlerini doğal karşılıyo
ruz; fakat bunun yanısıra, şayet varsa Türkiye'nin 
kısa ve uzun vadede ulusal çıkarlarını ilgilendiren si
yasî ve askerî konulardaki girişimlerinin somut so
nuçlarını beklemeyi kendimize hak olarak görüyoruz. 

(HP sıralarından alkışlar) Amerika Birleşik Devletleri 
Türkiye'yi pek iyi bilmektedir, ihtiyaçlarımız neler
dir, sıkıntılarımız nereden kaynaklanıyor, güçlü ol
mamız için nelerin yapılması lazımdır; bütün bunlar 

" Amerika'ca belli olmayan şeyler değildir. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, mü
samahanız ne zaman bitecek? 

BAŞKAN — Bitirmek üzere efendim, bitirmek 
üzere. 
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CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Bu yönden 
zannediyorum Amerika Birleşik Devletlerine kendi
mizi tanıtmaya gerek yoktur. 

14 aylık bir iktidarın anotomik yapısı, halkın için 
de bulunduğu sıkıntılar, bütün bunlar hiç şüpheniz 
olmasın Amerika'nın ayrıntılarıyla bildiği şeylerdir. 

BAŞKAN — Sayın Karakaş, son sayfayı elinize 
alırsanız, iyi olacak. Çünkü süreniz çok geçti, rica 
edeyim. 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim, toparlıyorum. 

O halde, Sayın özal'm Amerika Birleşik Devlet
lerinde «Ben buraya sizden bir şey almaya gelmedim, 
sizin ekonomik ve siyasî felsefenizi aynen ülkemde 
uyguluyorum; buna da devam etmek istiyorum, ba
na destek olunuz» derken istediği neydi? öyle zanne
diyoruz ki, Sayın özal'm maddî destekten çok moral 
desteğe ihtiyacı vardır. Bu da Amerika Birleşik Dev
letlerince kendisine bol bol verilmiştir. (HP sıraların
dan alkışlar) 

Şimdi hep birlikte göreceğiz, yalnızca bu moral 
destek Sayın özal'a ne kadar süre fayda sağlayacak
tır? 

Diplomasi ile politika iç içedir. Onu da amatörce 
yapmak, netice alacaklarını zannedenler için dileriz 
bir yanılgı olmasın. Zira, faturayı hep veya çok defa 
millet ödüyor. 

Saygılarımla. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 
Karakaş, Sayın Başbakanın Amerika'ya gitmesi fay
dalı mı olmuştur, zararlı mı olmuştur? 

BAŞKAN — Sayın Karakaş teşekkür ederiz. 
Sayın milletvekilleri, Bitlis Milletvekili Kâmran 

İnan Beyefendinin, Başkanlık Divanına yönelttiği bir 
tenkidi cevaplamak istiyorum. 

Sayın İnan, Sayın Başbakanın burada bulunmama
sı sebebiyle geçen haftaki gündemlerin dolu geçmedi
ğini beyan ettiler. ( MDP ve HP sıralarından «Doğru, 
doğru» sesleri) 

Başkanlık Divanı komisyonlardan gelen ve millet
vekillerine dağıtılan tasarı ve teklifleri sırasıyla günde
me almakta ve hepsini görüşmektedir. Geçen hafta 
dağıtılıp da görüşülmemiş hiçbir tasarı ve teklif kal
mamıştır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
misyonlardan gönderilmedi; bunu herkes biliyor. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının komisyon ça
lışmalarıyla ilgisi bulunmadığını geçen seferki bir 
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sözlü soru önergesine verdiğimiz cevapta arz ettik 
efendim. Bu itibarla, Başkanlık Divanını suçlayacak 
hiçbir cihet yoktur. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 

Başkanlık tezkeresi (3/767) 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz : 
Gündemin «Sunuşlar» kısmında iki sayın millet

vekiline izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi var
dır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 8.4.1985 tarihli toplantısında uy
gun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 

T. B. M. M. Başkanı 
İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman, 45 gün hasta

lığı nedeniyle; 26.2.1985 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

Samsun Milletvekili llyas Aktaş, 11 gün hastalığı 
nedeniyle; 11.3.1985 tarihinden geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza suna
cağım : 

«İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman, 45 gün has
talığı nedeniyle; 26.2.1985 tarihinden geçerli olmak 
üzere» 

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

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —• Ağrı- Milletvekili- İbrahim Taşdemir'in, İs

tanbul - Taşkışla'nm turistik otel yapımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

BAŞKAN — 1 inci sırada Ağrı Milletvekili İbra
him Taşdemir'in İstanbul Taşkışla'nm turistik otel 
yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
var. 

Sayın İbrahim Taşdemir?.. Buradalar. 
• Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 

Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
2. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ka

mu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İş
ler Hakkında Kanun uygulanmasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/333) 

«Samsun Milletvekili llyas Aktaş, 11 gün hastalığı 
nedeniyle; 11.3.1985 tarihinden geçerli olmak üzere» 

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

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
benim gündem dışı söz talebim vardı. 

BAŞKAN — Efendim onları yarın değerlendire
ceğim. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
konuşma metnini size takdim etmiştim. 

BAŞKAN — Gündeme geçtik efendim. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Efendim, bana 

söz vermiştiniz daha önceden... 
BAŞKAN — Efendim, gündeme geçtik. Şimdi 

gündeme geçtikten sonra geri dönüp size söz verebi-
lirmiyiz? 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Bana söz ver
diniz. 

BAŞKAN — Söz vermiş olduğumuzu kabul etsek 
bile, burada 1 saat 10 dakika gündem dışı müzakere 
oldu, bunun daha devamı... 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
1 saat sonra gündem bitecektir. Gündemde bir şey 
yok. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi tüzük gereğince gün
deme geçtikten sonra, tekrar gündem dışı söze döne- '• 
bilir miyiz? 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
tutumunuz hakkında, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündemin sözlü sorular kısmına ge-. 
çiyoruz. 

VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — 2 nci sırada Sayın Cahit Tutum'un 
kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları iş
ler hakkında kanun uygulamasına ilişkin B?şbakan-
dan sözlü sorusu var. 

Sayın Cahit Tutum?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başka

nım, usul hakkında söz istiyorum. Meclis Başkanlığı
nın tutumu hakkında. 

BAŞKAN — Efendim, ne diyeceksiniz; «Ben gün
dem 4ışı söz istedim, vermediniz» diyeceksiniz. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Hayır, müsaa
de buyurun efendim orada izah edeyim. 

BAŞKAN — Bu itibarla biz de gündemin çok 
önemli bir aşamasında 8 tane gündem dışı tMep bu-
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lunması sebebiyle bunların hepsini karşılama imkânı
nı bulamadığımızdan dolayı size söz veremiyoruz. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
kürsüden müsaade buyurursanız 1 dakika içinde izah 
edeceğim. 

BAŞKAN — Söz vermemiz usul bakımından müm
kün değil efendim. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
Meclis Başkanlığının tutumu konusunda her zaman 
söz verilebilir. Usule aykırı davranıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, söz verme imkânı
mız yok efendim. Gündem dışı söz hakkı bakımından 
size... 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi konuda söz istiyorsunuz efen
dim. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Meclis Başkan
lığının tutumu hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi tutumu? 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Başkanlık Di

vanının tarafsız davranmadığı konusunda söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Hangi tutumu, hangi tarafsızlığı?.. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Meclisi idare 

edişindeki tutum ve davranışı hakkında. 
BAŞKAN — Hangi tarafsızlık efendim söyleyin, 

ben de söz vereyim. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Müsaade bu

yurun kürsüden izah edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Oradan söyleyin efendim. Siz bunu 
izah etmeden ben size nasıl söz verebilirim? Başkan
lığın hangi konuda tarafsız hareket etmediğini bildir
meden, nasıl söz verebilirim? 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Efendim, kür-
süden'izah edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, oradan izah edin ki ben 
de takdirimi kullanayım. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Oradan izah 
edeyim de herkes dinlesin efendim. 

BAŞKAN — Efendim siz söyleyin, ben takdirimi 
kullanayım. Neden dolayı söz istiyorsunuz: 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başka
nım, Meclis Başkanlığimn tarafsız davranmadığı ko
nusunda. 

BAŞKAN — Peki, hangi konuda tarafsız davran
mıyor onu izah edin efendim. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Söz vermeme 
konusunda tarafsız davranmadığı görüşünde olduğum 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — O tamamen Meclis Başkanının tak
dirine mevdu bir konudur. Bu itibarla taraflı veya 
tarafsızlığı münakaşa konusu olamaz efendim. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başka
nım, takdir kötü kullanılmıştır. Müsaade edin izah 
edeyim. 

3. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'm, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (61279) 

BAŞKAN — Sözlü sorular kısmının 3 üncü sıra
sında Sayın Nuri Korkmaz'ın sorusu var. . 

Sayın Korkmaz buradalar mı efendim?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
4. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 

maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (61290) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada Konya Milletvekili 
Salim Erel'in sözlü sorusu, verilen mehil sebebiyle er
telenmiştir. 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

BAŞKAN — 5 inci sırada Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in sözlü sorusu bulunuyor. 

Sayın Canver buradalar mı? Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
6. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, bazı 

şirketlere verilen gemi kredilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/301) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, İstanbul Milletvekili 
İbrahim Ural'ın, bazı şirketlere verilen gemi kredileri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Ural?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
7. — İzmir Milletvekili Işılay Saygıriın, Buca'nın 

ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/302) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1985) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İzmir Milletvekili Işılay 
Saygın'ın sözlü soru önergesi var. 

Sayın Saygın buradalar mı? Yok. 
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Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
8. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Anka

ra Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının 
laiklik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş
kin'İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

BAŞKAN — 8 inci sırada Ordu Milletvekili Sayın 
Bahriye Üçok'un İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi var. 

Sayın Üçok?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
9. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Mus

hafları İnceleme Kurulunun denetiminden geçmeyen 
Kur'anların satıldığı iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/306) 

BAŞKAN — Sayın Bahriye Üçok'un 9 uncu sı
radaki sözlü sorunun görüşülmesi verilen mehil sebe
biyle ertelenmiştir. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Oldu efendim, o zaman sözlü soru 
önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda'k'i sorumun sözlü olaralk sayın ilgili dev

let bakanı tarafıridan yanıtlanması için gerekl'i işleme 
İzin vermenizi yüksek talkdlirl'erinlize arz ederim efen-
diîih 

/Bahriye Üçok 
Ordu Milletvekilli 

Son zamanlarda bazı kitapçılarda Mushafları İn
celeme Kurulunun denetiminden geçmemiş, dolayrsıy-
la bu kurulun mührünü taşımayan ve «(Mucizevî 
Kur'an» dîye adlandırılan bir Kur'an yüksek fiyatlarla 
saitıîmaktadi'n 

Said-i Nursî'nin Mektuba! adlı risalelerinin 29 
uncusunun ışığı altında hazırlandığı bildirilen bu 
Kur'an'ın ketebe bölümünde iki ayn sayfada Sâid-î 
Nursî'nin adı övgülü ifadelerle yer almaktadır. 

Kur'an'ı Kerim zaten bir muc'ize olduğuna göre, 
(kimi harfleri uzatıp, kimi harfleri kısaltarak ona ay
rı bir muc'ize süsü vermek suretiyle ve bunu da Said-i 
Nursî'nin işaretlerine bağlayara'k fslamda bir ayırı-
cılık yaratmak yerinde olmasa gerektir, 

1. 1980 yılında çıkartılmış olan yönetmeliğin 18 
ve 19 uncu maddeleri gereğince mühürsüz Kur'an' 
ların mahkeme kararıyla toplatılması gerektiği halde, 
bugüne kadar neden yönetmeliğin gereği yerine ge
tirilmemiştir? 

— 17 
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2. Bu mühürsüz Kur'an'ların satıştan alıkonul
ması için ne gibi önlemler düşünmektesiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
IDEVLBT BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'deki 
Mushaf-ı Şerif basımcıları, Diyanet İşlerL Başkanlığı
na başvurarak Mushafları inceleme Kurulunun in
celemesini istemekte ve aldıkları izne göre bastırdık
ları Mushaf-ı Şerifler,' adı geçen kurulca mühürlen-
mektedir. 

Hepinizce malum olduğu gibî bu basım işlemi, ba
şından sonuna kadar Diyanet îşleri Başkanlığınca iz
lenmekte ve iş bittikten sonra da mühürlenmektedir. 
Ancak, bu sisteme uymadan Mushaf-ı şerif basan 
veya dışarıdan yurda söküp mühürsüz olarak piyasa
ya süren şahısların veya firmaların bulunduğu bir ger
çektir. Bunlar hakkında mevcut kanunlardaki hü
kümler eksiksiz uygulanmaktadır. Mevcut yasal dü
zenlemeyi takviye edici hükümler yakında Yüce Mec
lise getirilecektir, arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Üçok cevap vermek ister mi
siniz? 

BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — İsterim Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN —. Buyurun. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri; önce, sayın bakana lütfettikleri 
cevaptan dolayı teşekkürlerimi sunarım. Yalnız son 
cümlelerinde bahsettikleri konu, yeni bir düzenleme 
değil, çok daha önce, 1980'de hazırlanmış bir yönet
melikle Resmî Gazetede belgelenmiştir. Şimdi o ga
zetede çıkan yönetmeliğin o maddesine temas edeyim 
izninizle. Diyanet İşleri Başkanlığının 15.12.1980 ta
rih. ve 17191 sayılı Yayın Yönetmeliğinin 18 indi mad
desi, «Mushafları İnceleme Kurulundan basım izni 
almadan Türkiye'de hiçbir kişi ve kurum Mushaf-ı 
Şerif, metinli meal veya Kur'an cüzü bastıramaz, da
ğıtamaz, satışa sunamaz» demektedir. Ayrıca madde 
19'da «Mushafları İnceleme Kurulunun kontrolünden 
geçmeyen ve bu kurulun mührünü taşımayan Mushaf 
ve cüzleriyle mealli Kur'an-ı Kerimlerin satışı ve da
ğıtımı yasaktır. Mushafları İnceleme Kurulunun müh
rünü taşımadığı halde satışa çıkarılan veya dağıtılan 
Mushaf ve cüzleriyle mealli Kur'an-ı Kerimler mah
keme kararıyla toplatılır» denildiği halde Diyanet İş
leri Başkanlığı susmayı yeğ tutmuştur. 

Şimdi, Kur'an>ı Kerim'in ketebe kısmının burada 
hiç de yeri olmadığı halde, bir zamanlar yazmış ol
duğu risaleleri (Yargıtayca suç unsuru görüldüğünden) 



T. B. M. M. B : 83 â s 4 , 1985 0 : 1 

yasak kitaplar araşma konulan bir tarikat şeyhinin 
adının Kur'an-ı Kerim'de işi nedir? Bunu elbette Di
yanet İşleri Başkanlığı da düşünmüş ve sırf belki de 
bu gibi tutumlar için şimdi okuduğum 1980"de alınmış 
olan kararları yönetmelik halinde yayınlamıştır. Buna 
karşın gene de bu Kür'an-ı Kerim'in son kısmında 
aynen şunlar yazila'biliyor : «Baskı ve yazı, çok çeki
ci, cazip, düşünenlerin hayretini mucip olacak, ho
şuna gidecek ve bakanlara mutluluk verecek bir şe
kilde üstat Bediî-üzzaman Saidi Nursî'nin, Allah ona 
geniş şekilde rahmets eylesin, mektupları silsilesinin 29 
uncusunun ışığı altında bitirilmiştir» deniyor. «Bu 
akıllardan uzak tutulmamalıdır» diye de vurgulanı
yor. «Bu Mustaf-ı Şerifin en önemli özelliği Kur'an'da 
yinelenen bazı kelimelerin belirli bir sıra halinde yer 
alışlarıdır» deniliyor, örneğin, «Nerede olursa olsun, 
Allah kelimeleri ve Rab kelimeleri alt alta veya yazı 
durumuna. göre yan yana gelirler» diye anlatılıyor. 

(Böyle bir ketebe bölümüne neden lüzum görül
müştür? Benim elimde aileden kalma bir Kur'an var; 
kırmızı harflerle Allah kelimeleri, Rab kelimeleri, ya
hut da Rahim kelimeleri, Rahman kelimeleri yazılı
dır. Bu bir yenilik değildir. Maksat Müslümanlar ara
sında bir ikilik yaratmaktan ibarettir. Sonra Kur'an' 
da da Saidi Nursî'nin adının yazılmasının gereği yok
tur. Bunun da adı «Mucizeli Kur'an» oluyor. Kur' 
an'ın zaten kendisi mucizedir. O'na yeniden başka bir 
biçim verip, başka isim altında «Mucizeli Kur'an» de
yip, çok da yüksek fiyatlarla satışına göz yummak, 
bence vazifeyi ihmaldir. 

Kaldı ki, Kur'an'ın bu şekilde yazılmış olduğunu 
'ben ilk defa şimdiki Diyanet İşleri Başkanından öğ
rendim. O Kur'an'ı alıp bizim evimize kadar gelmiş, 
'benden bunun önüne geçmem istenmişti. Sayın Tay
yar Altikulaç'ın getirmiş olduğu Ku'ran'ın ketebe kı
sımlarını, iki ayrı sayfada Saidi Nursî'nin adı geçen 
kısımlarının foto kopilerini alıp zamanın Cumhur
başkanı Sayın Korütürk'e sunmuştum ve bundan do
layı da takdirlerini içeren bir mektup almıştım. O 
zaman şimdiki başkan henüz Diyanet, işleri Başkanı 
değil, yardımcısıydılar. O zamanki Cumhurbaşkanının 
(belki) işaretleriyle Kur'an mühürlenmemişti, çünkü 
o zaman Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Mushafları 
İnceleme Kuruluna baskılar yapılmaktaydı, «Bu Kur' 
an mühürlensin» diye; çünkü mühürlenmeyen Kur' 
an'lar hiç bir zaman sıhhatinden emin olunamayacak 
Kur'an'lardır, bunların satışı da kolay olmamaktadır. 
Şimdi, kendisi Diyanet İşleri Başkanlığına geldiği 
halde 1980*de bir yönetmelik çıkarıp, mahkeme ka

rarıyla böyle mühürlenmemiş Kur'an'ları piyasadan 
toplattırma yetkisini pekâlâ uhdesin'de bulundurduğu 
halde, neden hâlâ bu Kur'an'lar her Vilayette, İstan
bul'un, Ankara'nın vitrinlerinde serbestçe satılmakta
dır? Sayın bakan bunun yanıtını henüz bana vermiş 
olmadılar, ken'dilerinden herhalde bunun halledilme
sini beklemek hakkımızdır. 

'Saygılar sunarım. (OP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Soru cevaplaridırılmıştır. 
10. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 

ün, Türk - Iş'in Hükümete sunduğu önerilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/307) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, İstanbul Milletve
kili Sayın Feridun Şakir Öğünç'ün, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi var. 

iSayın Öğünç?.. Buradalar. 
Cevap yerecek sayın balkan?.. Yok: 
iSözlü sorunun görüşülmesi ertelenrniştiır. 

11. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

(BAŞKAN — 11 inci sırada, Sayın öğünç'ün Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi var. 

'Sayın Öğünç?.. iBuraida. 
İSayın bakan?.. Yok. 
İSözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

12. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Feridun Şakir Öğünç'ün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi var. 

(Sayın öğünç?., Burada. 
iSayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görügüılrnesl ertelenmiyor. 

13. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklileri arasındaki eşitsizliğe 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

IBAŞKAN — 13 üncü sıradaki sözlü soru önerge
sine geçiyoıruz. 

İSayın Öğünç?.. 'Buraidalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
ISoru önergesi er!tellenmişltirJ 

18 —' 
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14. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, 2821 ve 2822 sayılı kanunlarda değişiklik yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

15. — İstanbul Milletvekili Feridun Sakır Öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

BAŞKAN — 14 ve 15 inci sıradaki sözlü soru 
önergeleri aynı milletvekilinin aynı bakandan sözlü 
soruları bulunması sebebiyle, sayın bakanın bulun
mayışı nedeniyle ertelenmiştir. 

16. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
tam teşekküllü hastane raporlarının Bakanlıkça dik
kate alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) 

BAŞKAN — 16 ncı sıradaki sözlü soru önergesine 
geçiyoruz, 

Sayın Haydar Koyuncu?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş'tir. 
17. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, görev

den alındığı iddia edilen sendika yöneticilerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/314) 

BAŞKAN — 17 ndi sıradaki sözlü soru önergesi
ne geçiyoruz. 

Sayın Isa Vartfal?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Sözlü soru önergesinin görüşülme'sli bir defaya 

mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
18. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 

ün, 2495 sayılı Kanunla özel güvenlik görevlileri için 
getirilen yasakların kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/315) 

IBAŞKSAN — 18 inci sıradaki sözlü soru önergesi
ne geçiyoruz. 

Sayın Feridun Şakir Öğünç?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Çalışma Baklanı?.. Burada. 
Sözlü soru önergesiMn görüşülmesi bir defaya 

mahsus olmak üzere ertelenmiştür. 
19. — Adana Milletvekili Cüneyt Canvefin, mil

letvekillerinin Meclis çalışmalarındaki sözlerini ya: 

yımlayanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/316) 

IBAŞIKlAN — 19 uncu sıradaki sözlü soru öner
gesine geçüyoruz. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Yok. 
Cevap Verecek sayın bakan?.. Yok. 
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Soru Önergesinin görüşülmesi eTtel'enm'iştir. 
20. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 

ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

'BAŞKAN — 20 neti sıradaki sözlü soru önergesî-
no geçiyoruz. 

Sayın Feridun Şakir Öğünç?.. Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Sözlü soru önerge's'inlin görüşülmesi ertelenmiştir. 
21. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma

latya İlinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

BAŞKAN — 21 inci sıradaki sözlü soru önerge
sine geçiyoruz. 

Sayın Ayhan Fırat?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiş'tir. 
22. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ithal 

kömürün bazı il ve ilçelerde farklı fiyatlarla satıldığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/319) 

BAŞKAN — 22 nci sıradaki sözlü soru önergesine 
geç'iyoruz. 

- Sayın Ayhan Fırat?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesiinin görüşülmesii ertelenmiştir. 
23. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın, toplu 

iş sözleşmelerinden yararlandırılmayan işçilere ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu ve Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/321) 

BAŞKAN — 23 ündü sıradaki sözlü soru öner
gesine geç'iyoruz, 

Sayın Sururi Baykal?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Baş/bakan Turgut. Özal ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz 
ve talep ederim. 

Sururi Baykal 
Ankara Milletvekili 

1. Başta MTA, belediyeler ve TKİ olmak üze
re, muhtelif bakanlıklara bağlı işverenlikler emrinde 
çalışan ve taraf sendika üyesi bulunmayan işçilere, 
toplu iş sözleşmesinden dayanışma aidatı ödeyerek 
yararlanmayı yazılı başvuru ile istemiş olmalarına 
rağmen, taraf sendika üyesi işçilerden farklı olarak 
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toplu sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren yarar-
landurılmadıkları doğru mudur? 

2. Doğru ise sebep ve dayanağı nedir? 
3. 'Bu durumda bulunan, yani toplu iş sözleş

melerinin yürürlük tarihinden itibaren yararlandırıl
mayan işçilerin sayısı ne kadardır? 

4. Bu haksız ve farklı uygulama sonucunda, hak
ları ihlal edilen bu işçilerin büyük çoğunluğunun faa
liyetleri askıya alınan DİSK'e bağlı sendikaların eski 
üyeleri olduğu doğru mudur? 

5. Mithatpaşa Caddesi, Lale Apartmanı No. 13/21 
adresinde, kamu dairelerinde temizlik bakım ve ona
rım müteahhitliği hizmetlerinde faaliyet gösteren Yeni 
Reji Limited Şirketinde çalışan 50 işçinin sendika üye
si olmaları nedeniyle işlerine son verilmesin üzerine, 
ilgili sendikanın bu konudaki şikâyeti hakkında ne gi-
'bi işlemler yapılmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; sayın arkadaşımız Sururi 
Baykal'ın sözlü sorusuna Başbakan adına cevap ver
mek için huzurunuzdayım. 

Sayın milletvekilleri, çaffiışma hayatıyla (ilgili konu
ların yeni olduğu, tatbikatta konulara uygun yorum 
ve içtihatların bulunmadığı, 'hatta eski kanunların tat
bikinden müdevver misallerin hafızalarda olması se
bebiyle bazı. yanlış anlamaların mevcut olabileceği 
şüphesizdir. 

Sayın Baykal'ın sorusundaki hususa gelince; ger
çekten birçok işveren sözleşmeye taraf sendikaya üye 
olmayan işçilerin ancak müracaat ettiği tarihten itiba
ren yeni haklardan faydalanabileceği görüşündedir ve 
bu görüş kanuna da uygundur; 2822 sayılı Toplu iş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu madde 9. Konu, 
işte bu durumda bakanlığımıza intikal etmiştir. 
14.2.1985 tarihinde TESTAŞ Genel Müdürlüğüne 
9691 sayı ile giden yazımızın bir paragrafını okuyo
rum : 

«İşçilerin, farklılık gözetmeden vaki olabilecek 
mağduriyetlerinin önlenebilmesi, mal ve hizmet üre
timinde veriimlüliğin artırılabilmesi, çalışma barışının 
işbölümü ve işbirliği kavramına dayalı olarak yürür
lük tarihinden itibaren yararlanmaları gerektiği; 'bu
nun için şirket yetkili organının bu yönde bir karar 
almasının yeterli olacağı» ifade edilmiştir. Bu konu, 
TKI'de de gündeme gelmiş ve genel müdürlüğe, daha 
2.1.1985 tarih ve 23 sayılı yazı ile aşağıda son kıs
mını okuyacağım cevap verilmiştir : 

«Çalışma hayatını düzenleyen kanunların uygula
ma alanına girişinde bir yeni dönem içinde bulunul
duğu ve elde olmayan sebeplerle gecikmelerin sonu
cu mağduriyetlerin olabileceği açıktır. Bu yeni dö
nemde vaki olabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi, 
mal ve hizmet üretiminde verimliliğin artırılabilmesi 
ve çalışma barışı, işbölümü ve işbirliği anlayışına da
yalı olarak ve uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözü
mü ile ibaşariilacaiktır. Bu safhada, daha önce yürür
lükte bulunan toplu iş sözleşmesinden yararlanan 
işçilerimizin, sözleşmenin süresinin bitmesinden son
ra gerek işletme toplu iş sözleşme düzenine geçilme
si, gerekse kuruluşunuzun yeniden düzenlenmesi ve 
elde olmayan sebeplerle toplu iş sözleşmesinin ıgeoik-
ımesinden dolayı işçilerin mağdur olmamaları bakı
mından, sözleşmede taraf olmayan işçilerin sözleşme
nin yürürlük tarihinden itibaren yararlanmaları gerek
tiği; bunun da idarî bir tasarrufla yönetim kurulu 
kararlarıyla mümkün olacağı, arzu edilirse sözleşme 
tarafı olan sendikanın yalnız bu geçiş dönemiyle bağ
lı kalmak üzere, sözleşmenin yürürlük tarihi itibariyle 
dayanışma aidatı olabileceği; işçi yararına bir düşün
ceyle ve yaygın şikâyetlerin gündeme gelmemesi için 
bu yönde işlem yapılmasının uygun olacağı düşünül
mektedir.» 

Bu görüşü, 2.1.1985 tarihinde gönderdiğimizi da
ha başta ifade etmiştim. Nitekim, İstanbul Birinci İş 
Mahkemesi de 25.1.1985 tarihinde aynı mahiyette bir 
karar vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi hükümetimiz 
ne işçiler arasında sendikal ayrım yapmaktadır ne de 
Sayın Baykal'ın ifadesiyle haksız ve farklı bir uygu
lama içindedir. Yazımıza açıkça dere ettiğimiz gibi, 
çalışma barışının- tesisi, uyuşmazlıkları barışçı yollar
la çözmek, işçi yararına bir düşünceye gerçekten sa
hip olmak, yaygın şikâyetleri gündeme getirmemek 
kararındayız. 

Şimdi Sayın Baykal'dan özellikle rica ediyorum; 
bakanlığımın açık kararına rağmen, buna uymayan 
bir işveren biliyorlarsa lütfen bana bildirirlerse veya 
aykırı davranışta bulunan bir işyerindeki işçiler ge
rek telefonla veya gerekse yazıyla bakanlığıma müra
caat ettiklerinde, derhal müfettişleri görevlendirip, 
gerekeni bizzat takip edeceğim. 

Nitekim, yazılı bir şikâyet olmamasına rağmen 
TESTAŞ'a ve Sümerbanka müfettişlerimi göndermiş 
bulunuyorum. Biz, problemin üzerine gitmekten kork
muyoruz. Toplum yararını gözeten, çalışanın hakkı
nın, teri kurumadan verilmesi prensibine inanan bir 
anlayış içindeyiz. 
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Sayın milletvekilleri, Sayın Baykal'ın son sorusu, 
temizlik bakım ve onarım müteahhitliği yapan bir 
şirkette çalışan 50 işçinin, sendika üyesi olmaları se
bebiyle işlerine, son verildiği ve bu işyerinde ne gibi 
işlem yapıldığıdır. 

Konu, müfettişlerim tarafından incelenerek 2 Şu
bat 1985 tarihli bir rapora bağlanmıştır. Bakanlığımın 
müdahalesi ile; 

1. işveren, «İşten çıkarılan tüm işçilerin yeniden 
işe alınacacağını» belirtmiştir. İşveren, iş akti feshe
dilen tüm işçilere davet yazısı çıkarmıştır. Davete 
icabet eden işçiler göreve başlamış; uymayanlara ise 
kanunî hakları ödenmiştir. Bazı işçiler işbaşı yap
mak istediklerini bildirmelerine rağmen, bugüne ka
dar işbaşı yapmamışlar, bu durum sendikaya da bil
dirilmiştir. 

2. 17 işçinin iş aktinin sendikaya üye oldukları 
gerekçesiyle, 10 işçinin iş aktinin ise 1475'e 17/1 
maddesine göre feshedilmiş olduğu, işveren, iş akti 
feshedilen tüm işçileri işe alacağını beyan etmiş ise 
de, işlerinden çıkarılan işçilerin, 1475 sayılı İş Kanu
nunun 24 üncü maddesine uygun olarak yeniden da
vet edilmesinin gerektiği, sendikaya üye oldukları ge
rekçesiyle işlerine son verildiği anlaşılan 17 işçinin, 
işbaşı yapmamaları halinde ise 1475 sayılı Kanunun 
13 üncü maddesinde belirtilen ihbar önerilerinin üç 
katı tutarında tazminat ödenmesinin gerektiği belir
tilerek, inceleme sonucu düzenlenen rapor, gereği 
yapılmak üzere bölge müdürlüğüne intikal ettirilmiş
tir. Konuyu bu açıdan da yakından takip etmekte
yiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Baykal, buyurun. 
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; önce bu sualimi Sayın Baş
bakanımız adına cevaplandıran Sayın Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanına teşekkür ediyorum. 

Gerçekten bu olayda Çalışma Bakanlığı, sayın 
bakanın belirttiği gibi - her nasılsa demeyeyim, inşal
lah bundan sonra da tutum böyle olur - çok olumlu 
bir tutum izlemiştir ve sayın bakan belirttiği yazıyı 
TKİ'ye, MTA'ya ve birçok işyerine yazmışlardır; 
bizzat gördüm ve bundan büyük memnunluk duy
dum. Ancak, bu yazıya rağmen kamu işverenleri maa
lesef buna uymadılar. TEK, MTA ve diğer kamu 
işyerlerinde işçiler, toplusözleşme yapacak yetkili 
sendika saptanır saptanmaz toplu iş sözleşmesinden 
yararlanmak için 9 uncu maddeye göre başvurmuş-
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lardır ve 2822 sayılı Yasanın 9 uncu maddesinde da
yanışma aidatı için hangi tarihte başvurulacağı hu
susunda herhangi bir hüküm yoktur. Buna rağmen, 
o sendikaya üye olmayan işçiler, hatta Türk - İş'e 
bağlı başka bir sendikaya üye olan işçiler bir başka 
sendikanın yetki alması üzerine, yetki alınır alınmaz 
başvuruda bulunmuşlar ve dayanışma aidatından ya
rarlanma dileklerini iletmişlerdir. Toplusözleşme ba
ğıtlandıktan sonra da aynı müracaatlarını yenilemiş
lerdir. Buna rağmen yararlandırılmamışlardır. 

Bu tutum, işverenlerin sendikalı işçilerle sendika
sız işçiler arasında ve değişik sendika üyeleri arasın
da ayrım yapılmamasını öngören iş mevzuatıyla, Ana
yasa kurallarına da aykırı düşmektedir. 

Belirttiğim gibi, Sayın Çalışma Bakanlığı kendine 
göre birtakım gerekçelerle «ödeyiniz» diyor. O gerek
çeler yeterli olmamakla beraber, yine onlara katılı
yorum, olumlu bir tutum takınmışlardır. Bunda mut
laka sayın bakanın etkisi olmuştur, kendisine teşek
kür ediyorum. 

İşçi hareketinin başı Türk - İş, «İki sendika da 
bize üye olan sendikalardır. Bu işçilerin bir kısmı bi
ze üye olan bir sendikaya, diğeri diğer sendikaya 
üyedir. Lütfen ödeyiniz» demiştir. Buna rağmen öden
memiştir. 

Sayın bakanın belirttiği gibi, iş mahkemesi aldığı 
bir kararla, «9 uncu maddede, dayanışma aidatı için 
hangi tarihte başvurulacağına dair kayıtlayıcı bir hü
küm olmadığından ödenmelidir» demiştir, yargının 
kararı belli olmuştur; buna rağmen ödenmemiştir. 

MTA ve TKİ gibi kamu işverenleri bunu ödeme
mekte ısrar etmişlerdir. Hükümetin bakanlıkları ara
sında görülen bu görüş ayrılığı, sayın ANAP iktidarı
nın 4 katlı yapısına uygun ise de, demokratik ciddî 
hükümet teamüllerine uygun düşmemektedir. Bir ta
rafta Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, «Bu 
ödenmelidir» diyor, diğer tarafta yine sayın bir 
ANAP'lının bakanlığına bağlı bir başka kamu işve
reni bunu ödemiyor. Tabiî bunu bir tutarsızlık ola
rak görüyoruz. 

Sayın bakan sorularımı yanıtlarken bunların sa
yıları hakkında bir bilgi vermedi. Belki bu bilgi ken
dilerine ulaşmamıştır. Bu bakımdan ben arz edeyim. 

Bana intikal eden bilgiye göre, bu durumda da
yanışma aidatı yoluyla yararlanma isteğinde bulun
malarına rağmen, yararlandırılmayan işçilerin sayısı 
200 bindir. Bunlardan hangilerinin, faaliyetleri askı
ya alınan eski DİSK üyeleri olduğunu bilmemekle 
beraber, bana başvuran arkadaşların hepsi, eski DİSK 
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üyesi olduklarını, bu yüzden işverenlerin kendilerini 
yararlandırmadığını ve bu durumda 200 bin civarın
da bulunan işçilerin yüzde 90 küsurunun DİSK'e 
bağlı eski işçiler olduklarını beyan etmişlerdir. 

Şimdi, faaliyetleri askıya alman bir DİSK var, 
yargı önüne çıkmış bulunuyor, yargı kararı çıkacak 
ve hepimiz göreceğiz. O yüzden, henüz yargının 
önünde olan bir konu hakkında bizim bir şey söyle
mek durumumuz söz konusu olamaz. Ancak, DİSK'e 
üye işçileri cezalandırma amaçlanıyorsa, vaktiyle 
üzerinde hiçbir tartışma olmayan, yasal görünen, 
mevcut yasalara göre kurulmuş DİSK'e ve ona bağlı 
sendikalara üye olmuş işçiler cezalandırılmak isteni
yorsa, bunun hiçbir yasal dayanağı olmayan, çağdışı 
ve sonuç vermez bir çabadan ibaret olduğunu arz et
mek isterim. 

Bir taraftan yüzde 53 enflasyona. karşı yüzde 25' 
lerde kalan zam vereceksiniz, diğer yandan bir kısım 
işçiye şu ya da bu sendikaya üyedir ya da değildir 
bahanesiyle zam vermeyerek çoluk çocuklarının na
fakasına, ekmek parasına göz dikeceksiniz. Böyle 
sosyal iktidar olmaz, böyle çalışma barışı kurulamaz, 
kullanamaz, sürdürülemez, iktidarı,* çalışan geniş 
halk yığınları aleyhine yoğunlaştırdığı hasmane tavır 
ve tutumdan ve saldırılardan vazgeçmeye çağırıyo
rum. 

Saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
24. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, şeker 

pancarı alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/322) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Malatya Milletveki
li Ayhan Fırat'ın, şeker pancarı alımlarına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Ayhan Fırat?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
25. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ka-

rakaya Barajı nedeniyle yapılan istimlaklara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/323) 

BAŞKAN — 25 inci sırada Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın, Karakaya Barajı nedeniyle yapılan 
istimlaklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Ayhan Fırat?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 

talebim vardı efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Taşdemir, İçtüzüğü lütfen 
açın bir defa daha okuyun. Ama ben öğrenebilmeniz 
bakımından içtüzüğü okuyorum. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Teşekkür ede
rim, buyurun okuyun. 

BAŞKAN — «Gündem dışı söz talebi tamamen 
Meclisi yöneten başkanın takdirine mevdu bir konu
dur, söz verebilir» demektedir. 

Bu itibarla söz verip vermemek tamamen başka
nın takdirine bağlı bir konudur. 

İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre söz istiyorsu
nuz. Ne diyor 64 üncü madde: «Başkanın gündem
le ilgili, bir faaliyetinden dolayı»; henüz gündeme 
girmediğimiz bir konuda başkanın gündemle ilgili bir 
faaliyeti için gündem dışı söz isteyebilir misiniz? 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Müsaade bu
yurur musunuz? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim anlata1-
lım. 

İkincisi, «Başkanın tarafsızlığını» söylüyorsunuz. 
Herkes kalkar, «Ben başkanın tarafsızlığı için konu
şacağım» der. Başkan hangi hareketiyle tarafsızlık 
yapmış? Size söz vermediği için; size söz vermemem, 
İçtüzüğün okuduğum maddedeki takdir hakkımı kul
lanmamdan dolayıdır. Bu itibarla İçtüzüğün 64 üncü 
maddesine göre size usul hakkmda verilecek bir söz 
hakkı doğmamıştır. 

Kaldıki, gündem dışı söz sıra taleplerini okuyo
rum. Geçen haftadan Sayın Ledin Barlas'a Sayın 
Ayçan Çakıroğulları ve Sayın Muzaffer İlhan gün
dem dışı söz talebinde bulunmuşlar ve bana da bunu 
intikal ettirmişlerdir. 

3 üncü sırada Sayın Durmuş Fikri Sağlar, sizden 
evvel Sayın Hilmi Biçer; 5 inci sırada Sayın Taşde
mir; 6 ncı sırada Sayın Kemal Gökçora; 7 nci sıra
da Sayın Kadir Narin, 8 inci sırada Sayın Münir Se-
vinç'in talepleri vardır. Zatı âliniz, «Fikri Sağlar söz 
hakkını geri alac*k» dediniz. Sayın Fikri Sağlar, ba
na müracaatla söz hakkım geri aldığına dair bir be
yanda bulunmadı; dilekçeleri burada duruyor. 

Bu itibarla size neden söz vermemiş olduğumu 
açıklamış bulunuyorum. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz, 64 üncü madde sadece gün
deme ait değildir. 

BAŞKAN — Sayın Taşdemir, bugüne kadar kul
lanmadığımız disiplin hükümlerini bize uygulatma 
durumunda olmayınız. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Lütfen Sayın 
Başkan... 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ri
ca ederim, disiplinle ne ilgisi var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi usule uygun olarak 
söz istemez ve Başkanlığın kendilerine olan ikazları
nı dinlemez, kabul etmez ve direnirse bendeniz usul 
ve disiplin hükümlerini tatbik mevkiinde kalırım. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
tatbik edeceğiniz hükümlere saygılıyım; ancak, 64 
üncü maddede şöyle bir hüküm daha Var Sayın Baş
kanım : «Sadece gündeme ilişkin değil, Meclisin ça
lışma usullerine uymaya davet konusunda lehte ve 
aleyhte en çok ikişer kişiye söz verilir».. 

BAŞKAN — Efendim, Meclisin çalışma... 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 

burada*. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Taşdemir, 

ben 60 inci maddeye göre... 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Ben gündem 

dışı söz istemiyorum; ancak, sizi Meclisin çalışma 
usullerine uymaya davet edeceğim. 

BAŞKAN — Hangi usule riayet etmemişiz? 

VI, — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

7. — 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) (1) 

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

1 inci sıradaki kanun teklifinin geri alınan mad
deleri komisyondan gelmemiş bulunduğundan geçiyo
ruz. 

2. — 5.4.1983 Tarihli ve 2813 Say'ılı Telsiz Kanu
nuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sa
yısı : 272) (2) 

BAŞKAN — 5.4.1983 Tarihli ve 2813 Sayılı Tel
siz Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporunun gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

(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) 272 £ Sayılı Basmayazı Tutnağa eklidir^ 
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İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Müsaade bu
yurun, kürsüden izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, oradan söyle, ben sana 
izah edeyim. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağn) — Çalışma usu
lüne. 

BAŞKAN — Hangi usule? Şimdi, Meclisin çalış
ma usulünü İçtüzük 170 madde ile izah etmiş. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — «Söz vermiyorum» 
deyin de otursun Sayın Başkan. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Meclisin ça
lışma usulü ve teamül konusunda... 

BAŞKAN — Saym Taşdemir.. Taşdemir.. Taşde
mir.. Meclisin çalışma usullerini İçtüzük 170 madde 
ile izah etmiş. Bunların hangi usulünü ihlal etmişim 
söylesene? 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başka
nım, 64 üncü madde gayet açıktır; müsaade buyu
run... 

BAŞKAN — Size söz veremiyorum efendim. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Sayın balkan ve sayın komisyon yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmamasına karar verilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

Kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
'bül edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

5.4.1983 Tarihli ve 2813 Saydı Telsiz Kanununa Bir 
Ek Madde Eklenmesi Hakkımda Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2813 sayılı Telsiz Kanununa aşağı
daki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Ruhsatı alınmış ve adlarına 
tahsis edilerek yurt sathında tescil edilmiş frekansta 
çalışan telsiz cihazlarını, Emniyet Genel 'Müdürlüğü, 
önceden müsaade almadan yurdun her yerinde kul
lanabilir.' 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?» 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sayın 
'Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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T. B. M. M. B : 83 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; güzel Türkçemize hür
metim dolayısıyla söz aldım. Affınızı rica ederim. 

«Ek madde eklenmesi» diye bir tabir olamaz. 
«Madde Eklenmesi Hakkında Kanun» denir, madde
de böyle geçer. Öyle tashih edilmesini rica edeceğim. 
Sayın Başkan eğer lütfederler de maddeyi tekrar 
okurlarsa eski tabirle maddede bir tenafür olduğu
nu görürsünüz, ek kelimesi iki defa tekrar edilmiş
tir. Onun için maddenin Türkçe selikasına uygun şe
kilde tashihini rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon bu konuda ne der?. 
İÇtlŞLERt KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Sayın Başkan, kanuna ek madde ekle
nir. Çünkü o kanunda diğer ek maddeler vardır. 

BAŞKAN — Komisyon Sayın milletvekilinin gö
rüşüne katılmıyor. 

Bu itibarla maddeyi okunduğu şekliyle oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini 'Balkanlar 

Kurulu yürütür. 

BAIŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum •: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamam

lanmıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve tasarı 
kanunlaşmıştır. 

3. — 13 Kânunusani 1943 Tarihli ve 4357 Sayılı 
Hususî İdarelerden Maaş Alan ilkokul öğretmenle
rinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılma
larına ve Bu Öğretmenler îçin Teşkil Edilecek Sağlık 
ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğ
retmenlerin Alacaklarına Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/497) (S. Sayısı : 275) (1) 

(1) 275 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 
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I BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasında yer alan, 
13 Kânunusani 1943 Tarihli ve 4357 Sayılı Hususî 
İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kad
rolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve 
Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçti
maî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğret
menleri. Alacaklarına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporunu görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz. 

Tümü üzerinde 1 inci sırada, Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın İsmail Dayı söz istemiştir. 

I Buyurunuz Sayın Dayı. 

ANAP GRUBU ADINA İSMAİL DAYI (Balı
kesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; kısa adı İLKSAN olan ilkokul öğretmenleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı ile ilgili yasa 
değişikliği tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubu 
adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınıza 

I gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

13 Kânunusani 1943 Tarihli ve 4357 sayılı Hususî 
İdarelerden Maaş Alan İlkokul öğretmenlerinin Kad
rolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu 
öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenle-

I rin Alacaklarına Dair Kanunda değişiklik yapılması 
1 hususu, Bakanlar Kurulunca düşünülmüş, bu hususta-
I ki tasarı Millî Eğitim Komisyonuna havale edilmiş 
I ve Komisyonda yapılan müzakerelerden sonra hu-
I zurlarınıza gelmiştir. 
I 1943-yılında genel bütçeden maaş alamayan ilk-
I okul öğretmenleri için, o zamanki şartlarda düşünü-
I lüp çıkarılan bu Kanunla iki amaç güdülmüştür : 

I Birincisi, sağlık ve spsyal yardım mefhumu ve 
sandığı; ikincisi ise, yapı sandığı. Her türlü vergi ve 

I harçlardan muaf tutulan bu kuruluş, zamanla geliş
miş; ancak açık birçok hükümlerden ve devlet de-

I netiminden yoksun olduğu için yıllar geçtikçe tadi-
I lat ihtiyacı duyulmuş, nitekim 1953, 1958 ve 1978'de 
I anastatüde değişiklikler yapılmıştır. Bu Kanunun 
I 14 üncü maddesinde belirtilen, «Sandığın idaresi, iş-
I leyiş tarzı ve esasları; «ortaklar umumî heyetince 
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hazırlanıp, Maarif Vekilliğince tasdik olunacak bir 
anastatü ile tespit olunur» hükmü, zamanla belirli 
maksatlar için kullanılmış, şahsî menfaat ve devleti
mizi yıkıcı kuruluşlar tarafından dolaylı bir şekilde 
maalesef kullanılma yoluna gidilmiştir. 

Yaklaşık 250 bin ilkokul öğretmeni ve yardım
cılarının ortak olduğu İLKSAN, evvelleri faydalı ol
muşsa da, zamanla ve bilhassa 1970'li yıllardan son
ra çok bariz bir şekilde belirli mihrakların para kay
nağı ve istihdam yeri olarak kullanılmıştır. 

14.5.1958 yılında 7117 sayılı Kanunla değişikliğe 
uğrayan bu Kânunun önemli amaçlarından biri olan 
«yapı sandığı» konusu; 1958 yılında kurulan Öğret
menler Bankasına devredilmiştir. İlkokul öğretmen
lerinin genel bütçeden maaş alır duruma getirilme
lerinden sonra da ilkokul öğretmenlerinin kadroları, 
terfi, taltif ve cezalandırılmaları hususu da, bildiği
niz gibi Millî Eğitim Bakanlığına bırakılmıştır. Geri
ye, ilkokul öğretmenlerinin sağlık ve sosyal yardım 
hizmetleri kalmıştır. Evvelce, ortakların teşkil ettiği 
genel kurulca, öğretmenlerden alınacak ücret tespit 
edilir ve tahsil görevlileri tarafından toplanırken; bi-
lahara bu para, öğretmenlere maaş ödenirken 60'âr 
lira olmak üzere, terfi anında da bir kereye mahsus 
2 misli tahsil edilmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığın
ca ifa edilmiştir. 

• Sayın milletvekilleri, bu sandığa zaman zaman Ma
liye Bakanlığı tarafından da yardım yapılmıştır. Bir 
örnek vermek gerekirse : 1982 yılında 150 bin lira, 
1983 yılında 1 milyon 250 bin lira, 1984 yılında 1,5 
milyon lira yardım yapılmış, 1985 yılı için de 1,5 mil
yon lira yardım ayrılmıştır. 

Biraz evvel arz ettiğimiz gibi, yaklaşık 250 bin 
ilkokul öğretmeni ve yardımcısından kesilen paralar
la bütçesi oluşan bu kuruluşa, şu gelirler de eklen
diği zaman oldukça büyük bir tablo karşımıza çık
maktadır. Her ay kesilen ödenekler, teberrular, san
dık gelirlerinin nemalandırılmasından hâsıl olacak 
kârlar, sandığın emlakinden ve kuruluşlarından ge
len işletme kârları ve Devlet desteği mahiyetindeki 
ilave gelirler. 

1958 yılında öğretmenler Bankasının kuruluşu adı
na bir miktar sermaye ile ortak olunan bu banka
nın hisedarlığı yanında, bugün ÎLKSAN'ın Öğretmen 
Pazarları, mal varlığı ve işletmesini yaptığı bazı ken
di emlakleri veya kendi kuruluşları vardır, öğretmen 
Pazarları, Adana'da, Ankara'da, Zonguldak'ta ve Bit
lis'te faaliyet halindedir. Mal varlığı ise -bir nebze 
toparlayaıbîldiğim kadarıyla- Burhaniye ören'de 78 dö-
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nümlük kamp yeri, Bolu-Karasu'da içinde sıcak su 
kaynağı bulunan bir arsa, Anfcara-Hisar'da Berlin Ote
li ve yine Ankara-Kurtuluş'talki genel müdürlük bi
nalarıdır. 

İşletmesini yaptığı kuruluş da, tstaribul-Gebze'de 
Tfdruk Defter Fabrikasından oluşmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bu kısa kanun değişik
liği üzerinde çok şey söylemek mümkün. Evvelce de 
bahsettiğimiz gibi, başlangıçta, iyi niyetlerle kuruldu
ğunu zannettiğimiz bu kuruluşun maalesef en büyük 
eksikliği, denetimden yoksun bulunmsıdır. Zamanla 
legal ve (illegal örgütlerin eline geçen 'bu kuruluş, yüz-
binlerce öğretmenin emeği, göz nuru ve beyin gücü
nün mahsulünü maalesef yeterince kullanamamış, hat
ta israf etmiştir. Yukarıda da arz ettiğim gibi, (bil
hassa 1970'li yıllardan sonra tamamen bu kuruluşla
rın kontrolüne geçmiştir. Hatta örfî idarece aranan, 
mahkûm olan ve öğretmenliğine son verilen kişiler de 
bazan bu kuruluşların kadrolarında görev almışlar
dır. Bu kuruluşun oazı yöneticileri hakkındaki arama, 
mahkeme dosyaları ve işlemleri de halen yürürlükte
dir. 

Yıllarca ciddî ve millî bir denetim yapılmamış olan 
bu kuruluşun esas hastalığı, 13 kişilik genel yönetim 
kurulunda Millî Eğitim Bakanlığının 1 temsilcisi ol
masından ibarettir. Bundan dolayı etkinliği olmadığı 
kendiliğinden görülmektedir. Ciddî bir denetim talep 
edildiği zaman dikkate alınmamış; ancak 1984 yılında 
örfî idare şartları içinde Millî Eğitim Bakanlığının ve 
Maliye Bakanlığının müfettişleri tarafından denetlen
miştir. 

Birçok mal alışlarında (bu kuruluştan sonra) mal 
alan Millî Eğitim Vakfı aynı malı çok daha ucuz 
olarak aynı firmadan aldığı halde, bu kuruluş neden
se bonkör davranmış, pahalı mallar almış, aynı za
manda topluca mal alışlarında uygulanan yüzde 10' 
dan yüzde 30'a kadar varan Iskonto yaptırmaya da 
yönelmemiştir. Nedense bu konudaki 'bonkörlüğü bu 
kuruluşa, yalnız bir kazak alımında yüzde 10 olsa 700 
bin lira, yüzde 30 olsa 2,5 milyon lira zarar getir
miştir. 

Muhterem milletvekilleri, bir nevi legal ve illegal 
kuruluşların destek ve örtülü ödenek yeri haline ge
len bu kuruluşu, zaman zaman ve bilhassa başlangıç 
yıllarındaki iyi çalışmasından uzaklaşması dolayısıyla 
ve ortak olan öğretmenlerin hukukunun zedelendiği, 
istismar edildiği bir yer olmaktan kurtarmak için, bu 
Kanun tasarısının 14 üncü maddesinde yapılan değişik
lik huzurlarınıza getirilmektedir. Yapılmak istenen; 
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Kanunun 14 üncü maddesinde «ortaklar umumî he
yetince hazırlanır» denen anastatünün «Millî Eğitim 
Bakanlığınca 3 ay içinde hazırlanır» denmesidir. Bu
gün görüşeceğimiz esas, ana konu budur. Bu 3 ay 
zarfında, normal işleyiş dışında her türlü mal satışı 
ve üzerinde işlem yapılması da durdurulmak isten
mektedir. Konuyu kısaca özetlediğimi arz ediyorum. 

Bugünkü statüde üyelerine yapılmakta olan yar
dımların, günün şartları içinde, mesela hastalık, ev
lenme, doğum-ölüm, afet yardımı, sakatlık ve emek
lilik yardımlarının günün şartları içinde ve gelecek za
man içinde yıpranmayaoak bir şekilde Millî Eğitim 
Bakanlığının -sizler kabul ettiğiniz takdirde- hazırla
yacağı ana statüde geçerlik kazanacağını ümit ediyo
rum. 

Bu vesileyle grubum adına hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İsmail Dayı. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Abdurr anman Necati Kara'a; buyurun efendim. (MDP 
sıralarından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA ABDURRAHMAN NE
CATİ KARA'A (Kütahya) — Sayın Başkan, Türki
ye Büyük Millet 'Meclisinin değerli üyeleri; 4357 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasını öngören tasarı 
üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisinin görüşlerini 
belirtmek üzere huzurunuzdayım. 

Kanunda değişiklik yapılmasına dair bu 'tasan ile 
bize göre, anastatünün ortaklar genel kurulunca dü
zenlenmesi yerine, bakanlıkça düzenlenmesi istenme
si, işin esasını teşkil etmektedir. Böylece, günün ih
tiyaçlarına cevap vereceği ve ısandık men'faatlarının 
korunacağı tasanda iddia edilmiştir. Gene bu san
dığın ideojolik amaçlara yöneltilmek istendiğinin mü
şahede edildiği, tasarının gerekçesinde yazılı bulu
nuyor. 

Ancak, gene benden önce konuşan sayın arka
daşımın ifade ettiği gibi, geçmişte anarşik olaylara 
karışanların 'bu sandıkta görev almış olmaları dahi, 
kanaatimizce hu tedbiri haklı kılmaz. Çünkü hu, öğ
retmenlerin her ay kendi maaşlarından 'kesilerek mey
dana getirdikleri bir yardımlaşma sandığıdır. Ancak, 
eğer denetimde bir problem var ise, şüphesiz bu gi
derilmelidir. 

Gene, 1984-1985 Türkiye'sinde ve hele 1982 Ana
yasasının çerçevesinde bu ideolojik amaçlar nedir ki, 
tamamen antidemokratik bir yasa ile 250 bin öğret
menin en tabiî demokratik hakları kısıtlanmak isten
mektedir? Zira, malumdur ki, sandık gelirleri esas 
itibariyle üye öğretmenlerin her ay maaşlarından ke

silen paralardan oluşmaktadır. Tabiî her şeyden ön
ce, sandığın malî gücünün ne olduğu ve eğer birta
kım yanlış harcamalar ve istismarlar var ise, bun
ların ne olduğunun da kanaatimizce belirtilmesi la
zımdır. 

Gene, tasarının genel çerçevesinde ifade edilen, 
«Sandığın yönetimine belirli hiziplerin hâkim olmak 
istemeleri sonucu rahatsız durumların ortaya çıkmak
ta olduğu» cümlesi mutlaka hükümetçe açıklığa ka
vuşturulmalıdır. 

§urası açıktır ki, Anayasamızın 129 uncu madde
sinin 1 inci fıkrası, «Memurlar ve diğer kamu gö
revlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faali
yette bulunmakla yükümlüdürler» demekte olduğu
na göre, bugünkü mevzuat çerçevesinde, nasıl olur 
da sandığa ideolojik amaçlar hâkim olabilir ve belir
li hizipler rahatsızlık yaratabilir, merak ederiz. 

Millî Eğitim Bakanlığımız, Anayasa ve kanun
ları işletmekten aciz midir ki bu tamamen antide
mokratik tasarıyı huzurunuza getirmek gereğini duy
muştur? öğretmenler kendi tasarruflarıyla biriken 
paralarını kendileri niçin tasarruf edemez olsunlar? 
Kanaatimizce, bu tasarı kanunlaştığı takdirde öğret
menlere bir ağır idarî vesayet getirilmektedir. «Siz 
statünüzü yapamazsınız, bakanlık yapar» denmekte
dir. Kanaatimizce sandığın denetimi ayrı bir şeydir. 
Statü yapma yetkisi sandıklara Türk Medenî Kanu
nuna göre verilmiştir ve bu ortakların hakkıdır. Türk 
Medenî Kanununa göre de, ortakların bu haklarının 
elinden alınabileceği ıkanaatini taşımıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, eğer bu tasarıdan hedef
lenen şey kaynakların verimliliği ve sandığın tasar
ruflarının üye menfaatlarına uygun kullanılması ise, 
o takdirde kanun ve statüsü doğrultusunda kullanıl
masının kontrolü için buna bir fıkra ilave edilmesiy
le meselenin halledilmesi mümkündür. Aksi halde, 
eğer bu böyle yapılmaz ise ve tasarı bu haliyle ol
duğu gibi kanunlaşırsa, bizce öğretmenlerin 42 yıllık 
maaşlarından birikmiş milyonları ellerinden alınmış 
olacaktır. Ayrıca, bunun çok haksız bir durum orta
ya çıkaracağını da takdirlerinize arz etmek istiyoruz 
ve gene kanaatimizce Türkiye Büyük Millet Mecli
since anti-demokratik bir kanunun tedvin edilmesi gi
bi yüce Meclisin kendisine ters düşen bir acı durum 
da ortaya çıkacaktır. 

Bu 'sebeple, son olarak şunu arz etmek istiyoruz: 
Eğer, problem gerçekten sandığın idarî ve malî de
netimi ise, vereceğimiz önerge ile ilave edilecek bir 
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fıkrada bakanlığa bu yetki tanınmak suretiyle mese
le halledilebilir. 

Durumu takdirlerinize sunuyor, teşekkür ediyo
rum. (MOP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kara'a. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Şeref Bozkurt; 

buyurun. 

HP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZ
KURT (Çanakkale) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; yöneten 
Başkanın, metnini inceleyip, sabah verdiğini ifade 
ettiği ve amaçları sadece milletin temsilcilerine ken
dilerinin sorunlarını anlatmak olan gençlerin tevkifi 
ile ilgili önemli ve müstacel bir konuda bir millet
vekili arkadaşımızın gündem dışı konuşmasına son
radan söz vermediği, öte yandan dış ilişkiler. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, Sayın Bozkurt, bir 
dakikanızı rica edeceğim. Lütfen tasarı üzerinde ko
nuşun. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Evet, tasarıya geliyorum efendim. 

öte yandan dış ilişkiler ve hele özellikle literatür
de süper güç olarak tanımlanan bir ülkeye yaptığı 
gezi konusunda anamühalefet partisi sözcüsü konu
şurken sabırla dinlemesi gereken Sayın Başbakanın 
alışılmışın dışında Genel Kurulu terk ettiği bir top
lantıda bu konuşmamızın başka terklere mahal ver
memesi ümit ve dileği ile görüşülmekte olan kanun 
tasarısı 'hakkındaki grubumun' görüşlerini arz edece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, size usul gereği hak
kınız olan kanun tasarısı üzerinde söz verme hakkı
mız, sizin gündem dışına çıkmak, sadet dışına çık
mak hakkınıza imkân vermez. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla). — 
Hakkımı İstimal ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Kaldıki, daha evvel burada sırala
dık. Sayın arkadaşımızın sırası 6 ncı sırada ve bana 
Sayın Fikri Sağlar'ın... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sa
yın Başkanım, zatı âliniz çıkıyorsunuz sadet dışına. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar'ın bu talebinden vaz
geçmediğini de 'burada okudum. Bu itibarla hakkı 
suiistimal etmek hiç'bir zaman size hak vermez. 

Buyurun. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bu

rada, huzurda aynı durumun sizin için de varit ol
duğunu beyan etmek isterim. 
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Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan kanun 
tasarısı, öğretmenlerin katılmış 'bulundukları sağlık 
ve içtimaî yardım sandığında, sandığın ana tüzüğü
nün nasıl saptanacağı konusunda hükümetin sevk et
miş olduğu yeni hükümlerle ilgilidir. Tüm dünyada 
hukuk sistemlerinin, hukuk sujesi olarak kabul et
tikleri 2 türlü varlık 'bulunmaktadır. Bunlardan biri 
gerçek. kişiler, diğeri ise tüzelkişilerdir. Tüzelkişilik, 
hukuksal yapının kişilik izafesi suretiyle ortaya çı
kar, yani burada farazi bir kişilik söz konusudur. 
Tüzelkişiler, gerçek kişilerin ilgili yasaların öngör
düğü en az sayının üstünde bir araya gelmeleri sure
tiyle vücut bulan ve belirlenen ana tüzük ya da statü 
çerçevesi içerisinde faaliyet gösteren kuruluşlardır. 
Bu faaliyetler tüzelkişilerin ya da tüzelkişiliğin organ
ları tarafından .'belirlenir, yürütülür ve denetlenir, ya
ni tüzelkişilerin ana karar ve denetim organları ola
rak genel kurulları ve genel kurulun talimat ve de
netimi altında işleyen yürütme ve denetim organla
rı mevcuttur. Kaldıki, tüzelkişilerin faaliyetleri, ken
di iç bünyesi içerisinde ihdas edilmiş bulunan organ
larının denetiminin de ötesinde, ki hu organlar de
netim kurulu ve genel kuruldur, bu organların da 
dışında, genel yargı merci ve makamlarının ilgili tü
zelkişiliğin faaliyetleriyle ilgili yasalara, ana statüye 
veya içtüzüğe uygunluk açısından da yargılama yo-
luvla müdahale ve denetim olanakları mevcuttur. Bu 
suretle, kendi iç organlarının dışında, kamusal kud
reti haiz bir başka denetim mekanizması da esasen 
mevcut 'bulunmaktadır. 

Tüzelkişilerin ana tüzük veya statülerini kendile
rinin »belirlemeleri, demokratik rejimle idare edilen 
tüm ülkelerde ve ta'bir caizse, müsaade edilirse, aşa
ğı yukarı tüm dünyada ana kuraldır. Doğal olarak 
bu statüde yapılacak bir değişiklik de aynıyla bu 
ana kurala tabi olmak gerekir. Dernekler Yasası uya
rınca dernekler, Sendikalar Yasası uyarınca sendi
kalar, Kooperatifler Yasası uyarınca kooperatifler 
ve nihayet Ticaret Kanunu uyarınca vücut bulmuş 
olan şirketlerin hepsini, yani tüm tüzelkişileri bu çer
çeve içerisinde mütalaa etmek, bu çerçeve içerisinde 
değerlendirmek gerekir. 

Yasa koyucu, ana statü ya da tüzüklerin tabi ola
cakları genel kuralları; ama altını çizerek ve vurgu
layarak tekrar arz ediyorum, ana statü ya da ana tü
züklerin ta'bi olacakları genel kuralları ve hatta bu
rada kamu düzeni, kamu güvenliği gibi nedenlerle 
'belki de »birtakım yasaklama ve sınırlamaları belir
leyebilir. Ne var ki, yasa koyucu bir tüzelkişiliğin 
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anastatüsünün bizzat idarece tanzim ve tespitini ön-
göremez. Bu tümüyle anti-demokratik bir yaklaşım 
ve anti-demokratik bir davranış olur. 

Değerli arkadaşlarım, burada tasarının gerekçe
sinde ve komisyon raporunda yer alan ve aşağı yu
karı aynı mahiyette olması itibariyle birkaç cümleyle 
arz edebileceğim bir noktaya da temas etmek istiyo
rum. Komisyon raporunda deniyor ki: «İdeolojik 
amaçlı dernek ve görüşlerine vasıta haline getirilmiş
tir.» Bu tespitleri yadırgamamak mümkün değildir. 
Bugünkü Anayasa ve yasalara göre, siyasî partiler 
dışındaki tüm tüzelkişilerin siyasetle uğraşamayacak-
larını herkes bilmektedir. Böyle bir uğraşının ortaya 
çıkması; hatta bırakın ortaya çıkmasını böyle bir ih
timalin dahi var olması halinde, mevcut yasal mev
zuat çerçevesinde alınabilecek başkaca önlemler var
dır ve hatta bugünlerde bu 'önlemler oldukça yaygın 
ve etjkin bir biçimde de kullanılmaktadır. Binaenaleyh, 
böyle 'bir gerekçenin varlığını kabul etmek ya da böy
le bir tehlikenin, 'böyle bir gerekçenin ileride vücut 
bulabileceği- ihtimaline binaen, genel olarak mevzu
atın öngörmüş olduğu önlemlerin dışında böylesi bir 
antidemokratik yaklaşımla ortaya çıkmanın ne denli 
uygun bir davranış olduğunu yüce Genel Kurulun 
takdirine sunmak isterim. 

Eğer öyle bir mütalaa geçerli ise, eğer öyle bir 
ihtimalden korkuluyor ise, bu ihtimalin bugün ge
tirilen tasarıda da aynıyla mevcut olduğunu ben bu 
kürsüden iddia etmek isterim, öyle ya; Millî Eğitim 
Bakanlığının başında bulunan sayın bakan ve siya
sal iktidar için de, bunu kendi siyasal amaçları doğ
rultusunda kullanmak her zaman mümkündür ve va
rittir. (HP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, esasen mevcut bulunan ya
sada, yani tasarı ile değiştirilmek istenen yasada aşa
ğı yukarı Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığına 
da önemli 'bir fonksiyon zaten tanınmış bulunmak
tadır. Gerçekten, 'kanunun eski metni tetkik buyu-
rulduğu takdirde, görülecektir ki umumî heyetçe tes
pit edilecek içtüzük ya da anastatünün herhangi bir 
değişikliğe maruz kalması halinde, bunun Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığının tasdikine tabi ol
duğu zaten mevcuttur. Binaenaleyh, Millî Eğitim, 
Gençlik ve Spor Bakanının bu konudaki mevcut ve 
yeterli yetkisinin yeni bir imparatorluğa yeni bir 
mahal tespit etmek çabasından Öte bir anlam taşı
madığını burada özellikle ifade etmek ve arz etmek 
isterim. 

Değerli arkadaşlarım, esasen kanunda «ortaklık» 
tabiri geçiyor. Gerçekten bu sandığa üye olanlar, 

mevcut statüleri itibariyle üyeliğin dışında ortaktır
lar. Mevcut sandığın sahip olduğu maldan, mamelek
ten ortak sıfatıyla yararlanmak durumundadır. Bir 
ortağın sahip olduğu payın da söz konusu olduğu bir 
yönetim, bir içtüzük, bir anastatü ve bir uygulama 
konusunda böylesine -söz sahibi olmaktan uzak bu
lundurulmasını, bizzat sayın bakanın mensup olduğu 
siyasal düşüncenin kendisiyle de bağdaştırmak müm
kün değildir. 

Bu düşüncelerle Halkçı Partinin bu tasarıya olum
suz oy vereceğini yüce Genel Kurulun 'bilgisine say
gıyla arz ederim. ı(HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. 
Tasarının tümü üzerinde başkaca söz isteyen?... 
Buyurunuz Sayın Melen. 
FERİT MELEN ı(Van) — Soru soracaktım efen

dim. 
BAŞKAN — Efendim, müzakerelerin tamamla

nıp, tamamlanmadığını tespit edelim, ondan sonra. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İBRAHİM TAŞDE'MİR (Ağrı) — Kişisel söz is

tiyorum Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Hükümetten sonra vereyim efendim. 
Yalnız bir hususu belirtmek isterim : 
Sayın Şeref Bözkurt'un hakkını suiistimal ettiği 

gibi, ibir hakkın suiistimaline girerseniz sözünüzü ke
serim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Ben hakkımı suiistimal etmedim Sayın Başkan. Şu 
sözleri söylemekle siz hakkınızı suiistimal ediyorsu
nuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Şahsım adına söz istiyorum 

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

N I M . VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; gruplar adı
na yapılan konuşmaları dinledik. Müsaade ederseniz 
bazı teknik konulara açıklık getirmek istiyorum, öy
le sanıyorum ki, bu açıklamadan sonra burada gö
rüşlerini belirten sayın grup temsilcisi arkadaşlarımı
zın bazı görüşlerinden herhalde vazgeçeceklerini tah
min ediyorum. 

Evvela, Millî Eğitim Komisyonunda diğer partili 
üyelerin de ittifakıyla böyle bir tasarının huzurunuza 
getirilmiş olmasından dolayı memnuniyetimi ifade 
etmek isterim. 

Komisyonda bu meseleleri enine boyuna görüş
tük. Eğer kanun tasarısını lütfedip tetkik ederseniz, 
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Komisyonda herhangi bir muhalefet şerhinin olma
dığını görürsünüz. Sebebi şudur : Orada bazı mese
leleri geniş geniş, enine boyuna izah etme fırsatı bul
duğumuz için tereddütleri izale ettik. Ümit ediyorum 
ki, aynı şekilde şu anda da tereddütler izale olacak
tır. 

Evvela bu Sandığın, Dernekler Yasasıyla veya di
ğer sosyal güvenlik kurumları; yani Emekli Sandığı 
veya Sosyal Sigortalar Kurumu ile fonksiyon bakı
mından ilişkisi var; ama* işleyiş bakımından, prose
dür, bakımından ilgisi yoktur. 

Mesela, Emekli Sandığının ortakları kendi statü
lerini belirlemezler. Hepsi memurdur öğretmen gibi; 
ama kendi statülerini kendileri belirlemezler. Pekâlâ 
kim belirler? 

Bu Sandığın statüsünü kim belirliyor ve o yetkiyi 
kim veriyor? İşte o yetkiyi, 1943 senesinde çıkartı
lan Kanun veriyor. Çünkü bu Sandık bir ticaret iş
letmesi değil ki Ticaret Kanununa tabi olsun; bir 
kooperatif değil ki Kooperatifler Kanununa tabi ol
sun. Evet özelliği olan, diğerlerine benzemeyen bir 
tüzelkişilik. Çünkü, tüzelkişilik eğer devlette ise, ki 
meselâ Devlet Su İşlerinin tüzelkişiliği vardır, yalnız 
Devlet Su İşlerinin tüm denetimi, geliri, murakabesi 
devletin elindedir. Kanunlar o şekilde emretmiştir; 
ama bu kuruluş, öğretmenlerin parasını millî eğitim 
topladığı halde ve ilaveten de bütçeden yardım ya
pılacağı konusu kanunda yer aldığı ve bütçeden de 
yardım yapıldığı halde, yani devlet de bir manada 
ortak olduğu halde, ki özellikleri buradan geliyor, 
bir tüzelkişilik; ama özellikleri olan bir tüzelkişilik, 
statüsünü, kendi ortaklarının da yapması yetkisini 
bizzat kanun veriyor. 

Şimdi soruyorum, eğer bu kanun çıktığında bu 
yetki verilmeseydi ne olurdu? Herhalde, bir sosyal 
güvenlik kurumuna atıf yapılır veya başka bir mad
de konulurdu; bir. 

İkincisi, Sayın Bozkurt'un ifade ettiği gibi - genel 
olarak son derece doğrudur, katılıyorum - iç organ
lar, kanunî olarak belirli yerlerde, belirli şekillerde 
var ise, tabiî ki, iç organların kendi kuralları içinde 
çalışması gerekir. Yalnız, dikkat buyurunuz bu ka
nun - neden çıktığını, nasıl çıktığını Sayın Dayı izah 
ettiler - iç organları tarif etmiyor efendim. Yani, bu 
bir teknik zarurettir, onu arz etmeye çalışıyorum. 

Bu Kanun diyor ki, «Sandıktan tediyeleri, Divanı 
Muhasebat vizesine tabi değildir» Neden bunu yazı
yor? Devletin bütçesinden para verildiği halde, ora
ya takılmasın, serbest çalışsın, kendi iradesi içerisin-
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de doğru dürüst yürüsün diyerekten Divanı Muhase
bat vizesinden ayırıyor; yani Devletin, bütçesinden 
para vermesine rağmen. Bu hükmü koymasa, tabiî 
başka türlü olacak. Onu böylece bertaraf edip, ken
di içinde işler bir hale getiriyor. 

Ondan sonra diyor ki,.«Sandıkların idaresi, - ya
ni organı ne olacak, kim kime yazacak, hangi yet
kiyi kim kullanacak, işleyiş tarzı ve esasları, ortaklar 
umumî heyetince hazırlanıp, Maarif Vekilliğince tas
dik olunacak bir anastatü ile tespit olunur» Yani 
Emekli Sandığı gibi bir kanuna dayanmıyor, Sosyal 
Sigortalar Kurumu gibi bir kanuna dayanmıyor ve 
orada ortaklar statüyü tespit edemiyorlar, burada 
ediyorlar. Yani bu tamamen, kanunun verdiği • bir 
özel yetkidir. Diğerleriyle de bunu bağdaştırmak ve
ya aynı sepete koymak mümkün değildir. 

Sayın Bozkurt, şimdi bakınız bizim yaptığımız ne; 
yani esasında çok ıbüyük bir olıay değil, bizim yaptı
ğımız da şu : Siz de ifade buyurdunuz. Aslında sta
tüyü... 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Meclise ıbitap 
ediniz Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBÎ DİNÇERLER (Devamla) — özür di
lerim efendim. 

Statüyü genel kurul yapıyor ve Millî Eğitim Ba
kanlığının tasdikine sunuyor. Yalnız içkide hangi or
gan olacak, genel kurulun yetkileri nedir -bakınız ka
nunda yok- genel kurul kendi içinden hangi organları 
kuracak; halbuki bir ticaret şirketi olsa açıktır ka
nunda, kanun müeyyide koymuştur, anonim şirket 
şunu şunu şunu yapar, şu organlarla yürür, koope
ratif sununla yürür, limited şirket sununla yürür di
yor; burada bu yok, tamamen mesfcût geçilmiş. 

Şimdi diyeceksiniz ki : Peki siz tasarı olarak iç 
yapıyı belirten 'bir kanun getirseydiniz. Şimdi onun 
da cevabını şöyle arz etmek istiyorum : Biz aslında 
'bu müessesenin iç işlerine icra olarak karışmak iste
miyoruz. Bunu komisyonda da sarahatle belirttim. Biz 
sadece, nasıl yüce Meclis bütün Türkiye'yi ilzam eden 
kaideleri, kuralları millî iradeye dayanarak koyabili-
yorsa, sizin bize verdiğiniz yetkiyle ıbiz sadece bu 
sandığın işleyişiyle ilgili kaideleri koyalım ve geçmişte 
söylendiği gibi - biz yaşamadık, duyuyoruz, kayıtlar
dan bakıp öğreniyoruz - 'birtakım polemiklerin işin 
içine girmesine mani olalım; yani kaideleri koyalım, 
ilan edelim, kaideleri biz koyalım, içinde organları 'biz 
tespit edelim, denetim meselesini, kiımin denetleyece
ğimi statüye koyalım, ondan sonra da tamamen öğret-
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menlerimize ve idarecilerimize 'bırakalım. Bunu da 
yüce Meclisin huzurunda açıkça ifade ediyorum. Yani 
biz kendi içinde işlerliği olabilecek bir statüye kavuş
turmak şartı ile bu sandığın idaresine kural koymanın 
ötesinde, kesinlikle müdahale edilmesine taraftar deği
liz. Kaldıki, bu Kanun devamlıdır, iktidarlar geçici
dir, yarın başka tok iktidar gelir, istiyoruz ki, o da 
müdahale etmesin. Öyle bir statü ortaya koyalım ki, 
kendi kendini yöneten; fakat verimli şekilde yöneten 
ve denetlenebilen bir statüyle yürüsün. 

Denetleme meselesini arz ediyorum : İlk denet
leme 1980 Eylülünden sonra yapılmıştır. Müsaade eder
seniz ben burada fazla detaya girmek istemiyorum. 
Arzu eden arkadaşıma memnuniyetle takdim ederim, 
komisyonda da bu hususu arz ettim. 

Sıkıyönetim komutanlığının ısrarlı takibi sonunda 
ve sıkıyönetim hükmüne dayanılarak ancak bir mali
ye müfettişi gönderilebilmiştir buraya. Buna da sebep 
şudur : Burada ifade buyurulduğu gibi, 11 inci mad
de, «Hükmî şahsiyeti haiz ve Maarif Vekâletine bağlı 
olmak üzere» demektedir. Hem hükmî şahsiyeti haiz, 
hem Maarif Vekâletine bağlı, hem de denetim yapa
mıyorsunuz... Çünkü gittiğiniz zaman, yazılı metinler 
var; «Bizim hükmî şahsiyetimiz vardır, buradan içeri 
devlet girmez, statümüzü biz yaparız, biz söyleriz, 
biz götürürüz» diyorlar. Denetim ve yönetim kuru
lunu kendi kuruyor; buraya ne hesap uzmanı giriyor, 
ne maliye müfettişi giriyor, ne bakanlık müfettişi gi
riyor. Bundan öğretmenlerimize bir fayda gelmez. 
Geçmişte bütün dönemlerde zaman zaman Millî Eği
tim Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan memurların 
da yönetimde hâkim oldukları dönemler yaşanmıştır, 
onlar da başarısızdır. 

Dolayısıyla toiz 250 bin öğretmenimiz için ve 
onların verdiği 60'ar ıliracikların doğru dürüst kulla
nılması için bir yol getiriyoruz. Hiçbir kimseyle tok 
meselemiz yoktur. Huzurunuzda arz ediyorum, statü
nün, sosyal güvenlik kurulları ve işletmeleri olması 
hasebiyle iyi bk anonim şkket statüsünü meczedecek 
şekilde yapılmasında da fayda görüyoruz. Statüyü ya
pacağız ve ilan edeceğiz. Beğenilmez, kamuoyunda iti
raz edilkse, gayet tabiî ki düzeltiriz. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — O 
nasıl olur? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Biz kendi 
kendimizi kontrol ederiz Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bizi 
o kadar saf zannetmeyin Sayın Bakan. 
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MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Şimdi efen
dim, müsade ederseniz kısaltmak için şunu tekrar arz 
etmek istiyorum : Evvela bu sandık herhangi tok der
nek değildk. Herhangi bir anonim şkket veya litnited 
şirket gibi, Ticaret Kanununa bağlı tok şkket de de
ğildir. İş organları da başka hiçbk yerde tayin edil-
memiştk. İç organlarının tayini ile ilgili tek cümle, 
statünün kendi genel kurulu tarafından koyulacağı ve 
onun da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tasdik edi
leceği şeklindedir. 

Şimdi yüce Genel Kurula soruyorum; Millî Eği
tim Bakanı statüyü tasdik etmezse ne olur? Hiçbk 
müeyyide yok ve 1943 senesinden beri bu müessese
yi. fevkalade verimsiz olarak idare ettken ve işlete
meyen olay budur. Statüyü tatbik etmezseniz, eski 
statüsüyle zaten yürüyüp gidiyor. Denetimi de soka
mıyorsunuz ve neticede öğretmenler mağdur oluyor. 
Şuna inanınız, -bugüne kadarki tatbikatımız da gös
termiştir- biz, her hareketimizle öğretmenlerin em-
rindeyiz, yanında değil emrindeyiz. Dolayısıyla öğ
retmenlerimize özür getirecek veya menfaatlarını ha
leldar edecek hiçbir teşebbüse girmeyiz. Bundan emin 
olmanızı istirham ediyorum. 

Şimdi müsaadenizle bk iki rakamı arz etmek is
tiyorum. Maaşların özel idare tarafından verildiği 
1943 döneminde, öğretmenlerimiz maşlarını dahi ala
mazken, tok sosyal statüye ve sosyal güvenceye sahip 
olsunlar diye ortaya çıkartılmış, statü yapılmış, top
lanan para ayda 15 milyon İka civarındadır. Şu ra
kamları arz edip, takdki de size bırakıyorum. 

Şu anıda verdikleri doğum yardımı 600 lira; evlen
me yardımı 1 750 ika; emeklilik tabam 5 bin İka; 
ölüm yardımı 15 bin İka. Yardımın alınması için ra
por istiyor. 

Hastalık yardımı 10 bin lira. Tam teşekküllü has
taneden rapor isteniyor, öğretmen zaten 10 bin İka
ya bu raporu alamaz, devlet olarak toiz yardımcı olu
yoruz. 
^ Sakatlanma yardımı 20 bin İka; yaralanma yar
dımı 3 bin ika.. 

Şunu arz etmek istiyorum : Eğer iyi işletilse idi, 
gelklerini güzel kullansa idi -bu tok sosyal güvenlik 
kurumu, bk sigorta müessesesidir, yani 100 kişi verk, 
2 kişi faydalanır, bunun tok prim oram vardır- bu 
paraların, şu küçük paraların değil; çok daha iyi ve 
makul paraların verilmesi lazım idi. Bugün bunu özel 
sektör de veriyor, çok daha makul paraları devlet 
de veriyor. Demek ki, buradan hareket edersek, bu 
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müessese maalesef öğretmenlerimizin lehine işleme
miştir. 

Ben tekrar arz ediyorum. Sorulara cevap vermeye 
hazırım. Açıklıkla teyiden söylüyorum, biz, bu mües-
sesenıin iç işleyişine ve icrasına kesinlikle karışma te
mayülünde değiliz; huzurunuzda da arz ediyorum. 
Yalnız, kaideleri koyacağız ve ayrıca geçici olarak bir 
hüküm getirdik, biraz iş tersine dönmüş gibi oldu. 
Dedik ki «Genel kurul, yönetim kurulu, denetim ku
rulu gibi organlar, istişarî olarak bu 3 aylık hazırlık 
döneminde ımütalaa bildirebilirler ve bunu alenî de ya
pabilirler, isterlerse bir olağanüstü genel kurul toplar
lar, o genel kurulda da statünün yeni şekli hakkında 
mütalaada bulunabilirler.» Onu da memnuniyetle din
lemeye görüşmeye hazırız. 

iO bakımdan, bu tasarının öğretmenlerimize öğre
tim camiamıza hayırlı olacağı (inancındayız. Bunu sa
mimiyetle ve de- komisyonda tabiî daha geniş görüş
me oldu, çok daha geniş izahat verme imkânını bul
duk- ittifakla huzurunuza getirmiş oluyoruz. Takdiri 
yüce Meclise aittir. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Melen'in bir so
rusu var zannediyorum. 

Buyurun Sayın Melen. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, Anava
tan Partisi sözcüsünün konuşmalarında ve komisyon 
raporunda «Bu sandığı daha çok illegal kuruluşların 
etkisinden kurtarmak için getiriyoruz» tarzında bazı 
cümleler var. 

Sayın Millî Eğitim ©akanı 'buna katılıyor mu ve 
bugünkü öğretmenler camiasına itimat etmiyor mu? 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Efendim, öğ
retmenler camiasına bu Mecliste itimat etmeyen her
hangi bir üyenin olacağı kanaatinde değilim, öğret
menler camiasının bu milletin teminatı olan gençleri 
yoğurmak konusunda en faziletli ve en mühim gö
revi gördüğü konusunda da hiçbirimizin tereddütü 
yoktur; saygıyla karşılıyoruz. 

Yalnız, müsaade buyurursanız Genelkurmay Baş
kanlığının bir yazısından -komisyonda okudum efen
dim detayını- bir kısa pasaj okumak isterim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Mahkeme ilamını 
okumanızı tercih ederiz. Bu okuyacağınız mahkeme 
ilamı mı? 
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MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Efendim, 
sorulan soru... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, milletvekillerinin sadet 
dışı aşağıdan sorduğu suallere cevap vermeyin, devam 
edin. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Bu okuduğu
nuz yazı hukuk anlayışınıza uygun mu Sayın Ba
kan? 

BAŞKAN — Sayın Taşdemir, şimdi size söz ve
receğim. Bunları o zaman konuşursunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — «Anılan san
dığın faaliyetlerini düzenleyecek ve hakkında işlem 
yapılmasını kolaylaştıracak yasal düzenlemenin ça
buklaştırılması ile malî denetimin bir kerede Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca yaptırılmasını gerektiren» 
şeklinde devam ediyor; kısa bir bölümdür. 

Sıkıyönetim komutanlığının bir yazısı var. Bura
da gayet açık olarak, sıkıyönetim komutanlıklarmca 
işlerine son verilen memurların, işlerine son verme iş
leminden çok kısa bir zaman sonra göreve getirildik
leri ifade ediliyor. Biz, bu ifadeleri tespit ediyoruz. 

Arz ederim efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa

yın Başkanım, soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Başka soru soracak olan var mı? 

Yok. 
Soru sorma müessesesi tamamlanmıştır. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Efen

dim, soru sormak isteyenler var. 

BAŞKAN — Efendim, ben soru soracak olan ar
kadaşlarımı tespit ettim. Sorularını sorduracağım. 
Şu anda soru sorma talebinin tamamlandığını ifade 
ediyorum. 

Buyurun Sayın Bozkurt 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa

yın Başkanım, kuşkusuz bu Mecliste bulunan milletve
kili arkadaşlarımın illegal ve antidemokratik faali
yetlere en ufak bir müzafoarette bulunmak akıllarının 
köşesinden geçmeyen bir husustur. 

Biraz evvel okunan belgede işlenilen suçların ön
lenmesi, ana statünün Millî Eğitim Bakanlığınca dü
zenlenmesi dışında başka tür düzenlemelerle de sağ
lanması mümkün değil midir? Bir. 

İki; hükümetin sevk etmiş olduğu gerekçenin son 
cümlesinde, «Bakanlık sandık üzerinde daha etkin 
olacak» ibaresi yer alırken, sayın bakan, «Sandık üze
rinde herhangi bir baskı yapmak, etkin olmak gibi 
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bir düşüncemiz yoktur» dediler. Bunları bağdaştırmak 
mümkün müdür? 

Üç; biraz evvel ölüm halinde, doğum halinde ve-
sair hallerde sandık ortaklarına sandıkça verilecek 
yardımların gayet cüzi bir miktarda bulunduğunu 
ifadeyle sayın bakan birtakım rakamlar da verdiler. 
Bu rakamların günün koşullarına uydurulması için 
muhakkak surette ana sttatünün ve ana tüzüğün Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca tanzimi zorun
lu mudur? Bunun dışında mevcut yasal statü içerisin
de başka tür bir düzenlemeyle hu sonucun sağlanması 
mümkün değil midir? 

Sorularım bu kadıar,' 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Efendim, 
statü genel kurulca hazırlanıyor. Genel kurul statüye 
600 lira koymuşsa biz onu 700 yapamıyoruz. Dola
yısıyla biz sadece tasdik: makamıyız, red veya kabul 
makamıyız. Böylece öğretmenlerin menfaattan ger
çekten maalesef haleldar ediliyor. İşte 'biz bu yetkiyi 
(statüyü biz tespit ötmek suretiyle) almak istiyoruz; 
bir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Kanun getirin efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Şu anda 
yapamıyoruz, getirmiyor teklifi, kim hâkim oluyor
sa getirmiyor. 

îki, baskı ve etkinlik kelimeleri çok farklıdır be
nim anlayışım içerisinde. Etkinlik kelimesi, illa ic
rada etkinlik manasına da alınmaz. Bir kaideyi ve 
kuralları koymak suretiyle ve statüyü de aleni yapa
cağız, gizli de yapmayacağız bu etkinliği. Devletin 
bütçesinden verilen paranın yerine masraf olma me
selesini »de takip edeceğiz. Etkinlik de budur, başka 
bir etkinlik değil. Başka bir yol, daha pratik bir yolu 
biz göremedik. Bu yolu komisyonda da aradık, gö
remedik. Mamafih bunu lütfedip kabul, buyurursa 
yüce Meclis, bundan sonra daha etkin veya daha 
pratik ayrı bir yolla getiririz efendim. Yani mani 
değil, bundan sonrasını getirmemize bir engel yok. 

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

bu sandık yöneticileri, haklarında, sandığın amaçla
rım saptırmak, üyelerinin menfaatlarını koruyama
ma ve ideolojik görüşlere vasıta olmak gibi, iddia
larla cezaî veya hukukî bir kovuşturma açılıp mah
kemeye verilmişler midir? Birinci sorum bu. 
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İki, Bakanlığın tasdik yetkisi anastatüde düşün
düğünüz bazı esasları getirmenize yeterli değil mi
dir? Tasdik yetkisini ne anlamda (kullanıyorsunuz? 
Genel statüde olduğu gibi, damga vurma mı? Yok
sa tasdik yetkisini, bir vesayet makamı olarak size 
sunulan anastatüde öngörülen bazı değişiklikleri 
yapmanın yetkisini içeren bir yetki olarak algılamı
yor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Efendim, 
sandığın tarihi eskidir, 1943 senesinde çıkan bir 
kanunla kurulmuş. 1943'ten beri de (bana gelen bil
giler içinde söylüyorum) Bakanlık makamı, statü 
değişikliği konusunda aktif bir rol oynayamamış. 
Çünkü oradan teklif gelmeyince ancak siz telkinde 
bulunabilirsiniz; hangi iktidar, hangi hükümet, han
gi grup olursa olsun. O telkine itibar etmeyince, me
sela şu «600'ü diyelim ki 6 000'e çıkartın» diyorsu
nuz. «Çıkartamam param yok» diyor. «İyi çalış, ka
zan» diyorsunuz. «Getirmiyorum» diyor. Ne yapa
bilirsiniz? Bir şey yapamazsınız. Biz daha 1,5 sene
dir bu işin içerisindeyiz. Dolayısıyla pratikte soru
lan sorunun amaçladığı noktayı bulmak mümkün 
olmamış. Hem de zaman içinde olmamış, 1943'ten 
1985'e kadar olmamış. 

Şimdi cezaî kovuşturmanın olup olmaması (kati 
olarak bilemiyorum, malumatı alır arz ederim) bu 
idarî tasarrufun gerekliliğine bence bir mesnet teşkil 
etmez. Çünkü o ayrı konudur. Mamafih sandığın 
kötü yönetildiği konusunda Maliye Bakanlığının mü
fettişlerince hazırlanan bir rapor vardır ve bu rapor
da bazı kişiler hakkında, belki tüm yönetim hak
kında değil, çünkü bir tek rapor yapılabilmiş şim
diye kadar 43 senede ve yalnız mahdut bazı konu
lar incelenmiş, o inceleme de, bu incelemelerin ço
ğaltılması, yayılması ve geriye doğru, hatta zamanın 
müsaade ettiği, kanunların müsaade ettiği nispette 
geriye doğru gidilmesi zaruretini doğurmuş. Yapılan 
inceleme şudur, Maliye müfettişinin yazdığı rapor da 
budur. Bunun cezaî kovuşturmaya giden yönü vardır. 
Şu arıda sanıyorum muamele safhasında; ama bu
nun dışında geçmişte böyle bir çalışma da yapılama
mıştır. 

Şimdi bizim getirmek istediğimiz statüde, dene
tim kurulları var; denetim kurullarını seçiyorlar, de
netim kurulları da yönetim kurulunu ibra ediyor; 
ama Ticaret Kanununda olduğu gibi, denetim kurul-
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larının görevi, yetkisi ve sorumluluğu kanunen tarif 
edilmemiş. Dernekler Kânunundan atıf yapamıyor
sunuz. Denetim kurulu görevini yapmadığı takdirde 
ne muamele yapılacağı belirli değil. Şimdi statü ile 
bi2 bunları belli hale getireceğiz. 

Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Taşdemir. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; az önce Sayın Başkanımızla 
aramızda olan tartışmalara şimdi girmek istemiyo
rum. Ancak, bundan 1 saat önce sayın Genel Ku
rulun huzurunda... 

BAŞKAN — Sayın, Taşdemir... 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Girmek 

istemiyorum... 
BAŞKAN — Sayın Taşdemir, biz huzura çağı

rırken tasarının üzerinde konuşmak için çağırdık. 
Bu itibarla gündem dışına çıkarsanız, sadet dışına 
çıkarsanız, sözünüzü keserim ve sadede girinceye ka
dar da sözü açmıyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) (Başkan tarafından kürsü mikrofonu kapatıldı) 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Girmek 
İstemiyorum efendim. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Sayın Başkan, bi
raz daha yumuşak olun. 

BAŞKAN — Sadede girdiğiniz takdirde açarım, 
buyurun, sadede girin efendim, lütfen. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Başka bir 
konuya gireceğim. > 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Mülayim olun Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — 'Mülayimlik eğer İçtüzüğü yanlış 

tatbik etmem ve İçtüzüğün tatbik inancından sap-
mamsa bunu yapamam. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Sözleriniz çok sert. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, bunu yapamazsınız. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Sayın Baş

kan, başka bir konuya gireceğim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, sadede giriyorsa

nız, kanun tasarısının tümü üzerinde konuşuyorsa
nız buyurunuz. Aksi takdirde sadet dışı söz vermem 
ve mikrofonu da açmam efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu
nu yapamazsınız, bu millete saygısızlıktır, milletve
kiline saygısızlıktır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
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İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Başka bir 
konuya girmek istiyorum derken, az önce Genel 
Kurul huzurunda bana «sen» diye hitap eden Sayın 
Başkanın, bir saat sonra bana söz vermesini de
mokratik görüyorum ve teşekkür etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi buyurun. (Başkan tarafından 
kürsü mikrofonu açıldı) 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 275 sıra sayılı tasarı anti
demokratik nitelikle olup, biraz siyaset kokmakta
dır.. İddiaya göre, geçmişte yasa dışı faaliyetlerde 
bulunan öğretmenlerin sandık yönetimlerine hâkim 
oldukları ve bu nedenle kendilerinin sandık yöneti
minden alıkonmak istendikleri şeklinde bir görüş 
mevcuttur, 

Şimdi eğer, bakanlık iddiasına göre, bugün san
dık yönetiminde legal veyahut da illegal faaliyetlerde 
bulunan ya da geçmişteki faaliyetleriyle bu tür giri
şimleri tespit edilen kişiler var ise, bakanlık ya da 
ilgili kuruluşlar niçin bu kişiler hakkında bir taki
bat yapmamaktadırlar? Eğer bakanlık bu kişiler hak
kında bir takibat yapmaktaysa, bu bakanlığın içine 
düştüğü aczin bir ifadesi olsa gerök. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Bravo, afe
rin, 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, eğer belirli hizipler yönetime hâkimse, dev
letin behemehal tedbir alması gerekmektedir. Dev
letin tçdbir alması ise, hizipler ve yasa dışı faaliyette 
bulunan kişilerin yargı merciî önüne çıkarılmak su
retiyle kendilerinden hesap sorulması şeklinde ölür. 
Biz, yargı merciî önüne çıkarılmadan başkalarının 
suçlanmasının doğru olmadığı inancındayız. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımız da çok iyi bilmek
tedir ki, ANAP iktidarı döneminde, özellikle Millî 
Eğitim Bakanlığında, Cumhuriyet döneminden bu 
yana en aşırı kadrolaşmalar bu bakanlıkta mevcut
tur. özellikle kapatılmış bulunan bir siyasî partinin 
militan kadroları bugün bakanlığın en üst kademe
sinde görev almaktadırlar. (HP sıralarından alkış
lar, ANAP sıralarından gürültüler, «İsim ver» ses
leri) ~ 

Sayın milletvekilleri, isim vereceğim. Eski tlköğ-
. retmen Okulları Genel Müdürü Sayın Ayvaz Gök-

demir'in, bugün bakanlıktaki sicil dosyası kayıptır. 
Sayın bakana soruyorum, bu konuda kendisinin bir 
tedbiri var mıdır? (ANAP sıralarından gürültüler) 
Sadece kendisinin değil, kendisiyle birlikte aynı statü 
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içerisinde bulunan diğer kişilerin de dosyaları ka
yıptır. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Taşdemir, Sayın Taşdemir... 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Sayın ba

kanımız, öncelikle kendi bakanlığı içindeki kadrolaş
malara el, atsın ve öncelikle kend/ bakanlığına 
çekidüzen versin, ondan sonra yüzlerce ve binlerce 
Öğretmenin geçim kaynağını teşkil eden sandıklara 
el atsın. 

Saygılarımla. l(HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; Cenabı Allah'ın bende
nizi Sayın Başkanın şefkatinden ve İçtüzüğün hima
yesinden esirgememesi dileğiyle sözlerime başlıyo
rum. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, sayın bakana teşekkür 
edeceğim, pek uzun konuşmadı. Yarım saat daha 
konuşsaydı benim de beynimi yıkayacaktı. Konu
ya o şekilde masumane ve o şekilde inandırıcı bir 
tarzda yaklaşıyor ki, kabinedeki bazı bakanlarda da 
bu özelliği görüyoruz, zannediyorsunuz sayın bakan 
getirdiği gerekçenin içinde ve getirdiği maddenin 
içinde size samimiyetle kabul etmeniz icap eden ufa
cık bir teklif arz ediyor; ama işin içyüzü bu değil; 
şimdi bunu açıklayacağım. 

Benim bu sandıkla hissî bir ilişkim var. Yanılmı
yorsam evlenirken bu sandıktan eşim 200 lira bir 
yardım aldı. Emekliye ayrılırken de yine 5000 lira 
gibi bir yardım verdiler; rakam küçük. Ben sayın 
bakanın bu sandığı kendi bakanlığına değil, Baş
bakana bağlasa bu rakamları artırabileceği kanısında 
değilim; ama bu rakamların maddî olmanın çok dı
şında, muhakkak ki bir meslek tesanüdünü ortaya 
koyması bakımından manevî bir değeri var. Bunu 
gözden uzak tutmadan tenkitlerimi ve fikirlerimi arz 
etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının 3 ananoktası-
nı, özellikle vurgulamak istiyorum. Eski tasarı, 
1943 yılında kanunlaşmış bir metin; dikkat buyu
run 1943 yılı, bu da gösteriyor ki, bugünkü hükü
met kafa yapısı bakımından 1943 yılının da gerisin
dedir. Bu önemli bir olgudur. «Bravo» sesleri) Bu
nun altını çizmek gerekir. 1943 yılında - bugün şa
kayla karışık «Bravo» diyen arkadaşlarımızın ağa
beyleri, babaları şu Mecliste otururken 1943'ü takip 
eden yıllarda, tenkit ettikleri ve niteliğini sıralaya 
sıralaya memleketin demokrasi hayatında yol aldığı 
1943 yılındaki idare-Türk öğretmenini, hem de özel 

idareden maaş alırken, kendi sosyal dayanışmasına 
sahip kılıyor; bu kafa yapısını taşıyor, bugünkü ik
tidar bu kafa yapısının gerisine düşüyor arkadaş
lar. En önemli nokta bu. (HP sıralarından alkışlar) 

2 nci nokta: Bugünkü iktidar parayla ölçülebilen 
bütün özelliklerde büyük bir serbestiye taraftar iken, 
nedenini çok iyi biliyoruz; ama her nedense diyece
ğim, memurların, işçilerin bu kabil tesanüt kurumla
rında, onlara bu imkânları getirebilecek düzenleme
lerde bir cenderenin başında, elinde cendereyi sıkış
tıran bir anahtarla boyuna sıkıştıran bir yöntem ge
tiriyor. İkinci önemli nokta budur arkadaşlar. 

3 üncü önemli nokta: Sayın Millî Eğitim Baka
nının Türk millî eğitiminin öğrenim çağı dışındaki 
çocuklarımızdan, ilkokul çağındaki çocuklarımıza, 
üniversitedeki talebelerimize, üniversiteye giremeyen 
gençlerimize, üniversiteden atılan gençlerimize ve 
üniversiteyi bitirdiği halde iş bulamayan gençlerimize 
kadar; millî eğitimin pek çok temel ve dev boyutlu 
sorunları mevcut olduğu halde, Sayın Millî Eğitim 
Bakanının şu konuya eğilmesidir. Takdir ediyorum.» 
Hakikaten çok önemli bir konuyu eline almıştır. 250 
bin kişilik bir öğretmen kitlesini ilgilendiren bir sos
yal dayanışma kurumudur diye takdim ettiler. Bu 
kadar önemli bir konuya elini atan bir Millî Eği
tim Bakanından ve hükümetten, biraz önce sıraladı
ğım; bundan daha az önemli diğer konulara özellik
le el atmasını beklemek ve bunu da bu kanunun mü
zakeresinde altını çizerek genel heyete arz etmek, ka
nımca yine önemli bir noktadır. 

Arkadaşlarım, Sayın Millî Eğitim Bakanı önemli 
bir hususu gözden kaçırıyor. Burada statü vardır 
arkadaşlar. Bu rastgele kurulmuş bir teşekkül değil
dir. Bu, kanunî 'bir mesnedi olan; ama para veren 
kişilerin, genel kurulun iradesi ile statüsünü koyan 
bir tüzelkişidir. O irade vardır, anasözleşmedir o. Bu
gün anonim şirketin anaısözleşmesi ne ise, bunun da 
anasözteşmesi aynı şekildedir. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Hayır, ha
yır. 

M. TURAN BAYEZİT '(Devamla) — Bir ano
nim şirket değildir, tabiî onu kabul ediyorum. Sayın 
bakan mühendis, 'ben hukukçuyum. Onun mühendis-

. lik alanında ben konuşmam; ama hukuk alanında 
konuşurum. Bu bir anonim şirket değildir; ama bu
nun statüsü ortaklar genel kurulunun yaptığı, yöne
tim kurulunu 'belirlediği, denetleme kurulunu belirle
diği, denetleme yollarını belirlediği 'bir hukukî statü-
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dür. Yani, hukukî statüsü vardır. Bu itibarla, kanu
nu size takdim ederken «Hukukî statüsü yoktur, sta
tüyü 'biz koyacağız» demek 'konuyu -demin arz etti
ğim gibi- bizim gibilerin 'beyinlerini yıkamaya matuf 
yanlışanlamayın olumsuz anlamda söylemiyorum, 'bi
zi inandırmak için özellikle kullandığınız 'bir metot
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın 'Millî Eğitim Ba
kanı, özellikle hem gerekçede, hem kendi açıklama
larında bu sandığın murakabesinin yapılmadığından 
yakındılar. Ben, Türkiye'de hiçbir dönemde, eğer 
ehil iktidarlar var ise, ehil bakanlar var ise, eğer ehil 
valiler, kaymakamlar var ise, hiçbir dönemde, hiçbir 
müessesesinin denetleme dışı kaldığını kabul etmiyo
rum. Bu, Türk Devletine bühtandır; ama sen o ikti
darı gösteremezsen, o (iktidarı gösterememe sonucu 
denetleme fonksiyonunu yerine getiremezsen, 'bunun 
kabahatini geçmiş iktidarlarda bulamamalısın. 

Söyledikleri mal varlığının en 'büyüğü Burhaniye' 
dedir. Bur'haniye'de benim 4 yıl kaymakamlığım var 
ve 1960*tan bu yana da oradaki kampı bilirim arka-
daşar. O kampta ne bir anarşist barınmıştır, o kampta 
ne de herkese şayi olan bilebildiğim 'bir suiistimal 
vukubulmuştur. öğretmenler gelmişlerdir, ucuz ve 
memnun bir şekilde yaz tatillerini yapmışlardır. İs
terdik ki, deminki suale cevap verildiği zaman, sa
yın bakanın kısaca bahsettiği gibi, gerekçede ideolojik 
amaçlara alet edildiği isnadı gibi çok vahim, çok 
ağır 'bir isnadı getiren hükümet ve komisyon bunu 
delillere dayandırsın. Talbiî en 'başta 'bu delillerin mah
keme kararı ve za'bıta kayıtları olması gerekirdi. <HP 
sıralarından «Bravo» sesleri.) Bunu göstermediler ve 
önemli ölçüde de gösteremeyeceklerdir. Çünkü, def
ter satan bir yerde anarşist barınmış veya barınma
mış, hiç'bir şey ifade etmez. Ama, Burhaniye kampın
da - 'bilerek söylüyorum arkadaşlar - hiç'bir zaman 
ideolojik 'bir hareket olmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, sandığın hukukî statü
sünü arz ettim. Bu bir tüzelkişiliktir ve ortaklara say
gı duymak 'gerekir. Sayın Millî Eğitim Bakanımız, 
şeklen takdir ettiğimiz bir ifade ile «öğretmenimizin 
hizmetinde değil, emrindeyiz» dediler; üslup çok gü-
zel, teşekkür ediyoruz. Ama, mühim olan 'bunun ic
raatıdır. Siz kanunu 'bu şekilde getirirseniz, «Emrin
de olduğunuzu» söylediğiniz öğretmeninizin iradesine 
saygı gostermiyorsunuz demektir, 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANİ 
M. VEHBÎ DİNÇERLER (istanbul) — Anket yapa
lım. 

M. TURAN BAYEZlT (Devamla) — Siz ka
nunu 'bu şekilde getirirseniz, öğretmeninize güvenmi
yorsunuz demettir;-o halde bizi «öğretmenlerin em-
rAndeyiz» diye hiç aldatmayın. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBÎ DİNÇERLER (İstanbul) — öğretmen al-
danmaz. 

M. TURAN BAYEZlT (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, bütün çekinmemiz ve bütün korkumuz şun
dandır : Eğer bu kurum, 'bundan önce ideolojik 
amaçlı kişilerin kullanıldığı yerler olmuş ise, -ki tak
bih ediyoruz olmuş ise, hiçbir zaman katılmıyoruz-
endişemiz 'bundan sonra da aynı uygulamanın 'bakan
lığın sevk ve idaresinde yapılmasındandır. 

Bütçe müzakerelerinde 'bu kürsüden dile getirdi
ğim gibi, biz bu teşkilatta da hükümete sızmış olan 
yeniçerilerin hâkim olmasını görmek istemiyoruz; 
bundan da endişe duyuyoruz 'arkadaşlar. 

HAYRETTİN ELMAS (istanbul) — Hangi yeni
çeriler?. 

M. TURAN BAYEZlT (Devamla) — Sen bilir
sin hangi yeniçeriler olduğunu. 

Sayın bakan, eğer izah ettiği çok halisane niyet
lerini geliştirmek istiyorlarsa, onu gerçekleş
tirmek istiyorlarsa, onlara önerimiz var; «Tek
lif edin» demişlerdi,* teklifimiz var; buraya ka
nun getirin, 250 bin öğretmenin mukadderatına taal
luk edecek 15-20 maddelik bir kanunu şu Meclis gö
rüşecektir. Ne zaman getirin?. Sayın Başbakan Ja
ponya'ya gidince getirin, görüşelim arkadaşlar. 

Saygılar sunuyorum. (HP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kanun tasarısının tümü üzfarjinde müzakereler ta

mamlanmıştır. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (istanbul) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — ikinci defa söz almanız mümkün 
değil Sayın Bakan. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 

13 Kâniiuıusans 1943 Tarihli ve 4357 Sayılı Hususî İda
relerden Maaş Allan İlkokul öğretim enlerinin Kadro-
kırıma, Terfi, Taltif ve C'ezalandırılıınaterına ve Bu 
öğretmenler îçm Teşkil Edilecek Sağlık ve İçllimaî 
Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve ÖğretaKuılerin 
Alacaklarına Da!lr Kanunda Değiş*kKk Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4357 sayılı Kanunun 14 üncü mad
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Sağlık ve İçtimaî Yardım Gandığınm tediyeleri 
Divanı Muhasebat vizesine tabi değildir. Sandığın 
İdaresi, işleyiş tarzı ve esasları Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor 'Bakanlığınca hazırlanan bir «anastatü» ile 
tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
FERİT MELEN (Van) — Divanı Muhase'bat yok, 

Sayıştay var. Anayasa lisanı 'böyle diyor. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen -yok. 
Madde üzerinde verirmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisti Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 

Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığının tediyeleri Di-1 

vanı Muhasebat vizesine ta'hi değildir. Sandığın ça
lışma, harcama ve diğer tasarrufları Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığının deriltim ve gözetimi altın
dadır. 

İsmail Şengün A. Necati Kara'a 
Denizli 'Kütahya 

Rıfat Bayazıt (Süleyman Çele'bi 
Kahramanmaraş Mardin 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

BAŞKAN —Önergeye komisyon ve hükümet katı
lıyor mu?. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Hayır efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE GPOR BAKANI 
M. VEHBİ' DİNÇERLER (İstanbul) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

Sayın Şengün, önerge üzerinde mi konuşmak is
tiyorsunuz?. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Müsaade eder
seniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

çok değerli üyeler; görüşmekte olduğumuz kanun ta
sarısında önemli nokta, 250 bini mütecaviz öğretme
nin, ki bunlar ilkokul öğretmenleri, ilkokul yardım
cı ve stajyer öğretmenleri, yetiştirme yurtları öğret
menleri, arızalı çocuklara ilk tahsillerini veren mües
seselerin öğretmenleri, maarif müdürleri, ilköğretim 
müfettiş ve denetmenleri, uygulama okulu öğretmen
leri, ilköğretim umûm müdürlüğü ve maarif müdür
lüklerinde vazifeli memurlarla, sandık işlerinde ça
lışan memurlardır, bu kişilerin 1943 yılından beri her 
ay muntazaman aylıklarından kesilen aidatlarla il
gili olarak bu aidatların verimli kullanılmadığı, bu 
aidatların üyelerin menfaatlerine uygun olarak ta
sarruf edilmediği gerekçesiyle, hükümet tarafından 
bu verimliliği ve menfaati sağlayacak bir düzenleme
nin getirilmesi şeklinde özetlenebilir. Hükümet bu 
düzenlemenin bir anastatü değişikliğiyle mümkün 
olabileceği görüşündedir. Verdiğimiz önergeyle biz 
de diyoruz ki, bu düzenleme için bir anastatü deği
şikliğine gitmeye gerek yoktur, bunun için hükümete 
yetki vermeye gerek olmamalıdır; bunun için dene
tim mekanizmalarını çalıştırmak ve özellikle bu ko
nuda hükümete denetim ve gözetim yetkisini tanı
mak yeterlidir. 

Değerli milletvekilleri, niçin anastatünün yerinde 
bir değişikliğe yol açmayacağı iddiasmdayız? Eğer 
anastatünün değişikliği konusunda iktidara bir yetki 
verilirse, kanunda bu yetki mevcut olursa, bundan 
böyle ola ki her iktidar değişikliğinde, her iktidarın 
gelişinde anastatü üzerinde oynamak mümkün ola
caktır. 

İktidar, tasarısında belki şöyle bir yöntem uygu-
lasaydı daha makbul bir davranışta bulunurdu. Der
di ki; anastatünün esas maddeleri şunlar olacaktır, 
prensipleri şunlar olacaktır, kanunî değişikliği bu şe
kilde anlıyoruz ve getiriyoruz, üzerinde düşünün ve 
Yüce Meclis bu konuda bir karara varsın. O zaman 
görüşümüz gayet tabiî daha değişik olacaktı; fakat 
iktidar, «hayır, illa anastatü değişmelidir ki ben 250 
bin öğretmenin menfaatini muhafaza edebileyim, ko
ruyayım» demek istiyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1943 yılından bu yana söz 
konusu sandığın mameleki, söz konusu sandık
ta biriken miktar 1,1 milyar Türk Lirasının üze
rindedir. Bu ifade ettiğim miktar, belki bilanço de
ğerleri üzerinden hesaplanmış bir miktardır. Eğer bu
günün değerleri üzerinden hesaplansaydı, tahmin edi
yorum 10, 20, belki de 30 misli daha yüksek meblağ-
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lara varabilecekti. Şimdi iktidar, «Ben denetim yap
mayı bir tarafa bırakıyorum, denetimle verimlilik 
sağlamam; ancak anastatüyü değiştiririm» demek is
tiyor. İşte bu noktada, maalesef bizim aklımıza bir
takım sualler geliyor. Çünkü, söz konusu olan meb
lağ, büyük bir meblağdır. Çünkü, söz konusu olan 
meblağ, kendilerinin de ifade ettiği gibi, 250 binden 
fazla millî eğitim mensubunun yüce menfaatini çok 
yakından ilgilendiren bir meblağdır. İktidar, verim
liliği, bu üyelerin menfaatini denetim yoluyla, göze
tim yoluyla çok daha iyi şekilde, anastatü değişik
liğinin yaratabileceği tehlikeleri bertaraf etmek sure
tiyle yapabilirdi. 

Sayın milletvekilleri, o nedenle bir önerge verdik 
ve bu önergemizde dedik ki : İktidar anastatü de
ğişikliği şeklinde bir yetki istemesin ve sadece bu san
dığın çalışma, harcama ve diğer tasarrufları üzerin
de denetim ve gözetim yetkisine sahip olsun. Böy
lece de, bu kürsüden bu ana kadar ifade edilegel-
mekte olan antidemokratik davranış, bu kürsüden 
ifade edilmekte olan 250 bin öğretmenin 1943 yılın
dan beri kısım kısım ortaya koyduğu, her ay aylığın
dan kestirerek meydana getirdiği bu mamelek, bu 
servet üzerinden elini çeksin. 

Teşekkür eder, derin saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Efendim, bir re

daksiyon konusu var. 
BAŞKAN — Efendim, o redaksiyon konusu Ko

misyonun takdirine bağlı bir konudur. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Önerge üzerinde 

küçük bir redaksiyon efendim «Sayıştay» olacak... 
BAŞKAN — Olur efendim, önerge sanipleri, «Di

vanı Muhasebat» olarak geçen kelimeyi, «Sayıştay» 
olarak düzeltiyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 4357 sayılı Kanuna aşağıdaki ge

çici maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunda öngörülen 

«anastatü», Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren en geç 3 ay içinde hazırlanır. 
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Bu statünün hazırlanmasında sandığın mevcut or
ganlarından, Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu, 
Merkez Yürütme Kurulu ve Denetim Kurulu müş
tereken veya ayrı ayrı istişarı görüş bildirebilir. 

BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Geçici 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 5 inci mad
de kabul edilmiştir. 

Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCİ MADDE 6. — «Anastatü» hazırlanın

caya kadar temlikî tasarruflarda bulunulmamak şar
tı ile mevcut «anastatü» hükümlerinin tatbikine de
vam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Geçici 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 6 ncı mad
de kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul ettiğiniz geçici 5 inci ve 
geçici 6 ncı maddelerle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci mad
de kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

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

Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Millî Eği

tim Gençlik ve Spor Bakanı yürütür. 

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

Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler 

tamamlanmıştır. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kanun tasarısı 
kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Gündemimizde bugün için görüşülecek başka bir 
konu kalmamıştır. Bu nedenle sözlü sorularla gün
deme girecek olan kanun tasarılarını sırasıyla görüş-. 
mek üzere, 10 Nisan 1985 Çarşamba günü saat 15.00' 
te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.18 

••<m •<••• 
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V. — SORULAR VI 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, köy muhtarlıklarına dış ülkelerde çalışan işçi
lerimizce bağışlanan otolara ilişkin İçişleri ve Maliye 
ve Gümrük bakanlarından sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/381) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı ve Maliye 

ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Naibantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Köy muhtarlıklarınca köy hükmü şah
siyeti (tüzelkişiliği) adına, dış ülkede çalışan işçileri-
mizce yapılan oto bağışları nedeniyle, hangi cins oto
lar ve ne miktarda ülkemize girmiştir? 

Soru 2. Bu otolar halen kimlerin elindedir? Muh
tarlık tüzelkişiliğinde köy ihtiyaçları için mi çalış
maktadır, yoksa ticarî maksatla mı çalıştırılmakta
dırlar? 

Soru 3. Ticarî maksatlı çalıştırılanlardan her yıl 
temin ettikleri gelirler köy bütçelerine geçirilmiş mi
dir, yoksa o yıllardaki muhtarların gelirine mi katıl
mıştır? 

Soru 4. Bu vasıtaların yurda girişi nedeniyle uy
gulanan gümrük muafiyeti miktarı kaç TL.'dır.? 

Soru 5. Bu vasıtalar nedeniyle eski ve yeni muh
tarlar arasında şu anda ihtilaf olan kaç muhtarlık 
vardır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 28.2.1985 

'Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
Ş/b. Md. : AFK-ARGE-571 (85)/90138 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 13.2.1985 tarih ve TBMM Genel Sekre
terliği 7/381-2772/11163 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu tarafın
dan verilen, «Köy muhtarlıklarına dış ülkelerde ça
lışan işçilerimizce bağışlanan otolara ilişkin yazılı 
soru önergesi»nde yeralan konularla ilgili olarak va
liliklerden telsiz mesajı ile bilgi istenilmiş olup, an-

E CEVAPLAR (Devam) 

I cak önerge süresi içinde tamamından cevap alınama-
I mıştır. 
I Bu nedenle Bakanlığıma gerekli- cevabın hazırlan

ması için 30 gün süre verilmesine müsaadelerinizi 
I arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
I İçişleri Bakanı 

T C . 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1985 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü1 

Şb. M'd. : AflK-ARGE-57T(85)/90284 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : TBMM Genel Sekreterliğinin 13.2.1985 
tarih ve 7/381-2772-11163 sayısı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi 'Naibantoğlu tarafın
dan Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına su-

I nulan yazılı soru önergesine verilen cevabın bir su-
I ret i ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

j İçişleri Bakanı 

T C . 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1985 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü1 

Şb. 'Md. : ABK-ARGE-57'lı (85)/9ö284 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Sayın Hilmi Naibantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Köy muhtarlıklarına dış ülkelerde çalışan işçi-
leriımizce bağışlanan otolara ilişkin yazılı soru öner
genizde yer alan konular Bakanlığımca incelettiril
miştir. 

61 Valilikten alınan 'bilgilere göre; 
1. Dış ülkelerde çalışan işçilerimizce köy tüzel

kişiliği adına 5 005 adet oto bağışlanmış olup, bunla
rın 4 056'sı minübüs, 718)i otomobil, 132's(i kamyon, 
30'u kamyonet, 24'ü ambulans, 11'i otobüs, 7'si pi
kap ve 27'si iş makinasıdır. 

2. Blı otoların 4 536'sı muhtarlık tüzelkişjiliğindte 
köy ihtiyaçları için, 469'u ise ticarî maksatla çalıştı
rılmaktadır. 

3. Ticarî maksatla çalıştırılanların gelirleri köy 
| bütçelerine aktarılmaktadır. 
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4. Bu vasıtaların yurda girişleri nedeniyle uygu
lanan gümrük muafiyeti tutarının tespiti Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının görev alanına girmektedir. 

5. Bağışlanan araçlar nedeniyle 54 köyde eski 
ve yeni muhtarlar arasında ihtilaf bulunmaktadır. Bu 
ihtilafların çözümlenmesi için idarî ve a'dlî merciler
ce gerekli gayret 'gösterilmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım A'kbulut 
İçişleri Bakanı 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Organize Sanayi Bölgesine ilişkin sorusu ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'm yazılı 
cevabı (7/412) 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Üner 

Kayseri Milletvekili 

1. 'Kayseri Organize Sanayi Bölgesine bakanlı
ğınızca 'bugüne kadar kaç milyar lira kredi verilmiş
tir? 

2. Kayseri Organize Sanayinin tamamlanması 
için ne kadar daha bakanlığınızca kredi verilmesi ge
rekmektedir? 

3. Verilecek kredilerle 1985 yılında Kayseri Or
ganize Sanayi Bölgesinin altyapı ve diğer işleri ta
mamlanacak mıdır? 

4. Kayseri'de Organize Sanayimden önce yapı
lan sanayi yatırımları ile ilgili yapıların bulunduğu 
•bölgede organize sanayi alanının yaklaşık 1/3'ü ka
dar (1,5 milyon m2) alan için sanayi imar planı tas
dik edilmiştir. Sizce bu durum Kayseri Organize Sa
nayiinin gelişmesini nasıl etkileyecektir? 

5. ICırgalan Konaklar sanayi alanları ile ilgili 
imar planını bakanlığınızca ilgisi yönünden incelet-
tirmeyi düşünür müsünüz? 

TC 
. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 9 . 4 . 1985 

Basın ve Halkla 'İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 23-01/IM'M-148 

Konu : Soru Önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 6.3.1985 tarih ve 7/412/2917/M803 sayılı ya

zınız-

3 , .4 . 1985 O : 1 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'İn, Kayseri Or
ganize Sanayi Bölgesine ilişkin yazılı soru önergesiyle 
ilgili cevabımız ilişikte arz edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederin. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kayseıi Milletvekili Mehmet Üner'in sorularına 
cevaplarımız : 

Soru 1. Kayseri Organize Sanayi bölgesine Ba
kanlığınızca 'bugüne kadar kaç milyar lira kredi ve
rilmiştir? 

2. Kayseri Organize Sanayinin tamamlanması 
için ne kadar daha Bakanlığınızca kredi verilmesi 
gerekmektedir? 

3. Verilecek kredilerle 1985 yılında Kayseri Or
ganize Sanayi bölgesinin altyapı ve diğer işleri ta
mamlanacak rnı'dır? 

4. Kayserimde Organize Sanayiin den önce yapılan 
ısanayi yatırımları ile ilgili yapıların bulunduğu bölgede 
organize sanayi alanının yaklaşık 1/3 kadar (1,5 mil
yon m2) alan için sanayi imar planı tasdik edilmiştir. 
Sizce bu durum Kayseri Organize Sanayinin gelişme
sini nasıl etkileyecektir? 

5. Cırkalan Konaklar sanayi alanları ile ilgili 
imar planını Bakanlığınızca ilgisi yönünden inceiet-
tirmeyi düşünür müsünüz? 

Cevap laırım iz : 
1. Kayseri Organize Sanayi bölgesine 31.12.1984 

tarihi itibariyle l 700 000 000 TL. kredi verilmiştir. 
2. Kayseri Organize Sanayi bölgesinin 1985 yılı 

fiyatlarıyla alt yapı (yol, su, kanalizasyon, enerji) 
yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi için 700 000 000 
TL. ve kredi faizleri için de 300 000 000 TL. olmak 
üzere 1 000 000 000 TL. krediye ihtiyacı bulunmak
tadır. 

3. 1985 yılında DPT'ca tahsis edilen 200 000 000 
TL. krediye ek olarak revize program ile ilave kredi 
tahsisi halinde alt yapı işlerinin tamamlanması müm
kün olabilecektir. 

4. Kayseri Nazım planında kentin batısında Or-
ganlize Sanayi bölgesi yer alırken, doğu'da Çırkgallian 
mevkiinde yörede oluşan sanayileri kapsayan bir Sa
nayi Sitesi 13.6.1975 tarihinde Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığınca tasdik edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak buradan geçirilen çevre yolu kamulaştırma 
sınırı 50 mt. olduğundan, bu bant içinde kısmen ka
lan müktesep hakka sahip ve kent ekonomisine bü
yük katkıda bulunan sanayi tesislerine bir çözüm ge-
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tirmek amacıyla, Nazım planda var olan sanayi ala
nında mevcudu koruma ve belli bir disiplin içinde bu 
sanayi tesislerini kontrole almak amacıyla Bayındır
lık ve iskân Bakanlığınca plan tadil edilmiş ve 
17.1.1985 tarihinde onaylanmıştır.' 

Tadilat projesinde çevre yasası ile kirliliği önle
yici tedbirler ile bunların uygulanmasına ilişkin hü
kümler getirildiği gibi bu tesislere belirtilen miktarda 
'ilave hakkı da tanınmış ve büyük ölçekte tevsii edil
mesini önleyici plan notu konulmuştur. 

Bu durumda' Kayseri Organize Sanayi böl'gesi'nin 
gelişmesi olumsuz yönde etkilenmeyecektir. 

5. Cırkalan Konaklar sanayi alanı ile ilgili imar 
planının, 4 üncü maddede açıklanan hususlar dahi
linde incelettirilmesi hususu uygun mütalâa edilmek
tedir. 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu'nun, 
Erzurum - Şenkaya depremzedelerine yapılan yar
dımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Baka
nı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/423) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sofularımın Bayındırlık ve iskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasınla aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

ISaygılaırımîa. 
Hilmi Nalbamt'oğlu 

Erzurum 'Milletvekili 

Erzurum İlli Şenkaya ilçesinde 1984 yılında vukua 
gelen deprem ınedediyle. 

Soru 1. Konutları haisar gören depremzedelere 
geçici iskân yardımı yapıldı mı? Kimilere ve ne kadar 
yardım yapıldı? Konutları ağır ha'sar giördüğlü halde 
'kendilerine konut yapılmayanlara geçici iskân ne şe
kilde temin edildi? 

'Soru 2. Konutları orta ve az hasar görenlere 
onlarım parası verildi mi? 

İSonı 3. IBu depremde ilk tespitlerden sonra de
vam öden deprem nederiiyle meydana gelen hasar ne
deniyle konutların ha'sar durumu arttığı ve vatandaş
tan 'bu durumda birçok müracaatları olduğu halde 
müracaatlar mahallinde tetkik edilip yeniden hasar 
tespitleri yapıldı mı? 

ISoıru 4. Yapılmadı ise hem bu şikâyetlerin hak
lılığını araştırmak hem de tespitten sonra devam eden 
depremler nedeniyle yapılan tespitlerde revizyon ih
tiyacı olup olmadığını araştırmak için Mayıs 1985 
tarihinde yeni bir ha'sar tespiti yaptırmayı uygun bu
lur musunuz? 

I TC 
I Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Afet işleri Genel 'Müdürlüğü 8 . 4 . 1985 
Sayı : L-0İ5-01/064/2914 

I Konu : Soru önergesi. 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Itlgi : 19.3.1985 gün ve 7/423-2946/11910 sayılı 
I yazınız, 

ItUgi yazı eki Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nalbantöğlu'nun, Erzurum İli Şenkaya İlçes'i ve köy
lerinde meydana gelen depreme ilişkin Türkiye Bü
yük M'illlet Mecls'i Başkanlığına Verdiği yazılı soru 

I önergesinde belirtilen hususlar incelendi. 
L 18.9Jİ984 - 18.10.1984 tarihlerinde Şenkaya il

çes'i ve köylerinde meydana gelen depremlerden 
18.9,1984 tarilmndekınde 11 yerde 173 konut 18.10.1984 

I tarihinde meydana gelen depremde de 21 yerde 198 
kdnut olmak üzere toplam 371 konutun yıkık ve ağır 
derecede hasar gördüğü belirlenım'iş 7269-HÖ5I1 sayılı 
Kanun hükümlerine göre bunlardan toplam 30(8 aile 

I hak sahibi kabul edİlmişise de 304 aile konut borçlan
masını yaptığından kıştan önce 304 ailenin daimî is
kânları içlin prefabrike konut inşaatına geçilmiş, an
cak 124 konut bi'tirile'hilm'iş ve hak sahiplerine teslim 
edilmiştir, 

I (Konut borçlanması yalpan 304 hak sahibinden mev-
sim şartları nedeniyle daimî iskân konutları yapıla
mayan 180 aileye de geçüci iskânlarını kendileri sağ
layabilmeleri iç'in her aileye 40.000'er TL. karşılık
sız yardım yapılması uygun bulunmuş bunun İçim 
7.200,000,— TL. Valiliği emrine gönderilmiş olup, 
t>u ailelerden kereste isteyenlere de 1/2 m3 kereste ve
rilmiş ve bedelide 40.000,— TL. den kesilmiştir. 

Bu depremler nederiiyle Valiliği emrine Bakanlı
ğımızca 15.000.0100,— TL. acil yardım ödeneği gön
derilmiş, yine köylerine yol olmadığı için daimî is
kân konutu yerine kendüleririin yapacağı konutlarına 
yardım yapılmasını talep eden bir köydeki 16 afetze
deye de 75.000,—'er TL. den 1,200.000,— TL. kar
şılıksız nakdî yardım yapılmıştır. 

Aynı depremler için Türkiye Kızılay Derneği Ge
nel Müdürlüğünce de 1 516 çadır ve 1 000 battaniye 
afetzedelere dağıtılmıştır. 

2. 18.9 - 18.10.1984 depremleri nedeniyle konut
ları orta ve az derecede hasar gören ailelere onarım 
yardımı yapılmamıştır, 

3. Erzurum İlinin Şenkaya ve Olur İlçe merkez-
| teriyle bu ilçelere bağlı köylerde 18.9 - 18.1101,1984 ta-
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rihlerinde meydana gelen deprem sonucu 7İ269 - 1051 
sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Bakanlı
ğımızca görevlendirilen teknik heyet tarafından bü
tün binalar muhtar veya ihtiyar heyetlimden bİri'sİriinde 
(bilgi vermek balkımından) iştiraki ile ayrı ayrı incele
nerek hasar tespit raporları düzenlenmiştir. 

iBu raporlar düzenlenirken ileride devam edebile
cek deprem repllkleride dikkate alınarak hasar tespit 
raporları vatandaşın lehine toleranslı olarak düzenlen
diğinden bu tespitlerden sonıra yapılan itirazlar ince-
lenmemliştır. 

4, Üçüncü maddede belirtilen nedenden dolayı 
bir tespitin yapılması düşünülmemektedir. 

ıBilgileri'riize arz ederim. 
'I. Safa Gİray 

'Bayındırlık ve 'tskân Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1980 - 1981 yıllarındaki kalkınma hızlarımıza 
ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (71428) 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Memleketimizde 1980, 1981, 1982, 1983, 
1984 yıllarında kamu yatırımlarının parasal ve fiziksel 
gerçekleşme oranları ne kadardır? 

Soru 2. Aynı yıllarda kalkınma hızlarımız ne ol
muştur? Bu konu içinde olarak : 

a) Tarım kesimindeki artış oranı, 
b) Sanayi kesimindeki artış oranı, 
c) İthalat sanayiinde artış oranı, 
d) Ve diğer kesimlerdeki artış oranı. 

TC 
Malîye ve Gümrük Bakanlığı 2 . 4 . 1985 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 40041/617 

Konu : Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nalbantbğlu'nun yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 19 Mart 1985 tarihli ve Kanunlar ve Karar
lar Dairesi Başkanlığı 7/428-2943/11898 sayılı yazınız. 

İlgideki yazıları ile gönderilmiş bulunan, Erzurum 
Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı soru 
önergesinde yer alan sorulara ilişkin cevaplar ekte 
sunulmuştur. 

İBilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

Cevap 1. 1980 - 1984 yıllarında ülkemizde toplam kamu yatırımları için öngörülen parasal hedef 
ve gerçekleşmeler aşağıdaki gibidir : 

(Cari Fiyatlarla, Milyar TL.) 

Yıl 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Hedef 

340,6 
799,0 

1.053,3 
1.350,2 
1.739,1 

Gerçekleşme 

702,0 
977,9 

1.044,6 
1.298,2 
1.829,5(x) 

Gerçekleşme 
Oranı 
<%) 

206,1 
122,4 
99,2 
96,1 

105,2 

Kaynak : 1980 - 1985 Yıllık Programları, DPT. (x) Geçici 
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Cevap 2. Aynı yıllaıra alt reel kalkınma hızları ve 'başlıca sektörlerdeki gelişme hızları şöyledir 

Yıllar 1980 1981 1982 1983 1984 

GSMH 
GSYİH 
Tarım 
•Sanayi 

(İmalat San.) 
Hizmetler 

—1,1 
- 1 , 0 

1,7 
- 5 , 9 
- 5 , 4 
—0,2 

4,1 
4,7 
0,1 
7,6 
8,7 
5,6 

4,6 
4,3 
'6,4 
4,6 
5,1 
3,3 

3,2 
3,8 

-0 ,3 
7,6 
9,5 
4,0 

5,7 
5,9 
3,6 
9,6 

' 10,1 
,5,3 

Kaynak : DİE, 1984 III Geçici, 1983 IV Geçici Tahminleri. 

Öte yandan 1980 - 1984 yıllarında, Başbakanlık 
Hazine ve Dış Ticaret Mü'steşarlığı'nMi verilerine göre 
toplam Itlhalaltımız dolar bazında aşağı'daki seyri gös
termektedir : 

Yıllar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

İthalat 
(]M!ilyon $) 

7.909,0 
8.933,0 
8,843,0 
9.235,1 

10.757,0 

iBir Önceki Yıla 
Göre Gelişim (%) 

56,0 
12,9 

— 1,0 
4,4 

16,5 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, petrol üretim ve tüketimine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türelin ya
zılı cevabı (7/432) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tffilmi Nalibantöğlu 
Erzurum Milletvekili 

Soru 1. 1977 yılından itibaren yıllar itibariyle 
ürettiğimiz petrol miktarı ne kadardır? 

Soru 2. İçteki üretimde TPAO ile yabancı fir
maların üretim miktarları aynı yıllar için ne kadar ve 
yüzdeleri nedir? 

Soru 3. 1977 yılından itibaren yıllar itibariyle 
sarf ettiğimiz petrol Mktarı ve dolayısıyla dışarıdan 

aldığımız petrol miktarları ile dıştan temin edilen pet
rolün tüketimimiz içindeki yüz'de payları ne kadar
dır? 

'Soru 4. Aynı yıllar itibariyle Türkiyemizde ge
nel enerji tüketimi içinde petrol tüketimim'izin yüzde 
paylan nedir? 

Soru 5. Türkiyemizde. genel rafinaj kapasitemiz 
kaç tondur? (fpraş, Aliağa, Ataş ve Batman) 

Soru 6. Bu genel rafinaj kapasitemiz içinde yer
li rafinaj kapas'itemiz nedir? 

Soru 7. Raifinaj kapasitemiz gereksinmemize ye
terli olmuyorsa yeni bir rafineri kurmayı düşünüyor 
musunuz? (örneğin Şanlıurfa'da) 

(Ayrıca; Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz

T.C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 5.4.1985 
Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 71-053-2-1133 
Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19.3.1985 gün ve Gen. Sek. 7/432-2966-11930 
sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Er
zurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
petrol üretimi, tüketimi ve rafinaj durumuna ilişkin 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplar aşağıda sunul
muştur. * 
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Cevap 1, 2. Soru 1 ve 2'ye gerekli cevaplar aşağıdaıki tabloda verilmiştir. 

Hampetrol üretimi (1.000 XTon) 

Yabancı 
Yıllar TPAO %'si şirketler %'si Toplam 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1,073,8 
1.003,2 
1.152,1 
947,0 

1.013,8 
1.036,3 
972,4 
948,2 

39.58 
36.66 
40.69 
40.64 
42.91 
44.41 
44.13 
45.44 

1.639,2 
1.733,1 
1.679,3 
1.383,2 
1.348,8 
1.297,0 
1.231,1 
1.138,5 

60.42 
63.34 
59.31 
59.36 
57.09 
55.59 
55.87 
54.56 

2.713,0 
2.736,3 
2.831,4 
2.330,2 
2.362,6 
2.3333 
2.203,5 
2.086,7 

Cevap 3. Petrol tüketimini karşılamak üzere rafinerilerimizde işlenen yerli ve ithal hampetrol miktar
ları aşağıda verilmiştir. 

Hampetrol rafinajı (1.000 X Ton) 

Yıllar Yerli %'si (tthat 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

1983 
1984 

2.666,9 
2.754,9 
2.759,2 
2.306,5 
2.373,8 
2.278,3 

2.232,2 
2.113,9 

18.22 
21.02 
24.75 
18J02 
17.68 
13.85 

13.81 
11.88 

11.970,3 
10.350,8 
8.388,4 
10.495,2 
11.052,2 
14.172,3 
13.926,5 
15.684,7 

Talebe göre ithal edilen ve ihraç edilen petrol 
ürünleri ise aşağıda gösterilmiştir. 

Ürün ithalatı Ürün ihracatı 
Yıl 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

(M, Ton) 

2.497.736 
3.951.176 
3.513.443 
3.014.728 
2.136.108 
1.223.437 
1.526.272 
858.151 

(M. Ton) 

54.642 
54.366 
53.663 
229.283 
385.277 

1.545.516 
904.420 

1.727.705 

— 43 

%'si Toplam 

81.78 
78.98 
75.25 
81.98 
82.32 
86.15 
86.19 
88.12 

14.637,2 
13.105,7 
11.147,6 
12.801,7 
13.426,0 
16.450,6 
16.158,7 
17.798,6 
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CEVAP 4. Aytıı yıllar itibariyle Tür'kiyemizde genel enerji tüketimi içinde petrol tüketimimizin yüz
de payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Kaynak 

(Birincil Enerji 'Kaynakları Tüketimi (103 tpe) 
Yıllar 

Toplam petrol tüketimi 

Toplam birincil enerji 
kaynakları tüketimi 

Petrol tüketiminin toplam 
enerjideki ı%'si 

(tpe) Ton Petrol Eşdeğeri 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

17 981 15 760 16 212 15 052 17 140 17 706 17 835 

34 797 33 466 34 821' 35 458' 38 172 38 965 40 142 

51.67 47.09 46.55 42.45 44.90 45.90 44.42 

CEVAP 5. 6. Tür'kiyemizde yıllar itibariyle ra
fineri kapasiteleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Rafinaj Kapasitesi (M x Ton) 

Yıllar 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Yerli (Kamu) 

11 000 000 
11 000 000 
11 000 000 
11 000 000 
11 000 000 
18 600 000 
18 600 000 
18 600 000 

Yabancı x 

4 400 000 
4.400 000 
4 400 000 
4 400 000 
4 400 000 
4 400 000 
4 400 000 
4 400 000 

Toplam 

15 400 000 
15 000 000 
15 400 000 
15 400 000 
15 400 000 
23 000 000 
23 000 000 
23 000 000 

CEVAP 7. Kuruluşu halen devam eden Orta 
Anadolu Rafinerisi montajı ile İzmir (Aliağa) Rafi
nerisi tevsiihin tamamlanması halinde rafinaj kapa
sitemiz 33 milyon tona ulaşacaktır. 

Bu durumda gelecekte uzun yıllar ilâve rafinaj 
kapasitesine gerek görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Südi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, ülkemizdeki yabancı havayolları acentelerine 
ilişkin sorusu ve [Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un 
yazılı cevabı (7/438) 

(x) .Kapasitenin % 5'i yerli özel sektöre ait bulun
maktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak. yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
ric ederim. 

Saygılarımla. 
'Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. Yurdumuzla dış ülkeler arasında ulaşım 

yapan yabancı acentelere ve uçaklara veya şirketlere 
yüzde 'kaç komisyon hakkı verilmektedir? 

Soru 2. Bu şekilde yolcu taşıyan şirketler kaç 
tanedir ve isimleri nedir? (Acenteler) 

Soru 3. Almanya veya diğer dış ülkelerdeki THY 
görevli'lerinin diğer firma acentelerinden komisyon 
aldıkları nedeniyle THY uçaklarında bilet satmayı 
güçleştirip yolcuları diğer acentelere yönlendirdikleri 
doğru mudur? 

^Soru 4. Ankara ile Esenboğa ve İstanbul ile Ye
şilköy arasında yolcu taşıyan taksiler THY ile her
hangi bir anlaşma yapıyorlar mı? Yoksa bu hatlarda 
serbest piyasa 'koşullarına göre mi çalışmaktadırlar? 
Veya herhangi bir kişi namına mı çalışıyorlar? (Atıl
gan firması adına)' 

T. C, 
Ulaştırma Bakanlığı 

Sivil Havacılık Dairesi 
Başkanlığı 9.4.1985 

SHDB : 5Z-2/HNK-959 
Konu : Yazılı soru önergesi hfc. 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ * Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Genel Sek

reterliği 21.3.1985 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dai-
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resi Başkanlığı, (Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 
7/438-2950/11914 sayılı yazı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu ta
rafından 'başkanlığınıza yöneltilen ve Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılması gereken cevaplar, soru sırasına gö
re hazırlanmış olup ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 
Soru Önergesine Cevaplarımız 

Soru 1. Yurdumuzla dış ülkeler arasında ulaşım 
yapan yabancı acentelere ve uçaklara veya şirketlere 
yüzce kaç komisyon hakkı verilmektedir? 

Cevap : Havayolu taşımasinda THY A. O. adına 
bilet satan acenteler, statülerine göre; lATA'ya (Ulus
lararası Hava Taşıyıcıları Birliği) üye ise % 9, İATA' 
ya üye değilse % 8, tşçi Carter (Tarifesiz Hava Ta
şıyıcısı) acentesi ise % 10, iç hatlarda:% 5, Genel Sa
tış Acenteleri ve Avrupada % 11,5, Orta doğuda ise 
% 12 oranında komisyon alırlar. 

Soru 2. Bu şekilde yolcu taşıyan şirketler kaç 
tanedir ve isimleri nelerdir? (Acenteler) 

Cevap : THY A. O.'nın toplam 9718 acentesi mev
cut olup bunların isimleri; statülerine ve bölgelerine 
göre gruplandırilarak ekli listelerde belirtilmiştir. 

Soru 3. Almanya veya diğer dış ülkelerdeki 
THY görevlilerinin diğer firma acentelerinden ko-

I misyon aldıkları nedeniyle THY uçaklarında bilet 
satmayı güçleştirip yolcuları diğer acentelere yönlen
dirdikleri doğru mudur? 

Cevap : THY A. O. görevlilerine yönelik suçlama-
r 1ar genelde asılsızdır, ©öyle bir belirgin olayın bil

dirilmesi halinde ilgililer hakkında derhal soruştur
ma açılacaktır. 

Soru 4. Ankara ile Eseriboğa ve İstanbul ile Ye
şilköy arasında yolcu taşıyan taksiler THY ile her
hangi bir anlaşma yapıyorlar mı? Yoksa bu hatlar
da serbest piyasa koşullarına göre mi çalışmaktadır
lar? Veya herhangi bir kişi namına mı çalışıyorlar? 

(Atılgan firması adına) 

Cevap : Ankara ile Esenboğa ve İstanbul ile Ye
şilköy arasında yolcu taşıyan taksiler THY ile her-

I hangi bir anlaşma yapmamaktadırlar. Taksi işletme-
P ciliği, DHMI Genel Müdürlüğünce düzenlenmekte 

olup, Eseriboğa Havaalanında bu hizmet USAŞ (Uçak 
j Servisi A. Ş.)'a kiralanmıştır. USAŞ, taksi işleticileri 
I ile anlaşarak, havaalanında durağa taksi almaktadır. 
I Yeşilköy Havaalanında ise, «"Sınırlı Sorumlu Motorlu 
I Tşıyıcılar Kooperatifi» ile DHMI arasında yapılan 

mukaveleye göre hizmet yürütülmekte ve durağa 
taksi alınmaktaaır. Geçmiş yıllarda Esenboğa Hava
alanında bu hizmetleri yapan Atılgan firmasının; ha
len iki havaalanındaki bu tür hizmetler ile hiçbir 
alâkası bulunmamaktadır. 

* 
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Toplam 1ATA 
Ülke Acente sayısı 

ALMANYA 
AVUSTURYA 
BELÇİKA 
DANİMARKA 
FRANSA 
HOLLANDA 
İSVİÇRE 
İSVEÇ 
İNGİLTERE 
İTALYA 
YUNANİSTAN 
BİRLEŞİfM ARAP EMİRLİKLERİ 
İRAN 
IRAK 
İSRAİL 
KrBRIS 
KUVEYT 
MISIR 
SUUDİ ARABİSTAN 
ÜRDÜN 
PAKİSTAN 
İSPANYA 

1219 
127 
273 
101 

1170 
254 
351 
309 

2953 
962 
244 
66 
69 
32 

239 
71 
42 

171 
157 

19 
— 

889 

TOPLAM 9718 

* «BSP» sistemi uygulanmaktadır. 
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Stok 
bulundurduğumuz 

1ATA acente 
Bölge sayısı 

Tümünde var * 
VİYANA 
BRÜKSEL 
KOPENHAG 
PARİS-LYON 
AMSTERDAM 
ZÜRİH - CENEVRE 
STOKIHOLM 
LONDRA 
ROMA - MİLANO 
ATİNA 
ARUDAB1 - DUBAİ 
TAHRAN 
BAĞDAT 
TEL AVİV 
LEFKOŞE 
KUVEYT 
KAHİRE 
CİDDE-DAHR AN 
AM'MAN 
KARASI 
MADRİD 

58 
93 

6 
68 
63 
42 

7 
12 

121 
77 
17 
25 

5 
13 
7 
9 
8 

44 
6 

62 
5 

2025 
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A) YURT îÇt 
Toplam Genel Satış Acentesi Adedi 
Komisyon Oranı 

Acente 

GENEL SATIŞ ACENTELERİ 
14 
% 9 (IATA Komisyonu) 
Anlaşma tarihi 

•+ % 2,5 (Overniding komisyon) = % 11,5 

Bölge • Konya 
1. Vatan Seyahat Act. (Cihanbeyli) 01.12.1978 
2. Resul Dölek (Kulu). 01.06.1980 
3. Citur-Cici Trz. ve Sey.Act. '(Karaman) 26.04.1982 
4. Ötur-Cici Trz. ve Sey.Act. (İsparta) 03.08.1983 
5. Aksaray Trz. ve Sey. Act, (Niğde) 30.09.1981 
Bölge : izmir 
1. Vaitan Seyahat Act. '(Uşak) 28.01.1982. 
2. Köseoğlu Trz. ve Sey. Act, (Denizli) 04.08.1982 
3. Fetur Trz. ve Sey. Act. (Fethiye) 18.06.1982 . 
Bölge : Adana 
1. Çavuşoğlu Sey. Act. (Şereflikoçhisar) 25.05.1982 
Bölıge : Ankara 
1. Çavuşoğlu Sey. Act. (Şereflikoçhisar) 25.04.1982 
2. Halaçoğlu Trz. ve Sey. Act. (Emirdağ-

Afyonkarahisar) 18.12.1984 
Bölge : istanbul 
1, Sakarya Trz. Ltd. (Adapazarı) 17.01.1983 
Bölge : Gaziantep 
1. Necati Demirkol (Şanlıurfa) 18.12.1984 
Bölge : Erzurum 
1. Polat Trz. ve Sey. Act. (Erzincan) 24.12.1984 
B) Yurt Dışı 
I - Avrupa - Genel Satış Acenteleri 
Toplam Genel Satış Acentesi Adedi : 6 
Komisyon Oranı : i% 9 (IATA Komisyonu) 

Acente Anlaşma tarihi 
+ % 2,5 (Overrüldüıng komisyon) = % 11,5 

Bölge : Frankfurt 
1. Delta Reisen 

Akın Savulk 2. 

3. Neemi Öc 

01.12.1979 
20.06.1975 

01.04.1973 

Bölge : Münih 
1. öztekin Okkuran 
2. Selahattin Kont 
Bölge : Berlin 
1.- Berlin Acenteler Birliği 

II - Ortadoğu - Genel Satış Acenteleri 
Toplam Genel Satış Acentesi Adedi : 
Komisyon Oram 

01.07.1976 
01.06,1976 

01.01.1978 

1985 yılında satışların 5 110 344 DM olması halinde % 
5. teşvik primi ödenmesi kararlaştırılmış henüz ek an
laşma yapılmamıştır. 
1985 yılında satışların 3 635 355 DM olması halinde % 
5 teşvik primi ödenmesi kararlaştırılmış henüz ek an
laşma yapılmamıştır. 

1985 yılında % 5 teşvik primi ödenmesi hususu Genel 
Müdürlüğe arz edislmiş olup onay safhasındadır. 

10 
!% 9 (IATA (Komisyonu) + 3 (Overriding 
ilave olarak teşvik komisyonları ödenir^ 

komisyon) == >% 12 
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Anlaşma tarihi 

Bölge : Abudabi/Birleşik Arap Emirlikleri 
21.07.1980 

30.03.1983 

23.09.1981 

1. Sultan Bin Yousuf And Sons 
Bölge : Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri 
2. Svveedan Tradıng Company 

Bölge : Amman/Ürdün 
3. Skyvvays T.T.T. 

Bölge ; Cidde-Dahran-Riyadh/SuudiArâbistan 
4. ABC Travel 01.05.1981 

Bölge : Kuveyt 
5. Al Kazemi Travel Agencies 01.01.1979 

Bölge : Kahire/Mısır 

9 . 4 S 1985 

Acente 

O : 1 

6. tmperial Travel Centre 
Bölge : Bağdat/Irak 

7. Hamed Hassan Al-Obaidi 
Bölge : Şam/Suriye 

Anlaşma tarihi 

11.08.1980 

01.12.1978 

8. Al Faradees Travel And Tourism 29.06.1983 
Bölge : Doha/Katar 

9. Al Rayan Travel Agency 07.02,1983 
Bölge : Karası/Pakistan 

10. Pak Türk Enterprises 03.11.1980 

Bölge ; İstanbul 
Lata acente sayısı : 54 Komisyon oranı 
Yurt içi yetkili yolcu bileti satış acentesi sayısı : 27 Komisyon oranı 

Sözleşme tarihleri 
Yurt içi yetkili yolcu bileti 

% 9 
% 5 

A c e n t e 

ABC 
Aben 
Aırtour 
Akça 
Aker 
Aktuğ 
Antur 
Atlas 
Babil 
Başaran 
Bodrum 
Bosfor 
Camel 
Canoti 
Covo 
Değirmencioğlu1 

Deniz 
Duru 
Doktoroğlu Ege Trz. (Taksim) 
Doktoroğlu Ege Trz. (Karaköy) 
Efa 
Emniyet 
Essa 
Esin 
Eti 
Entaş 
Feustel 

satış acentesi 

14.12.1976 -
• 21.12.1971 -

10.4.1981 -
18.7.1977 -
6.11.1981 
29.6.1978 -

20.12.1976 -
29.1.1968 -
4.1.1972 -

16.5.1979 -
26.1.1981 -
1.12.1975 -
22.8.1980 -
4.1.1967 -
7.1.1967 -
5.2.1980 -

31.8.1976 -
22.12.1980 -

7.1.1977 -
4.6.1978 -

15.7.1977 -
19.4.1974 -
28.6.1979 -
28.6.1979 -
4.8.1971 -

25.5.1983 
29.9.1966 -

25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 

25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 

25.11.1981 

lata acentesi 

4.6.1982 
— 
— ' 

25.11.1977 
— 

4.6.1982 
24.11.1978 

12.4.1957 
10.11.1972 

— 
13.11.1981 
13.5.1977 

— 
12.4.1957 
15.6.1947 

— 
— 
— 

21.11.1958 
8.1.1952 

— 
16.11.1961 

— 
10.11.1961 
26.11.1982 
7.10.1952 

28.11.1980 
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Sözleşme tarihleri 
Yurt içi yetkili yolcu bileti 

A c e n t e Satış yeni lafla acentesi 

Fettahoğlu (İzmit) 10.4.1979 - 25.11.1981 14.2.1983 
Folktur 14.2.1983 12.41957 
Globtur (Tahtakale) 5.12.1966 - 25.11.1981 11.5.1956 
Globtur (Taksim) 3.2.1977 - 25.11.1981 — 
istanbul Turizm (Harbiye) 9.11.1981 12.4.1957 
istanbul Turizm (Sirkeci) 24.6.1976 - 25rl 1.1981 25.11.1983 
tştur 11.9.1980 • 25.11.1981 26.11.1982 
İmbat — -ı — 
Kamera 7.2.1969 - 25.11.1981 26.11.1982 
Kefeli 9.12.1982 10.10.1950 
Kervan 25.1.1967 - 25.11.1981 5.11.1976 
Koçak 4.9.1975 - 25.11.1981 29.4.1960 
Kontuar 25.1.1967 - 25.11.1981 4.6.1982 
Köytur (Laleli) 6.11.1981 — 
Köytur (Sultanhamam) 24.12.1981 28.11.1980 
Martur (İzmit) 31.3.1982 . — 
Miltur 30.11.1973 - 25.11.1981 30.4.1954 
Moris 10.12.1966 - 25.11.1981 4.6.1982 
Montur 26.4.1979 - 25.11.1981 16.5.1969 
Özcivelek 22.1.1968 - 25.11.1981 29.4.1960 
Planet 25.1.1967 • 25.11.1981 23.5.1980 
Pro-Eks 25.6.1980-25,11.1981. 20.11.1970 
Setaş (Gayrettepe) 6.1.1977-25.11.1981 8.11.1974 
Setaş (Sirkeci) 6.1.1977 - 25.11.1981 20.11.1970 
Setur 10.2.1970 - 25.11.1981 21.11.1969 
Sevinç 24.1.1977 - 25.11.1981 — 
Sultan 28.6.1966 - 25.11.1981 28.11.1980 
Tantur 9.5.1979 - 25.11.1981 — 
Trans Orıent 26.1.1981 - 25.11.1981 — 
Tur Seyahat 10.1.1980-25.11.1981 — 
Tura 9.11.1981 - 25.11.1981 — 
Tur Alp 4.9.1979 - 25.11.1981 16.11.1973 
Turşen 21.3.1970 - 25.11.1981 -r-
Turizm Transport 11.6.1975-25.11.1981 17.9.1948 
Türhol (Harbiye) 19.12.1966 - 25.11.1981 13.4.1962 
Türk Ekspres (Merkez) 13.10.1977 - 25.11.1981 11.11.1955 
Türk Ekspres (Hilton) 4.1.1967 - 25.11.1981 13.11.1981 
Ulusoy (Laleli) 11.11.1981 10.11.1972 
Ulusoy (Taksim) 12.1.1972 - 25.11.1981 
Van Der Zee 10.12.1966 - 25.11.1981 1.7.1951 
Varan (Kadıköy) 8.10.1968 - 25.11.1981 — 
Varan (Taksim) 2.3.1978 - 25.11.1981 — 
Vıp 2.2.1972 - 25.11.1981 14.5.1976 
Vitur 25.7.1978 - 25.11.1981 13.5.I97" 
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A c e n t e 

Yelkenci 
Zihni 
Eksim 
Füze Tur 
Ande Tur 
Kim Tur 
Santa 
Tekser 
Türhol (Sirkeci) 
Usaş 

Sözleşme tarihleri 
Yurt içi yetkili yolcu bileti 

Satış yeri 

10.9.1977 - 25.11.1981 
31.3.1982 . 
20.4.1984 
20.3.1984 
14.1.1985 

— 
18.10.1984 
28.9.1984 

— 
9.6.1982 

lata acentesi 

14.5.1976 
13.5.1977 
20.5.1983 

25.11.1983 
— 

30.11.1984 

— 
1.6.1984 

— 

Bölge : Ankara 
lata acente sayısı : 14 
Yurt içi yetkili yolcu bileti satış acentesi sayısı : 5 

A c e n t e 

Altur 
Aka 
Babil 
Başkent 
Bontur 
Bosfor 
Candaş 
Dok Tur 
Dostoğlu 
özcivelek 
özcivelek (Şube) 
Gözütok 
Setur 
Star 
Türban 
Türker 
Türk Ekspres 
Vander Zee 
Yöre (Eskişehir) 

Komisyon 
îi sayısı : 5 Komisyon 

Sözleşme tarihleri 
Yurt içi yetkili yolcu bileti 

satış acentesi. 

8.6.1978 - 25.11.1981 
15.8.1980 - 25.11.1981 
1.8.1963 - 25.11.1981 

29.8.1984 
27.8.1982 
1.2.L975 - 25.11.1981 
7.8,1980 • 25.11.1981 
6.1.1977 - 25.11.1981 
8.2.1978 - 25.11.1981 

29.4.1967 - 25.11.1981 
13.10.1982 

5.3.1982 
9.9.1975 - 25.11.1981 

20.6.1980 - 25.11.1981 
27.3.1979 - 25.11.1981 
19.2.1982 
20.2.1967 - 25.11.-981 

21.12.1966 - 25.11.1981 
5.4.1977 - 25.11.1981 

oranı : % 9 
oranı : % 5 

lata acentesi 

15.11.1968 
— 

24.4.1964 
— 

13.4.1977 
15.11.1968 

7.4.1955 
— 

29.4.1960 
20.5.1983 
4.6.1982 

24.5.1974 
1.6.1984 

— 
13.11.1981 
10.11.1961 
16.11.1956 
5.11.1976 



T. B. M. M. B: 83 2 . 4 . 1985 0 : 1 

Bölge : İzmir 
lata acente sayısı : 7 
Yurt içi yetkili yolcu bileti satış acentesi sayısı : 10 

Komisyon oranı : % 9 
Komisyon oranı : % 5 

A c e n t e 

Sözleşme tarihleri 
Yurt içi yetkili yolcu bileti 

satış acentesi 

Abdullah 
Akdeniz 
Akdeniz (Kuşadası) 
Anba 
Bintur 
Catoni 
Doktoroğlu 
İtimat 
Egetur 
İzmir 
Köseoğlu (Denizli) 
Köseoğlu (Karşıyaka) 
Niyazoğlu 
Setur 
Yeşil Marmaris 
Zana 
Zeytours 

14.9.1966 -
1.3.1971 -
6.5.1969 -

20.12.1975 -
28.4.1977 -
30.1.1967 -
9.3.1967 -

10.11.1975 -
5.12.1966 . 
3.5.1974 -

14.7.1976 1-
20.12.1982 
10.6.1977 -
9.9.1975 -

10.4.1977 -
16.7.1969 -
19.2.1982 

25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 
25.11.1981 

25.11.1981 
25.11,1981 
25.11.1981 
25.11.1981 

lata acentesi 

10,11.1966 

1.6.1984 
7.4.1959 

27.4.1948 

26.4.1963 

25.11.1977 

13.11.1971 

Bölge : Adana 
lata acente sayısı : 5 

(Aynı zamanda yurt içi yetkili yolcu bileti satış acen-
tesidirler.) 

A c e n t e 

Komisyon oranı : % 9 
Komisyon oranı : % 5 

Adalılar 
Aytok 
Bolkar 
Catoni (İskenderun) 
Hemdem (İskenderun) 

Sözleşme tarihleri 
Yurt içi yetkili yolcu bileti 

satış acentesi 

21.7.1978 - 25.11.1981 
23.1.1967 - 25.11.1981 
14.5.1982 
10.2.1967 - 25.1.1981 
2.1.1984 

lata acentesi 

26.5.1978 
10.11.1966 

4.61982 
25.4.1958 

1.6.1984 

- 51 -
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Bölge : Antalya 
lata acente sayısı : 2 
Yurt içi yetkili yolcu bileti satış acentesi sayısı : 3 

Komisyon oranı : % 9 
Komisyon oranı : % 5 

A c e n t e 

Arı 
Akha 
Ekspres 
Lımyra 
Pamfilya 

Sözleşme tarihleri 
Yurt içi yetkili yolcu bileti 

satış acentesi 

1.1.1975 - 25.11.1981 
4.3.1981 - 25.11.1981 

24.4.1970 - 25.11.1981 
23.2.1978 • 25.11.1981 

11.11.1977 - 25.11.1981 

lata acentesi 

10.11.1972 

4.5.1979 

Bölge : Mersin 
lata acente sayısı : 2 
(Aynı zamanda yurt içi yetkili yolcu bileti satış acen-
tesidirler.) 

Komisyon oranı : % 9 
Komisyon oranı : % 5 

A c e n t e 

Catoni 
Hitit 

Yurt içi yetkili yolcu bileti 
satış acentesi 

10.2.1967 - 25.11.1981 
10.12.1966 - 25.11.1981 

lata acentesi 

14.11.1959 
24.5.1974 

Bölge : Bursa 
lata acente sayısı : 1 

Komisyon oranı : % 9 

Ottomantur - lata onay tarihi 24 . 5 . 1974 

Bölge : Samsun 
lata acente sayısı : 1 
Kar - Tur - lata onay tarihi 7 , 11 . 1975 

Komisyon oranı : % 9 

Bölge : Konya 
Yurt içi yetkili yolcu bileti satış acentesi sayısı : 2 Komisyon oranı : % 5 

A c e n t e 

Citur - İsparta 
Dölek - Kulu 

Yurt içi yetkili yolcu bileti satış 
acenteliği sözleşme tarihi 

0.11.1983 
21.9.1983 

lata acentesi 
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Charter Bölge Adı : Cologne-Köln 
Charter Acente Sayısı : 13 
Komisyon Yüzdesi : % 10 

Sözleşme 

Charter Bölge Adı : Cologne 
Protokollu Acente Sayısı : 2 

Acente Adı 

Varan 
Yazar 

Komisyon 
Yüzdesi 

8 
8 

Charter Bölge Adı : Nürnberg 
Charter Acente Sayısı : 7 
Komisyon Yüzdesi : % 10 

Acente Adı 
Sözleşme 
Tarihi 

0-2008 
0-2117 
0-2134 
0-2139 
0-2118 
0-2121 
0-2011 
0-2119 
0-2006 
0-2003 
0-2020 
0-2022 
0-2021 

Kalaycıoğlu GmbH 
Hacıdede 
Danış 
Sezek 
tlyas Yıldırım 
Reıseburo Ağırman 
Reıseburo Karpat 
Reıseburo Ufuk 
Orfu 
Akalın 
Erciyes 
Varan 
Reıseburo Ana 

01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
29.12.1983 
31.01.1984 
31.01.1984 

0-2703 
0-2710 
0-2713 
0-2716 
0-2717 
0-2720 
0-2721 

İbrahim Özdü 
Angela Olcay 
Osman Köprülüoğlu 
Hüsamettin Ahunbay 
Anadol Export 
Ankara Export 
Cengiz Okyay 

Charter Bölge Adı : Nürnberg 

Protokollu Acente Sayısı : 7 

Acente Adı 

01.01.1982 
03.06.1983 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
10.06.1983 
30.09.1983 

Komisyon 
Yüzdesi 

Antlıches Bayerısches Reıseburo 
(Abr Nürnberg) 
Reıseburo Grorg Schaffranek 
Şerif Tekin 
Muhlis Tok 
S. Bülent İrten 
Durmuş Erdoğdu 
Reıseburo Otto Hof 

Charter Bölge Adı : Hamburg 
Sözleşmeli Acente Sayısı : 11 

Ödenen Komisyon Yüzdesi : % 10 

Acente Adı 

0-2300 
0-2301 
0-2311 
0-2314 
0-2318 
0-2320 
0-2321 
0-2324 
0 2326 
0-2327 
0-2328 

Dündar Yiğitbaşı 
Akdoğan 
Bizim Export 
Meka Reise 
Çetin Seyfettin 
Tacettin Algan 
Fevzi Taşbaşı 
Aydoğan Yıldız 
Hayrettin Erdemir 
Yenideniz GmbH 
ismail Faruk Çiftçi 

Sözleşme 
Tarihi 

01.01.1982 
01.01.1980 • 
01.01.1980 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
04.03.1985 
09.05.1984 
05.02.1985 

Not 

Eski Sözleşmeli 
Eski Sözleşmeli 

Bölgede protokollu olarak faaliyet gösteren acente bulunmamaktadır. 
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Charter Bölge Adı : Stutgart 
Charter Acente Sayısı : 16 
Komisyon Yüzdesi : % 10 

B : 83 

Sözleşme 

0-2234 
0-2228 
0-2227 
0-2226 
0-2225 
0-2229 
0-2224 
0-2222 
0-2221 
0-2218 
0-2215 
0-2214 
0-2203 
0-2202 
0-2201 
0-2232 

Acente Adı 

Cafer Babataş 
Galip Yüksel 
Nevzat Ersoy 
Keba GmbH 
Azak Reısen 
Elizabeth Kont 
Okkuran 
Bal Reısen 
Akman GmbH 
Varol Candar 
Recep Ertuğrul 
Atilla Arlat 
Osman Köprülüoğlu 
Hasan Tahsin Ersoy 
Haydar Uca 
Müfit Balcı 

Tarihi 

01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
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Charter Bölge Adı : Stutgart 

Protokollu Acente Sayısı : 7 

Acente Adı 

Mustafa Yazıcı 
Muhterem Sarıkaya 
Naci Süer 
Lütfü Karakaş 
Ali Saman 
R/B Heubacher - Ali Biber 
Fahrettin Dural 

Komisyon 
Yüzdesi 

Charter Bölge Adı : Hannover 

Sözleşmeli Acente Sayısı : 17 
ödenen Komisyon Yüzdesi : % 10 

Acente Adı 

0-2404 
0-2405 
0-2411 
0-2412 
0-2415 
0-2416 
0-2418 
0-2421 
0-2424 
0-2422 
0-2428 
0-2431 
0-2432 
0-2433 
0-2435 
0-2436 
0-2434 

Nuri Doğrul 
Nazmi Altuğ 
Anadolu Reısen 
Ulusoy Turizm 
Export Yıldırım 
Yurt GmbH 
Reısebüro Coşkun 
Kısmet Reısen 
Export Dursun 
Rıza Ataç 
Ali Elverir 
Erdoğan Yıldırım 
Yonca Export 
Halil Karer 
Ali Erol 
Aydın Baydan 
Uğur Resen 

Sözleşme 
Tarihi 

01.04.1978 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.04.1978 

.01.04.1978 
01.01.1982 
01.01.1982 
17.11.1978 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
05.03.1979 
01.01.1982 
25.05.1979 
10.05.1983 
09.02.1984 
10.05.1983 

N o t 

Eski Sözleşmeli 

Eski Sözleşmeli 
Eski Sözleşmeli 

Eski Sözleşmeli 

Eski Sözleşmeli 

Eski Sözleşmeli 
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Charter Bölge Adı : Hannöver 

Protokollu Acente Sayısı : 2 

Acente Adı 

Yücel Tezcan 
Ergun Erenoğlu 

Komisyon 
Yüzdesi 

8 
8 

Charter Bölge Adı : Düsseldorf 
Charter Acente Sayısı : 12 
Komisyon Yüzdesi : ı% 10 

Acente Adı 

0-2141 Mehmet Emin Karar 

0-2130 Kamil Özbay 
0-2120 Hüseyin Torun 
0-21-40 Reısebüro Gürsel 
0-2132 Altan Özsoy 
0-2122 Niyazi Yavuz 
0*2126 Durmuş Güler 
0-2101 Hüseyin Kalay 
0-2142 Mustafa Yılmaz 
0-2143 Himmet Satılmış 
0-2124 Agah Bilgiç 
0-2111 Deniz 

Sözleşme 
Tarihi 

10.05.1983 

01.03.1984 
01.01.1982 
10.05.1983 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
01.01.1982 
13,06.1984 
24.05.1984 
10.06.1983 
12.05.1976 

N o t 

Gewerbe değişikliğinden 
Sözleşme yenilenecek 

Eski Sözleşme ile 
çalışır 

Charter Bölge Adı : Düsseldorf 

Protokollu Acente Sayısı : 3 

Acente Adı 

Luca 
Bektaş 
Dalgıç 
Esin 

Komisyon 
Yüzdesi 

8 
8 
8 
8 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Gima Anonim Şirketine ilişkin sorusu ve Sana
yi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aralmh yazılı 
cevabı (7/442) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. GİMA Anonim Şirketinde kamu serma

ye payı ile özel sektör sermaye payları ne kadar
dır? 

Soru 2.' özel sektör sermaye payları hangi kişi 
veya şirketlere hangi pay mliktarkrındaidır? 

Soru 3. GÎMA dışındaki GİMA Limited Şirke
ti diye (bir şirket var mıdır? Var ise bu şirketin 
GİMA ile ilişkisi nedir? 

— 55 — 



T. B. M. M. B: 83 9 , 4 , 1985 O: 1 

Soru 4. Bu iki şirket arasında herhangi bir ti
carî ilişki ya da kâr aktarma düzenli kurulmuş mu
dur? 

Soru 5. GIMA Limited Şirketi var ise bunun 
ortakları kimlerdir ve ortaklarının pay oranları ne
dir? Sermayesi kaç TL. dır? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. 9 . 4 . 1985 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : 23-01/MM-150 

Konu : Soru önergesi hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığnıa 

...İlgi": 21.3.1985 tarih ve 7/442/2957/11921 sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Naltoantoğlu'nun 
GÎMA Anonim Şirketine ilişkün yazılı soru önerge
siyle 'ilgili cevabımız ilişikte arz edilmiştir^ 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Sorularına Cevaplarımıız 

Soru 1. GİMA Anonim Şirketinde kamu serma
ye payı ile özel sektör sermaye payları ne kadar
dır? -

2. özel sektör sermaye payları hangi kişi veya 
şirketlere hangi pay miktarlarındadır? 

3. GİMA dışındaki GİMA Limited Şirketi diye 
bir şirket var mıdır? Var lise bu şirketin GÎMA ile 
ilişkisi nedir? 

4. Bu iki şirket arasında herhangi bir ticarî 
ilişki ya da kâr aktarma düzeni kurulmuş mudur? 

5. GÎMA Limited Şirketi var lise bunun ortak
ları kimleridir? Ve ortaklarının pay oranları nedir? 
Sermayesi kaç TL. sidir? 

Cevaplarımız t 
1. GlMA'nın halen 2 milyar TL. olan sermaye

sinin % 50'si kamu, % 50'sü özel sektöre dahil ku
ruluşların sermaye paylarından oluşmakta, bu ser
mayenin kuruluşlar itibariyle % oranları ekli liste
de gösterilmiş bulunmaktadır. 

2. özel sekltör sermaye paylarımın dağıtımı da, 
kuruluşlara göre aynı listede yer almaktadır. 

3, GİMA dışında, 10.7.1958 tarihinde «Gıda ve 
İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.» adıy
la ayrı bir şirket kurulmuştur. 

Adı geçen ışüricetin GİMA ile ilişkisi, sermayesinin 
% 98'inin GlMAtya ait olmasından kaynaklanmak
tadır. 

4< Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sana
yi Ltd. Şti. nin 1.9.1971 yılında tasfiyesi yoluna gi
dilmiş ve 29.5.1974 tarihinde) tasfiyesi sonuçlandı
rılmıştır. 

Bu nedenle, halen her iki şirket arasında herhan
gi bir ticarî ilişki veya kâr aktarma düzeni söz ko
nusu olmamaktadır. 

5. Anılan Limited Şirketin sermayesi 500 000 
TL. öluıp, ortakları ve payları şöyledir. 

Ortakları 

GİMA 
T. C. Ziraat Bankası 
Et ve Balıık Kurumu 

Toplam 

Payları 
(TL.) 

490 000 
50 000 
50 000 

500 000 

GlMA'nın İştirakleri 
Kamu sektörü : ,% 50 
özel sektör : {Kuruluşlar 
Kamu Sektörü 
T. C. Ziraat Bankası 
Sümerbank 
Et Balılk Kurumu 
Toprak Ofisi 
İst. Belediyes/ 
Anadolu Bankası 
Halk Bankası 
T. Şeker Falb. 
Devlet Ür. Çift. 
Denizcilik Bankası 
Ankara Belediyesi 

ve koop.) % 50 

% 21.81.24 
ı% 12.50.00 
% 09.31.89 
% 05.15.62 
% oo.ıo.oo 
,% 00.01.00 
% 00.00.75 
% 00.00.50 
% 00.02.50 
l% 00.02.50 
% 00.04.00 

% 

98 
1 
1 

100 

Sermaye 1.000.000.000 TL. 
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özel Sefetör 
Çuköbirlk 
'İzmir Pamuk (TARİŞ) 
tzmir Üzüm (TARİŞ) 
İzmir încir (TARİŞ) 
tzmir Z. Yağı (TARİÎŞ) 
Fiskotoirlik 
Marmara Zeyitin 
Antbirlifc 
Kozalbirlik 
Osmanlı Bankası 
Yapı Kredi Bankası 
(Hoianıt TSE Bank. 
Uni Nu 
Demirbanfc 
Migrus T.A:Ş. 
T. iş Bankası 
T. Ticaret Bankasu 
Uluslararası En. T. Bankası 
T.K.K. Birlikleri Emekli1 

Sandığı Vakfı 
Vakıflar Bankası 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
i% 

% 
% 
% 
% 
% 
1% 

% 
% 
% 
% 

% 
% 

12.07.S4 
07.31,88 
05.65.20 
05.65.20 
05.65.20 
05.75.52 
02.65.63 
03.43.75 
00.36.93 
00.06.00 
00.02.50 
00.02.50 
00.00.50 
00.02.00 
00.00.75 
OQ.60.00 
00.22.50 
00,02.60 

00.05.00 
00.41.00 

Sermayesi 1.000.000.000 TL. 

Gıda ve İhtiyaç Madideleri Ticaret ve Sanayi Lfld. 
Şti. 

10.7.1958 yılında kurulmuştu^ 
Sermaye : 500 000 TL. 
Ortakları 
GİMA T.A.Ş,, 
490 000 TL., 
T. C. Ziraat Bankası, 
5 000 TL., 
Et ve Balık Kurumu, 
5 000 TL,, 
1.9-1971 ydındıa tasfiyeye »gidilmiş ve 29.5.1974 t̂e 

tasfiye neticelenmiştir. 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğtu' 
nun, müteahhitlik karnelerinin değer ve grup 
saptamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın yazılı cevabı (7/447) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

'Erzurum 
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Soru 1. Müteahhitlik karnelerinin değer ve 
grup saptamalarında usulsüzlükler olduğu söylen
mektedir; doğru mudur? Bu konuda etkin bir incele
me yapılmakta mıdır? 

Soru 2. Devlet ihalelerini yapan ihale komis
yonları müteahhit derecelendirmelerinde ihale maf
yası haline dönüştüğü (örneğin İNCİ BABA gibi) 
öğrenilmiştir. Kişi ve firmalara bu derecelendirme
ler sonucu verilen yeterlik belgeleri konusunda ob
jektif davranılması konusunda etkin bir inceelme 
ve denetleme yapılmasını gerekli bulmakta ve yap
makta mısınız? 

Soru 3. En azından teknikerlik düzeyinde bir 
diploması olmayan kişilere müteahhitlik karnesi 
verilmesini doğru buluyor musunuz? 

(Ülkemizde hukuk diploması olmayanlar avukat
lık, hekimlik .diploması olmayanlar hekimlik yapa
mıyorlar da neden herkes müteahhit oluyorlar?) 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 5 . 4 . 1985 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 13/01/1290 

Konu : Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nal-
bantoğlu'nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 Mart 1985 gün ve 7/447-2962/11926 sa
yılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu* 
nun «Müteahhitlik karnelerinin değer ve grup sapta
malarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına» ilişkin Ba
kanlığıma yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesinde 
belirtilen sualler hakkındaki açıklamalarımız aşağıda 
sunulmuştur. 

Soru 1. Müteahhitlik karnelerinin değer ve 
grup saptamalarında usulsüzlükler olduğu söylen
mektedir. Doğru mudur? Bu konuda etkin bir ince
leme yapılmakta mıdır? 

Cevap 1. Müteahhitlik karneleri; 28 Mart 1981 
gün ve 17293 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
«Yapı, Tesis ve Onarım tşleri İhalelerine Katılma 
Yönetmeliğindeki» hususlar çerçevesinde Bakanlığı
mıza bağlı Genel Müdürlüklerin teknik temsilcilik
lerinden oluşan bir Komisyon marifetiyle etkin bir 
şekilde incelenmesi yapılıp değerlendirilmektedir. Bu 
karnelerin değer ve grup saptamalarında usulsüzlük
ler olduğu iddiası doğru değildir. Ancak, bu iddiayı 

ı ispat edecek somut örnekler gösterilmesi halinde 
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gerekil incelemeler yapılacak ve ilgililer hakkında ka
nuni kovuşturma açılacaktır. 

Soru 2. Devlet ihalelerini yapan ihale komis
yonları müteahhit derecelendirmelerinde ihale maf
yası haline dönüştüğü (örneğin tnci Baba gibi) öğre
nilmiştir. Kişi ve firmalara bu derecelendirmeler so
nucu verilen yeterli belgeleri konusunda objektif 
davranılması konusunda etkin bir inceleme ve denet
leme yapılmasını gerekli bulmakta ve yapmakta mı
sınız? 

Cevap 2. Bakanlığımız bu gibi hallerde, Yö
netmelik esas ve prensipleri çerçevesinde hareket 
etmekte ve ayrıca gereken hassasiyet gösterilmekte
dir. 

Soru 3. En azından teknikerlik düzeyinde bir 
diploması olmayan kişilere müteahhitlik karnesi ve
rilmesini doğru buluyor musunuz? 

(Ülkemizde hukuk diploması olmayanlar avu
katlık, hekimlik diploması olmayanlar hekimlik ya
pamıyorlar da neden herkes müteahhit oluyorlar?) 

Cevap 3. Müteahhitlik Karneleri 1. inci soruya 
verilen cevapta da 'belirtildiği üzere Yapı, Tesis ve 
Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği esas
ları çerçevesinde verilmektedir. Söz konusu Yönet
meliğin tetkikinde de görüleceği gibi; İnşaat, Elektrik, 
Makine, Y. Mühendis veya Mühendislerine, Mimar
lara, Yüksek Tekniker ve Teknikerlerine, Maden 
Harita ve Kadastro, jeoloji, Kimya, Orman, Ziraat 
Yüksek Mühendisleri ile İstihkam Okulu, Fen Tat
bikat Okulu mezunlarına, Gemi, Gemi Makineleri 
İşletme Yüksek Mühendis ve Mühendisleri ile Mu
habere Okulu mezunlarına, Teknisyen Okulları, 
(Meslek Yüksek Okulu) Yapı Kalfa Okulları, Yapı 
ve Sanat Enstitüsü {Meslek Lisesi) mezunlarına ve 
hatta Ehliyetli Kalfa veya Teknisyen diploması olan
lara; B,C,G, ve H gruplarından Müeahhitlik kar
nesi verilmektedir. 

Bunun yanında yıllardan beri amelelik, kalfalık 
ve ustalık yaparak yetişmiş ve Taşaronluk işleri yap
mak suretiyle güçlenmiş ve daha büyük çapta işleri 
tamamlayarak ehliyetini ispat etmiş teknik tahsilli 
olmayan kişilere de yine Yönetmelik Hükümleri uya
rınca Müteahhitlik Karnesi verilmektedir. Zira bili
neceği ve takdir edileceği üzere Müteahhitlik bir 
organizasyon kurmak ve yönetmek işidir. Yetkili 
finansmana da sahip olunması halinde müteahhitlik 
yapmaya mani bir hal görülmemektedir. Ehliyetini ka
nıtlayan her kişi ve kuruluşa Liberal Ekonomik dü
zen içinde imkân tanımak gerekir. 
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Ayrıca, teknikerlik şartı aranması Yönetmelik ko
nusudur; Yönetmelik tadili çalışmalarında dikkate 
alınıp tartışılacak bir husustur. 

Bilginize arz ederim, 
1. Safa Giray . 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

9.t — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, müteahhitlerimizin dış ülkelerde aldıkları ihale
lere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/449) 

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 

Soru 1. Dış ülkelerdeki müteahhitlerimizin 1980 
yılından (mümkünse bir kaç yıl daha öncesinden) 
beri yıllar itibariyle aldıkları ihalelerin değerleri kaç 
TL. veya dolar'dır?. 

Soru 2. Bu faaliyetlerden ötürü Ülkemize gi
ren döviz miktarları TL. veya dolar olarak nedir? 

Soru 3. Bu faaliyetlerden ötürü beklenen döviz 
girişleri beklenen yeterli düzeyde midir? 

Soru 4. Dış ülkelerde yapılan müteahhitlik 
işlerinin ülkemize giren döviz miktarlarının alınan 
ihale tutarlarına göre yüzde oranları ne kadardır? 
(Yıllar itibariyle listeler hainde ıbildirilmesini) 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 8 . 4 . 1985 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/01/1300 

Konu : Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nal-
bantoğlu'nun Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 21 Mart 1985 gün ve 7/449-2967/11931 sa

yılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun «Müteahhitlerimizin dış ülkelerde aldıkları iha
leler» konusunda; Bakanlığınla yönelttiği yazılı soru 
önergesinde belirtilen suallere ilişkin açıklamalarımız 
aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Dış Ülkelerdeki Müteahhitlerimizin 1980 
yılından (mümkünse bir kaç yıl öncesinden) beri yıl
lar itibariyle aldıkları ihalelerin değerleri kaç TL. 
(veya dolar) dır?^ 
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Cevap 1. 1975 yılından bu yana Yurtdışı Müte
ahhitlik hizmetleri açısından Bakanlığımıza terettüp 
eden husus, yurtdışında çalışmak isteyen kişi ve şir
ketlere, Teknik açıdan yeterli olduğunu gösterir 
«Teknik Yeterlik Belgesi» veya Yurtdışında müteah
hitlik yapabileceğini gösterir «Yurtdışı Müteahhitlik 
Belgesi» vermekten ibarettir. 

Bakanlığımızın Ortadoğu ve Mağrip Ülkelerinde 
Dış Teşkilatı veya temsilciliği bulunmadığı için mü
teahhitlerimizin üstlendiği taahhütlerle ilgili olarak 
elde kesin veriler bulunmamaktadır. 

Bununla bera'ber, 1982 Aralık ayı sonu itibariyle 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca verilen bilgi
lere göre müteahhitlerimizin üstlendikleri taahhüt 
hacminin 12.441.000.000.— $ seviyesinde olduğu, 
1984 Aralık ayı itibariyle de yaklaşık 15 milyar $ se
viyesine yükselmiş bulunduğu ifade edilmektedir. 

Soru 2. Bu faaliyetlerden ötürü Ülkemize gi
ren döviz miktarları TL. (veya dolar) olarak nedir? 

Cevap 2. Müteahhitlerimizin getirdiği döviz tu
tarını kesin olarak tespit etmek Bakanlığımızca 
mümkün değildir. T.C. Merkez Bankasına Bakan
lığımızca sorulduğunda çeşitli kanallardan Bankaları
na intikal eden ve değişik kalemleri ihtiva eden bu 
dövizleri; ayrı ayrı değil toplam döviz hesapları ara
sında tuttukları öğrenilmiştir. 

Soru 3. Bu faaliyetlerden ötürü beklenen döviz 
girişleri yeterli düzeydemidir? 

Cevap 3. İkinci sorunun cevabı içinde de bir 
nebze değinildiği üzere, Yurtdışı Taahhüt Hizmetleri 
dolayısıyla gelen ve genelde TC. Merkez Bankasın
daki «Görülmeyen Kalemler» başlığı altındaki hesa
ba aktarılan bu döviz girdileri için Ortadoğu ve 
Mağrip Ülkelerindeki müteahhit kârının toplam taah
hüt bedeli içindeki payı, yoğun rekabet dolayısıyla 
ancak % 10 oranında tahmin olunmaktadır. Bu 
tutardan yurtdışındaki % 64 dolayında olan vergi yü
kümlülüğü düşüldüğünde Türkiye'ye dönecek mik
tar % 3.6 olmaktadır. Halen yurtdışı taahhüt top
lamının % 40'ı bitirilmiş durumda olduğuna ve ba
kiye 9 milyar $ lık iş kaldığına ve bu işlerin de en 
iyimser tahminle 4 sene süreceği düşünülürse, her yıl 
sonundaki toplam müteahhit kârı döviz olarak azamî 
225 milyon $ mertebesinde olacak ve vergisi öden
dikten sonra Türkiye'ye gelebilecek döviz miktarı da 
her yıl için yaklaşık 81 milyon $ civarında buluna
caktır. 
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İşçilerimizin ailelerine gönderdikleri dövizler bu 
miktara dahil değildir. 

Bakanlığımızca işçilerimizin gönderdiği bu dö
vizlerin toplam miktarının ne olduğu bilinmemektedir. 

Soru 4. Dış Ülkelerde yapılan müteahhitlik iş
lerinin ülkemize giren döviz miktarlarının alman ihale 
tutarlarına göre yüzde oranları ne kadardır? (Yıllar 
itibariyle listeler halinde büdiriilmesini) 

Cevap 4. Dış taahhüt Hizmetlerinden dolayı 
Ülkemize giren döviz tutarları Bakanlığımızca kesin 
olarak bilinemediği için-, alınan ihale tutarlarına göre 
kesin yüzde oranlarının tespitine imkân bulunamamış
tır. 

Bilginize arz ederim. 
1 Safa Giray 

Bakan 
10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, elektrik üretim ve tasarrufuna ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türelin ya
zılı cevabı(7/452) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. 1977 yılından itibaren yıllar itibariyle 
Türkiyemizde elektrik üretimlerimiz kaç kilovat sa
attir? 

Soru 2, Aynı yıllar itibariyle Rusya veya Bul
garistan'dan kaç kilovat saatlik elektrik enerjisi satın 
aldık ve kaçar TL. verdik? 

Soru 3.. Aynı yıllar itibariyle kısıntı ve kesintiler
le kaçar kilovat saatlik tasarruf sağlanmıştır? 

Soru 4. Hem dış ülkelere enerji için fazla para 
ödememek hem de barajlardaki su seviyelerimizi yıllık 
tüketme orammn ötesinde (ve yıllık su gelişimi öte
sinde) hazırdan yiyerek kullanmamak için - enerji dar
boğazına neden olmamak için - elektrik kullanımında 
gerökli ve ölçülü kısıntı ve kesintileri yapmak gerek
miyor mu? 

Soru 5. örneğin, tüketimi artırıcı reklam yayın
ları ve manasız TV'de sinema yayınlarıyla saat 24'lere 
01'lere kadar süren TRT yayınlarının 23.00'lerde ke
silmesini sağlamayı düşünemez miyiz? 
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T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 5.4.1985 
Enerji Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 164-En, D. Bşk.-2044-6753 

Konu : Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 25.3.1985 tarih ve 7/452-2971/11935 sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun yıl
lar itibariyle ülkemizde üretilen ve dışarıdan satın 
alman (Rusya - Bulgaristan) elektrik enerjisi miktarı 
ile aynı yıllarda yapılan kısıntı ve kesinti programla
rına ilişkin ilgi yazınız eki soru önergesi ile ilgili ola
rak hazırlanan bilgiler ekte sunulmuştur. 

Ekli tablolardan da anlaşılacağı üzere 1984 yılında 
elektrik sisteminde herhangi bir kısıntı ve kesinti ya
pılmamış olup, 1985 yılında da şu ana kadar kısıntı 
programı uygulanmamıştır. 

Ülkemiz elektrik sistemi yıllık su gelirleri gözeti
lerek programlı bir şekilde işletilmektedir. Barajlara 
gelen sular titizlikle kullanılarak ve sulama suyu ihti
yacı da gözönünde tutularak elektrik enerjisine çev
rilmekte olup, çok önemli arızalar olmadıkça sistemin 
üretim imkânları tüketimi karşılayabilecek durumda 
bulunduğu sürece bir kısıntı düşünülmemektedir. 

Diğer taraftan, günlük yaşamın bir parçası haline 
gelmiş bulunan ve halkın yegâne eğlence aracı ve en 
müessir bir eğitim vasıtası olan televizyon yayın prog
ramı TRT Yönetim Kurulunca düzenlenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Bakan 
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Birim : 

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ ÜRETİM, İTHALAT VE TÜKETİM DUR 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Türkiye üretimi 
Bulgaristan'dan alınan 
SSCB'den alınan 
Kısıntı 
Türkiye üretim ihtiyacı 

20 519,8 
492,2 
— 
637,1 

21 649,1 

21 726,1 
621,0 
— 

1 326,0 
23 673,1 

22 521,9 
6523 
390,6 

1 625,3 
25 190,1 

23 275,4 
750,3 
590,8 

1 753,4 
26 369,9 

24 672,8 
971,3 
644,9 

1 655,7 
27 944,7 

' 26 551 
1 175 

598 
1 082 

29 407 

İTHAL EDİLEN ENERJİ İÇİN ÖDENEN 

PARA MİKTARLARI 

Yular 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Bulgaristan 

197,2 
378,4 
673,2 

1 983,3 
3 153,4 
6 178,8 

14 801,6 
35 600,2 

Birim : X 
SSCB 

— 
— 
3333 

1 042,4 
1 604,5 
2 275,1 
3 667,8 
5 264^ 

Milyon TL. 
•Toplam 

197,2 
378,4 

1 007,1 
2 936,* 
5 572,1 
8 453,9 

18 469,4 
40 865,1 
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11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu 
nun, sigortasız isçi çalıştırıldığı iddia edilen bazı iş
yerlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı 
(7/460) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güven

lik Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Devlet Demiryolları trenlerinin resto
ran vagonlarında çalıştırılan personelin sigortalarının 
olmadığı söylenmektedir, doğru mudur? 

Soru 2. Şehir dışı otobüslerde hostes olarak çalı
şan personelin (Erkek ya da bayan) sigortalı olma
dıktan doğru mudur? / 

Soru 3. — Bu işyerlerinde sigortalılık kontrolleri
mi yaptırmayı uygun 'bulur musunuz? 

T.C 
Çalışma ve (Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

Ankara 
• Sayı : SGK - 0175.40-4595 

080485 - 024944 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

ifadeli 25.3.1985 tarih ve 7/460-2983/11909 sayılı ya
zınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun si
gortasız işçi çalıştırıldığı iddia edilen bazı işyerlerine 
ilişkin Yazılı Soru önergesi Bakanlığımca incelen
miştir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun «Sigor
talı sayılanlar» 'başlıklı 2 nci maddesi; 

«!Bir hizmet akdine dayanarak bir veya bir kaç iş
veren tarafından çalıştırılanlar bu kanuna göre sigor
talı sayılırlar.» 

«Çalıştırılan sigortalıları bildirme» başlıklı 9 uncu 
maddesi; 

«işveren, çalıştırdığı sigortalıları, örneği Kurumca 
hazırlanacak bildirgelerle en geç bir ay içinde Kuru
ma bildirmeye mecburdur.» 

Hükümlerini ihtiva etmekle 'birlikte «Müeyyideler» 
başlıklı 140 inci maddesi de, bu Kanunda belirtilen 
hususları yerine getirmeyen işverenlere miktarları 

— <>2 

" » , 4 i 1985 O : 1 

maddede tespit edilen para cezası hükmolunacağına, 
amir bulunmaktadır. 

Belirtilen Kanun hükümlerine istinaden bir Kamu 
İktisadî Teşebbüsü olan T.C. Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğüne ait trenlerin restoran vagonla
rında çalışan işçilerin sigortalı olmaması mümkün 
bulunmamaktadır. 

Bu hususa rağmen Sayın Milletvekilinin Yazılı 
Soru Önergesi dikkate alınarak konu T.C. Devlet De
miryolları Genel Müdürlüğüne yazı ile sorulmuş ve 
Sigorta Müfettişlerincede İncelenmesine başlanmıştır. 

Sosyal güvenlik, kişinin 'bu gününün ve geleceği
nin, çalışma hayatından doğan risklere karşı teminat 
altına alınmasını sağlayan bir Anayasal haktır. Bir 
hizmet aktine istinaden bir veya bir kaç işveren ya
nında çalışanların (işçilerin), işverenlerce Sosyal Si
gortalar Kurumuna, sigorta ettirilmeleri Kanunî bir 
görev olmasına rağmen, özellikle şehirlerarası oto
büslerde çalışan personelin 'bazı işverenlerce sigorta 
ettirilmedikleri, trafik kazaları dolayısıyla, işkazası 
yüzdesi fazla olan bu işkolunda çalışanlardan bazı
larının her türlü sosyal güvenlik teminatından yoksun 
bırakıldıkları Bakanlığımızca da tespit edilen bir hu
sustur. 

Kısaca «kaçak işçi» olarak tarif edilen bu konu ile 
ilgili olarak Bakanlığımız, iş Müfettişleri, Sosyal Si
gortalar Kurumu, Sigorta Müfettişlerince daimî de
netim yapılarak, Kanunî görevlerini yerine getirme
yen işverenler hakkında, 506 sayılı Sosyal' Sigortalar 
Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak
tadır. 

Şehirlerarası Otobüslerde sigortasız olarak çalı
şanların tespiti ile işverenlerin Kanunî görevlerini 
yerine getirmede müessir bir tedbir olmak üzere 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre 
yapılacak denetim çalışmalarının tespiti konusunda 
İçişleri Bakanlığı ile müştereken Yönetmelik hazırlık 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

Ülkemizde yeni yürürlüğe konulan Tarım Sosyal 
Sigortalar Kanunlarının bütün yurtta uygulanması, 
sosyal güvenlik haklarının vatandaşlarımıza tanıtımı 
ile ilgili eğitim çalışmaları ayrıca alınan ve alınması 
planlanan denetim faaliyetleri sonucu olarak yakın bir 
gelecekte bütün vatandaşlarımızın sosyal güvenlikleri 
sağlanmış olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 
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12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
karim, 13.12.1983 = 16.1.1985 tarihleri arasında Baş
bakanlık Danışmanlığına atananlara ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ya
zılı cevabı (7/461) 

5 . 3 .1985 

Türk'iye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Sayın Turgut özal tarafından cevap

landırılmasını arz etitiğkn 16.1.1985 tarihli yazılı so
ru önergeme Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay ta
ralımdan verilen 26.2.1985 tarihli cevap yazısında 
danışmanların sayısı dışında Sorularımın hiçbirine ce
vap verilmemişidir. Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 
94 ila 97 ne i maddeleri uyarınca, cevaibını alama
dığım ve aşağıda aynen tekrarladığım sorularımın 
yazık olarak Barbakan Sayın Turgut özal tarafın
dan cevaplandırılması konusunda gereğine müsaade
lerinizi saygılarımla arz ederdim. 

Türkân T. Arıkan 
Edime Milletvekili 

'Soru 1. 13,12.1983 - 16.1.1985 tarihleri arasın
da Başbakanlık danışmanı olarak atanmış olanla
rın ad - soyadları nedir? 

'Soru 2. Atanmış olan her danışmanın aşağıda
ki cetvele göre durumu nedir? 

a) Danışmanın adı - soyadı : 
bj Yaş : 
c) Danışmanlık konusu, alanı : 
d) Danışmanlık görevine atan-< 

ma tarihi : 
e) IMezun olduğu üniversite ve 

fakülte : 
f) IMezun olduğu yıl : 
g) Son 10 yıl içindeki iş tecrü

besi : 
Çalıştığı 
yıllar ve 

Çalıştığı kurumı Pozisyonu çalışma süresi 

TJC. 
Devlet Bakanlığı! 8 . 4 . 1985 
Sayı : 2.02.2333' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) Türkiye Büyük Millet (Meclisi Başkan

lığının 25.3.1985 gün ve 7/461-2992/11987 sayılı ya
zısı. 

b) Başbakanlığın 27.3.1985 ıgün ve K.j K. Gn, 
Md. 18/106-744/03404 «ayılı yazısı. 

Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan'ın Sa
yın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine 
Sayın Başbakanımız kendileri adına tarafımdan ce
vap veriJknesiiîi tensüp etmişlerdir. 

Yazılı soru önergesine 26 Şubat 1985 gün ve 
19-305-1/04756 sayılı yazı ile gerekli cevap verildi
ğinden 'bu cevap dışında ibillgi verilmesi mümkün gö
rülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu yararına çalışan derneklere ilişkin sorusu 
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/469) 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbanltoğlu 

Erzurum MiUetlvekili 

Soru 1.; Ülkemizde kamu yararına çalışan der
nek sayısı kaç adettir. 

Soru 2. Ülkemizde kurulmuş derneklerden «Ka
mu yararına çalışır dernek» olanların kamu yararına 
çalışan dernek statüsünden (haklı) olarak yararlan
dırılmaları gereği (bir incelemeye tabi tutulabilir mi? 

Soru 3. Kamu yararına çalıştığı kabul edilen der
neklere ne gibi ayrıcalık ya da imtiyaz sağlanmakta
dır? 

4. «Kamu yararına faaliyette bulunan dernek» 
imtiyazından yararlanan dernekleri denetime tabi 
tutulmakta mıdır? Tutulmuyoriarsa bunlar devlet 
içinde devlet olmuyorlar mı? 

TC 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 8 . 4 . 1985 

Ankara 
TEKFU : 

ÖKA-310 000/1129 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

ifadeli, 27.3.1985 tarih ve 7/469/3108/12387 sayılı ya
zıları. 

ilgi yazılarına ekli olarak gönderilen Erzurum Mil
letvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun kamu yararı-
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na çalışan dernekler hakkındaki yazılı soru önerge
sine ilişkin cevaplarımız aşağıdadır : 

1. Ülkemizde halen 330 adet kamu yararına ça
lışan dernek bulunmaktadır. 

2. Bir derneğin kamu yararına çalışan dernek ola
bilmesi için amacına ulaşmak üzere yürüttüğü faali
yetlerinin ülke çapında yararlı sonuçlar verecek va
sıf ve ölçüleri haiz olması gerekir. Derneklerin kamu 
yararına çalışan dernek sayılmaları ilgili Bakanlığın 
görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığı önerisinin Danış
tay'da incelenmesi ve Danıştay kararının Bakanlar 
Kurulunca kabulü ile mümkün olabilmektedir. Ba
kanlar Kurulu Kararının istihsaline kadar geçen sözü 
edilen incelemeler sırasında «yürüttüğü faaliyetlerin 
ülke çapında yararlı sonuçlar verecek vasıf ve ölçüleri» 
taşıyıp taşımadığı hususu talbiatiyle göz önünde tutul
maktadır. 

3.; 2908 sayılı Dernekler Kanununun 61 inci mad
desine göre dernekler, siyasî partilerden, sendikalar
dan ve meslekî kuruluşlardan yardım alamazlar. Aynı 
maddeye göre, kamu yararına çalışan derneklere ge
nel ve katma bütçeli kuruluşlar ıMe diğer kamu ku
ruluşlarından yardım yapılabilmekltedir, 

1985 Malî Yılı Bütçe Kanununun 54 üncü mad
desine göre Genel ve Katma bütçeli kuruluşlarca der

neklere yardım yapılabilmesi, bu derneklerin faali
yetlerini gösteren plan ve iş programlarının incelen
mesi ve izlenmesine bağlıdır. 

Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellefler, ku
rum kârlarının % 2 sini (20 000 TL. yi geçmemek 
üzere) kamu yararına çalışan derneklere bağış şeklin
de verebilirler ve vergi matrahından düşebilirler. Bun
ların dışında kamu yararına çalışan derneklerim her 
türlü işlemleri Damga Vergisinden muaf olup, diğer 
kanunlarındaki muafiyetler ile gümrük muafiyetinden 
de yararlanmaktadırlar. 

4. Genel olarak ülkemizde kurulu derneklerin he
sap, işlem ve defterleri içişleri Bakanlığı veya 'bulun
dukları yerin en büyük mülkî amiri tarafından denet
lenebilir. İçişleri Bakanlığı bu denetlemeyi Bakanlık 
Teftiş Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş 
Kurulu marifetiyle gerçekleştirmektedir. 

Kamu yararına çalışan derneklerin malî denetimi 
ise Bakanlığımca Maliye müfettişleri marifetiyle ger
çekleştirilmektedir. 

Arz «deri|m. 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

83 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

9 . 4 . 1983 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK îtfüER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, İs
tanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) (X) 

2. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ka
mu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İş
ler Hakkında Kanun uygulanmasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/333) ( X) 

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

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

6. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, bazı 
şirketlere verilen gemi 'kredilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/301) 

(X) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

7. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Buca'nın 
ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/302) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1985) 

8. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Anka
ra Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının 
laiklik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

9. — Ordu Milletvekili Bahriye Üç'ok'un, Mus
hafları İnceleme Kurulunun denetiminden geçmeyen 
Kur'anların satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/306) 

10. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Türk - İş'ih Hükümete sunduğu önerilere ilişkin 
Çalışma ve -Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/307) 

11. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır Öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin. Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

12. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

13. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklileri •arasındaki eşitsizliğe 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baknından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

14. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

15. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

16. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
tam teşekküllü hastane raporlarının Bakanlıkça dik
kate alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) 

(Devaimı arkada) 
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17. — Zonguldak 'Milletvekili İsa Vardal'ın, 'görev
den alındığı iddia edilen sendika yöneticilerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/314) 

18. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, 2495 sayılı Kanunla özel güvenlik görevlileri için 
getirilen yasakların 'kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/315) 

19. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil
letvekillerinin Meclis çalışmalarındaki sözlerini yayım
layanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başbakan
dan sözlü.soru önergesi (6/316) 

20. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

21. — Maltaya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya İlinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

22. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ithal 
kömürün bazı il ve ilçelerde farklı fiyatlarla satıldığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/319) 

23. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın, toplu 
iş. sözleşmelerinden yararlandırılmayan işçilere ilişkıin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

24. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, şeker 
pancarı alımlarına iliş/kin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru^Miergesi (6/322) 

25. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Kara-
kaya 'Barajı nedeniyle yapılan istimlaklara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/323) 

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. — 5.4.1983 Tarihli ve 2813 Sayılı Telsiz Kanu
nuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun. Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sa
yısı : 272) (Dağıtma tarihi: 4.4.1985) 

3. — 13 Kânunusani 1943 Tarihli ve 4357 Sayılı 
Hususî İdarelerden Maaş Alan İlkokul öğretmenleri
nin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına 
ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve 
İçtimaî Yardım (Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğ
retmenlerin Alacaklarına Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/497) (S. Sayısı : 275) (Dağıt
ma tarihi.: 5.4.1985) 

» • « 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 272 

5 . 4 . 1983 Tarihli ve 2813 Sayılı Telsiz Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra

poru (1 /665) 

TC 
Başbakanlık 27 . 3 . 1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn.Md. 18/101-1832103080 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ -BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurutunca 21.3.1985 tarihinde kararlaş
tırılan «5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. k 

Turgut Özal 
Başbakan 

5.4.1983 TARİHLÎ VE 2813 SAYILI TELSİZ KANUNUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ 
HAKKINDA KANUN TASARISININ GEREKÇESİ 

Polisin kanun dışı davranışlarla mücadelesi yalnız meskûn mahallerde değil, meskûn mahaller dışında da 
yoğunluk 'kazanmaktadır. Bu. itibarla geneli güvenlik ve asayiş hizmetlerinin d!asında kullanılacak telsiz cihaz
larının tesis ve yer değişikliği hususunda ilgili Bakanlık'tan müsaade ıtalep edirnesi, süratle yer değiştiren suç 
unsurlarına avantaj (sağlayacağından mahzurlu görülmektedir. Çünkü müsaade alınması için geçecek zaman, 
Emniyet Hizmetlerinin etkinliğini önemli derecede engelleyeceğinden, yapılacak operasyonların başarısızlıkla 
sonuçlanmasına neden olacaktır. 

Bir ülkede kanun hâkimiyetinin sağlanması, o ülkedeki genel güvenlik ve asayişin temini ile mümkündür. 
Bu foakımıdan, toplu yaşantının bütün safhalarım kapsayan ve çeşitlilik gösteren ağır bir hizmetin sorumluluğu
nu yüklenmiş olan (Emniyet teşkilatının, önceden ruhsatı alınmış ve adlarına tahsis edilerek yurt sathında 
tescil edilmiş frekansta çalışan telsiz cihazlarını, Emniyet Genel Müdürlüğü önceden müsaade almadan yur
dun her yerinde kullanması hususu zarurî görülmektedir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/665 
Karar No. : 54 

4 . 4 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

54.1983 Tarihli ve 2813 Sayılı Telsiz Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve gerekçesi ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzun 4.4.1985 günlü 15 inci birleşi
minde incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen kabul edildi. 

Komisyonumuz, ayrıca konunun önemine binaen Genel Kurulda tasarının ve Komisyonumuz raporu
nun içtüzüğün 53 üncü maddesine göre 48 saat geçmeden gündeme alınmasın?, da karar- vermiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Başkanvektli 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Kâtip 
ismail Üğdül 

Edirne 

Üye 
Namık Kemal Sentürk 

İstanbul 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

îsfta'nbul 

Uye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 272) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

5.4.1983 Tarihli ve 2813 Sayıh Telsiz Kanununa Bir 
Ek Madde Ektenmjesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2813 sayılı Telsiz Kanununa aşağı
daki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 1, — Ruhsatı alınmış ve adlarına 
tahsis edilerek yurt sathında tescil edilmiş frekansta 
çalışan telsiz cihazlarını, Emniyet Genel Müdürlüğü, 
önceden müsaade almadan yurdun her yerinde kul
lanabilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

IÇIŞLERI KOMISYONUNUN KABUL 
ETTIĞI METIN 

5.4.1983 Tarihli ve 2813 Sayıh Tekiz Kanununa Bir 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

21.3.1985 

T. Özal 

Davtdt! Bakam Başbakan Yarldımcısı 
/. Ks Erdem 

Devlet Bakanı 
K. OUşay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Balkanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakam 
M. T. Titiz 

Devlet Balca nı 
A. Karaevli 

Adalet Bakanı V. 
Y. Akbulut 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. V. 
H. H. Doğan 

Dışişferi Bakanı 
V. Halef oğlu 

Baıyındıdık ve iskân Bakanı 
î. S. Giray 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A.-. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Ulaştırma iBakanı 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köy tşjfepi Bakam Çalışma ve Sosyal GüVenlik Bakanı 
H. H. Doğan M* Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî KaynaMar Balkanı 
S. N, Türel 

Külittür Ye Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

\>m<i 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 272) 





Dönem : 17 Yasama Yılı 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 275 

13 Kânunusani 1943 Tarihli ve 4357 Sayılı Hususî İdarelerden 
Maaş Alan İlkokul öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif 
ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek 
Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğret
menlerin Alacaklarına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/497) 

r« c, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 14.6.1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 18/101 * 1660/04526 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 'BAŞKANLIĞINA 

Mili! Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
13.6.1984 tarihinde kararlaştırılan «13 Kânunusani 1943 Tarihli ve 4357 sayılı Hususî İdarelerden Maaş Alan 
İlkokul öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ye Bu öğretmenler İçin Teşkil 
Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

13 Kânunusani 1943 Tarih ve 4357 Sayılı Hususî İdarelerden Maaş Alan İlkokul öğretmenlerinin Kadrolarına, 
Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağhk ve İçtimaî Yardım Sandığı 
ile Yapı Sandığına ve öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

GENEL GEREKÇE 

Kanunun Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile ilgili 11 incti maddesi 14,5.1958 tarihinde 7117 sayılı Ka
nunla değişikliğe uğradığı, keza, Yapı Sandığı ile ilgili 12 nci maddesi 22.5.1958 tarihinde 7118 sayılı Kanun
la bu sandığın öğretmenler Bankası halini almasına müncer olan değişiklikle kaldırıldığı halde, 

Bugün bir fıkrasının değiştirilmesi gereğini duyuyoruz. 14 üncü maddenin Kanunun yayınlandığı 19 
Ocak 1942 tarihinden beri hiçbir değişikliğe maruz kalmadan yürürlükte kalmıştır. 

41 yıldan beri toplum düzenindeki değişiklikler karşısında bu hükmün ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığı 
görülmüş, 250.000 üyesi bulunan sandık mensuplarının menfaatleri korunamaz hale gelmiştir. 

Anastatü ortaklar genel kurulunca tespit edilen ilkokul öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığıını 
diğer öğretmen dernekleri gibi ideolojik amaçlara yöneltilmek istenilen gayret ve girişimlerin görülmeye baş
landığı müşahade edilmiş, sandığın yönetimine belirli hiziplerin hâkim olmak istemeleri rahatsız durumlar 
ortaya çıkarmıştır, 
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Bakanlığımızın sandığın yönetiminde yeterince idarî denetime imkân vermeyen kanun hükmünün yukarıda
ki sakıncaları gidermeye yönelik biçimde değiştirilmesi gereği ortaya çıkmış bulunmaktadır Bu nedenle, 14 
üncü maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan «Sandığın idaresi, işletme tarzı ve esaslarının tespit edildiği anasta
tünün ortaklar genel kurulu yerine Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanmasına imkân veren 
bir değişiklik lüzumlu ve kaçınılmaz görülmüştür. Böylece, Bakanlık, Sandık üzerinde daha etkin olacak ve 
amacından sapılması önlenecek, öğretmen menfaatleri daha iyi korunmuş olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde 4357 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında bulunan «... san
dığın idaresi, işleyiş tarzı ve esasları ortaklar umumî heyetince hazırlanıp Maarif Vekilliğince tasdik olu
nacak bir anastatü ile tespit olunur» Hükmüne dayanılarak hiziplerin hâkim olduğu ortaklar genel kurulla
rınca hazırlanan anastatülerde Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının denetimini asgariye indirecek hü
kümler yer almaktadır. 

Böylece şeklen fakat müeyyidesiz, etkisiz ve yetkisiz, nevi şahsına münhasır 'bir denetim hakkı verilmiş 
sonuç olarak Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yapılan bütün yolsuzluklar karşısında seyirci durum
da bırakılmıştır. 

Bu fıkrada yapılması istenen değişiklikle anastatünün hazırlanması yetkisi Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığına verilerek yeni bir statünün hazırlanması ve bu statüyle Bakanlıkça etkili ve devamlı bir denetim 
sağlanması bu suretle sandığın bütün ortaklarının hak ve çıkarlarını korur hale getirilmesi, hizipleşmenin ve 
ideolojik çekişmelerin sığınağı olmaktan kurtarılması amaçlanmıştır. 

Madde 2. — Bu maddede, 41S7 sayılı Kanuna iki geçici madde daha eklenmektedir. 
Geçici Madde 5. — Bu madfit anastatünün en çok üç ay içinde hazırlanarak bir an önce Milli Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanlığının fandık üzerinde etkili bir denetimini sağlamak amacıyla konmuştur. 
Geçici Madde 6. — Bu madde ile anastatünün hazırlanıp yürürlüğe konmasına kadar geçecek üç aylık sü

rede sandığın ma var'rğınıt, korunması ve bu sürede loğacık hukukî boşluğu doldurmak amacıyla konmuş 
tur. 

MaJu'e i 4 Yürurıük •'e yürütme ile ilgilidir. 

Milli Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 5.4. 1985 

Esas No.: 1/497 
Karar No.: 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«13 Kânunusani 1945 Tarihli ve 4357 Sayılı Hususî idarelerden Maaş Alan ilkokul öğretmenlerinin Kad
rolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu öğretmenler için Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kımda Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 4.4.1985 ıtarihli 9 uncu birleşiminde, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı ve Müşavirlerinin de iştirakiyle görüşülmüştür. 

Kanun Tasarısıyla değiştirilmesi öngörülen 14 üncü madde 1942 yılından beri hiçbir değişikliğe uğrama
dan yürürlükte olup, zamanımız ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak kalmış, 250 000 üyesi bulunan sandık, 
mensuplarının menfaatlerini koruyamaz hale gelmiştir. Sandık, Bakanlığa bağlı olarak kurulmasına rağmen, 
bu 'baguilık, Bakanlığa sadece üyefer Genel Kurulunca hazırlanan «anastatü» nün ıtasdiki yedisinden başka 
bir yetki vermemektedir. 
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Kanunu gereğince Sayıştayın denetimine tabi olmayan sandığın, kendi idaresi tarafından yapılan «Statü» 
sü de bu kuruluşun çalışma, harcama ve diğer tasarruflarının ne Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ne 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve ne de herhangi bir Devlet kuruluşu tarafından denetlenmesine, gözetimine 
imkân vermemiştir. Bu yüzden sandık, amaçlarından saptırılmış, üyelerinin menfaatlerini koruyamamış, de
netimsizlik ve kontrolsüzlükten doğan boşluk ve serbestlik sebebiyle ideolojik amaçlı dernekler ve görüşlerine 
vasıta haline getirilmiştir. 

Ayrıca Sandık yönetim kurulları, sandık gelirlerini verdimiz işletmelere yatırmışlar, bu yüzden üyelerinin 
sosyal ihtiyaçları karşılanamaz hale gelmiştir. Tasarının getirdiği hükümle, yukarıda açıklanan sakıncaların 
giderilmesi ve sandığın kontrollü, verimli, üye menfaatlerine yönelik hizmet vermesi amacıyla «ana statü» 
nün tespiti yetkisi Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına verilmektedir. 

Komisyonumuz, sandık yönetiminde yeterince idarî denetime imkân vermeyen kanun hükmünün değiştiril
mesini uygun mütalaa ederek tasarının tümünü prensip olarak kabul ettikten sonra maddelerinin müzakeresi
ne geçmiştir. 

Tasarının 1 incti maddesi anastatü ibaresi tırnak içine almamak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 2 nci maddesinin getirdiği Geçici madde 5'e, Bakanlığın sandığın «anastatüsü»nü tes

pitte görüşlerinin verilebilmesi için, 

«Bu statünün hazırlanmasında sandığın mevcut organlarından, Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu, 
Merkez Yürütme Kurulu ve Denetim Kurulu müştereken veya ayrı ayrı istıişarî görüş feMireblir» hükmü 
eklenmiştir. 

Tasarının çerçeve 2 nci maddesiyle getirilen Geçici Madde 6, yine anastatü ibaresi tırnak içine alınarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. . - • 

Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kemal Or 

Konya 

Üye 
Abdullah Altıntaş 

Afyon 

Üye 
Hamit Melek 

Hatay 

Üye 
H. Yılmaz önen 

îzmir 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Tevfik Güneş 

Kırşehir 

Türkiye 

Başkanvekili 
İsmet özarslan 

Amasya 

Üye 
M. Besim Göçer 

Çorum 

Üye 
Kâmran Karaman 

Hatay 

Üye 
Alaeddin Kısakürek 

Kahramanmaraş 

Üye 
Abdülkadir Y. Erdem 

Mardin 

Büyük Millet Meûlisi (S. Sayısı : 

Sözcü 
Mehmet Sağdıç 

Ankara 

Üye 
Mehmet Nuri Üzel 

Eskişehir 

Üye 
Ömer Necati Cengiz 

istanbul 

Üye 
Aziz Kaygısız 

Kars 

Üye 
Bahriye Üçok 

Ordu 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

13 Kânunus&ni 1943 Tarihli ve 4357 Sayılı Hususî İda
relerden Maaş AEan İlkokul öğretmenlerinin Kadro
larına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu 
öğretnıeuıler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Saldığı ile Yapı Sandığına ve öğretmenlerin 
Alacaklarına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4357 sayılı Kanunun 14 üncü mad
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığının tediyeleri 
Divanı Muhasebat vizesine tabi değildir. Sandığın ida
resi, İşleyiş tarzı ve esasları Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığınca hazırlanan bir anastatü ile tespit 
olunur.» 

MADDE 2. — 4357 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici maddeler eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunda öngörülen 
anastatü, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en geç 3 ay içinde hazırlanır.» 

«GEÇİCİ MADDE 6. — Anastatü hazırlanıncaya 
'kadar temliki tasarruflarda bulunulmamak şartı ile 
mevcut anastatü hükümlerinin tatbikine devam olu
nur.» 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

13 Kânunusani 1943 Tarihli ve 4357 Sayılı Hususî İda
relerden Maaş Alan İlkokul öğretmenlerinin Kadro
larına, Terfi, Taltif ve Cezalamdmtaalarına ve Bu 
öğretnıeuıler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğretmenlerin 
Alacaklarına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4357 sayılı Kanunun 14 üncü mad
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığının tediyeleri 
Divanı Muhasebat vizesine tabi değildir. Sandığın 
idaresi, İşleyiş tarzı ve esasları Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığınca hazırlanan bir «anastatü» ile 
tespit olunur. 

MADDE 2. — 4357 sayılı Kanuna aşağıdaki g c 
cici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunda öngörülen 
«anastatü», Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren en geç 3 ay içinde hazırlanır. 

. Bu statünün hazırlanmasında sandığın mevcut or
ganlarından, Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu, 
Merkez Yürütme Kurulu ve Denetim Kurulu müşte
reken veya ayrı ayrı istişarî görüş bildirebilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — «Anastatü» hazırlanın
caya kadar temliki tasarruflarda bulunulmamak şartı 
ile mevcut «anastatü» hükümlerinin tatbikine devam 
olunur. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

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

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini MiMÎ Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı yürütül -

((Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kalbul edilmiştir.-

Başbakan 
T, özal 

13.6.1984 

Devlet Bakanı -Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
S, N, Türel 

Devlet Bakanı 
A, Tenekeci 

Devlet Bakanı 
1. Özdağlar 

Devlet 'Bakana V. 
/. özdağlar 

Adalet Bakanı 
M, N. Eldem 

Millî Savunma Balkanı 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakanı 
A. Tannyar 

Milî Eiğ. Gençlik ve Spor Bakanı 
M, V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V* Atasoy 

Dışişleri Bakanı 
V, Halef oğlu 

Bayiridıriık Ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
K Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. 
M. Aydın 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M, Tafçıoğlu 
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