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(1/678) (S. Sayısı :̂  277) 461:462 

3. — 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Jamaika'ya gidecek olan Bayındırlık ve İskân Ba

kanı ismail Safa Giray'ın dönüşüne kadar Bayındır
lık ve İskân Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi TüreH'im vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

SSCB Yüksek Sovyet Başkanının (TBMM Başka
nını, refakatinde TBMM'nden bdr heyetle birlikte 
Sovyet Rusya'yı ziyaret etmek üzere davetine icabet 
edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, 
Türk - îş'in Hükümete sunduğu önerilere ilişkin 
(6/307) sözlü sorusuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mustafa Kalemli, 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, şeker panca
rı alımlarına ilişkin (6/322) ve, 

Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökçora'nın, 
zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin (6/334) 
sözlü sorularına da Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin 
Cahit Aral, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in (6/332), 
Malatya iMilletvekili Ayhan Fırat'ın (6/318), 
Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın (6/326) ve 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/336) sözlü so

ru önergeleri, ilgili bakan Genel Kurulda hazır bu
lunmadığından; 

İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, (6/302), 
Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in (6/328), 
İçel Milletvekili Edip Özgenç'in (6/329) ve 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, (6/331) 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili bakan
lar Genel Kurulda hazır .bulunmadıklarından; 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/305) ve 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/294), 

(6/316) sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli ol
duklarından; 

ılçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in (6/325) sözlü 
soru önergesi, mehil verildiğinden; 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün 
(6/308), (6/309), (6/312) ve (6/317) sözlü soru önerge
leri de, soru sahibinin bir diğer önergesinin aynı bir
leşimde cevaplandırılmış olması nedeniyle; 

Ertelendiler. 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuru

luşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı (1/531) 
(S. Sayısı : 282) görüşülerek kabul edildi ve kanun
laştı. 

1 Mayıs 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 19.22'de son verildi. 

Başkan 
BaşkanvekilA 
Ledin Barlas 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal özbüen 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Muzaffer Yıldırım 

n. — GELEN KAĞITLAR 

1.5.1985 Çarşamba 

Tasarı 
1. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci 

Maddesinin Değişik Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/683) (içişleri Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.5.1985) 

Teklif 
1. — Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şan

lıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 13.3.1913 Tarihli 
İdarei Umumiyei VMayat Kanunu Muvakkatinin 2830 
Sayılı Kanunla Değişik 116 ve 140 inci Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/231) (İçiş

leri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 30.4.1985) 

Raporlar 
1. —Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşki

lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Raporu (1/528) (S. Sayısı : 287) (Dağıtma tarihi : 
1.5.1985) (GÜNDEME) 

2. — Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşları
nın Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güven-

— 457 
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İMeri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve 'Sağlık ve Sosyal İşler ile Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/623) (S. Sayısı : 292) 
(Dağıtma tarihi : 1.5.1985) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-

cel'in, Türkiye S'akatları Koruma Milî Koordinasyon 
Kuruluna ait paranın amaç dışı kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.4.1985) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er

zincan İli ve ilçelerindeki kahvehanelere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/525) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 29.4.1985) 

•2. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İli Vakıflar Çarşısına ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/526) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 29.4.1985) 

3. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İlinde bir müze kurulmasına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/527) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 29.4.1985) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ledin Barlas 
KÂTİP ÜYELER : Muzaffer Yıldınm (Kayseri), Cemal özbiien (KırklareU) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

Ad okunmak- suretiyle yoklama ya-BAŞKAN 
pılacaktır. 

(Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'a ka 
dar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yeter sayısı vardır, görüş
melere başlıyoruz.) 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

/. _ Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 
Komisyondan Gelen Diğer işler» kısmının 2, 3, 4, 
5, 6, 7, # ve 9 uncu sıralarındaki kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma sü
resinin uzatılmasına dair Danışma Kurulu önerisi 

'BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Gündemin «Sunuşlar» bölümünde yer alan Da
nışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oyla
rınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulunun 1.5.1985 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Genel Kurulun 
onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 

'Başkanı 
Anavatan Partisi Gru'bu Halkçı Parti Grubu 

Başkanvekili Başkanvekili 
'Pertev Aşçıoğlu Seyfi Oktay 

(Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grulbu Temsilcisi 
Haydar Koyuncu 

— 458 — 
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löneri : I 
1.5.1985 Çarşamba gündeminin, «Kanun Tasan I 

ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» I 
kısmının 2 nci sırasındaki 277 sıra sayılı, 3 üncü sı- I 
rasındaki 278 «ıra sayılı, 4 üncü sırasındaki 283 sıra 
sayılı, 5 inci sırasındaki 284 sıra sayılı, 6 ncı sıra
sındaki 285 sıra sayılı, 7 nci sırasındaki 288 sıra sa
yılı, 8 inci sırasındaki 289 sıra sayılı ve 9 ncu sıra
sındaki 290 sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin 
görülmelerinin bugünkü birleşimde tamamlanması, 
görüşmeler çalışma süresinde tamamlanamadığı tak- I 
dirde bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması I 
önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun okunan öne
risini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Danışma Kurulunun önerisi kabul edil
miştir. . 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair \ 
Başkanlık tezkeresi (3/780) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının, bazı .sayın milletvekillerine izin verilmesi J 
hakkında bir tezkeresi vardır, okutup ayrı ayrı ona- j 
yınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük MMet Meclîsi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hi
zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, 
'Başkanlık Dîvanının 30.4.1985 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
'Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(Başkanı | 

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI | 

/. ı— Ağrı Milletvekili Jbrahim Taşdemir'in, İs
tanbul - Taşkışldnın turistik otel yapımıma ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

BAŞKAN — Gündemint«Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

I I 

1 inci sırada, Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir* 
in, İstanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapımına iliş
kin Başbakandan sözffü soru önergesinin görüşmesi
ne bağlıyoruz. J 

Sivas Milletvekili A. Yılmaz Altuğ, 20 gün maze
reti nedeniyle 21.4.1985 tarihinden geçerli olmak üze
re, 

Kayseri Milletvekili İbrahim özbıyık, 15 gün ma
zereti nedeniyle 17.4.1985 tarihinden geçerli olmak 
üzere, 

Sakarya Milletvekili Turgut Sözer, 20 gün has
talığı nedeniyle 16.4.19S5 tarihinden geçerli olmak 
üzere, 

Amasya Milletvekili Hasan Adnan Tutkun, 32 
gün mazereti nedeniyle 6.5.1985 tarihinden geçerli 
olmak üzere. 

BAŞKAN — İzin istemlerini okutup ayrı ayrı 
onayınıza sunacağım. 

Sivas Milletvekili Yılmaz Altuğ, 20 gün mazereti 
nedeniyle 21.4.1985 tarihinden geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 ncisini okutuyorum : 
Kayseri Milletvekili İbrahim özbıyık, 15 gün ma

zereti nedeniyle 17.4.1985 tarihlinden geçerli olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 üncüsünü okutuyorum : 
Sakarya Milletvekili Turgut SÖzer, 20 gün hasta

lığı nedeniyle 16.4.1985 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 üncüsünü okutuyorum : 
Amasya Milletvekili Hasan Adnan Tutkun, 32 gün 

mazereti nedeniyle 6.5.1985 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

VE CEVAPLAR 

Sayın İbrahim Taşdemir?.. Burada. 
Somya cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Buca'mn 
ilçe yapılmasına ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Ba
kam Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/302) 

BAŞKAN — (6/302) esas numaralı, İzmir Mü-
leDvekili Işıtey Saygın'ın, Buca'mn ilçe yapılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşme
sine başlıyoruz, 
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Sayın Işilay Saygın burada mı efendim? Burada. 
Soruya cevap verecek sayın 'bakan?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Işilay Saygın 

İzmir 

'Soru .: Sayın İktidar Partisinin özellikle seçimler 
öncesi çeşitli zamanlardaki vaatlerine rağmen bugü
ne kadar Buca'nın ilçe yapılması konusu tahakkuk 
etmedi. Ekonomik durum, nüfus kesafeti ve coğrafî 
durum itibariyle bir ilçe olması için bütün unsurları 
içeren ve halen de seçilmemiş kimselerle yönetilen 
bu belde halkımızın sabırsızlıkla beklediği Buca'nın 
ilçe yapılması işlemi ne zaman tahakkuk ettirilecek
tir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
İzmir Milletvekili Sayın Işilay Saygın'ın sorusuna 
cevap veriyorum. 

İzmir İli merkez ilçesi Buca Belediyesinin ilçe ol
masıyla ilgili bilgiler derlenmiş ve dosyası tamamlan
mıştır. Bu beldenin sosyal, ekonomik, coğrafî duru
mu ve kamu hizmetleri gerekleri itibariyle ilçe okna 
özelliklerine büyük ölçüde sahip olduğu tespit edil
miş bulunmaktadır. Ancak, ilçe olma taleplerinin tek 
tek ele alınıp çözümlenmesi sakıncalı görüldüğünden, 
mülkî taksimatın yeniden düzenlenmesine yön veri
lecek prensiplerin tespiti ve bu prensipler ışığında ko
nunun bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmesi 
uygun görülmektedir. Bakanlığımda, bu konudaki ça
lışmalar sürdürülmekte olup, çalışmalar sırasında 
Buca beldemizin durumu da değerlendirilecektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Saym Işilay Saygın, yeterli mi efendim sayın ba

kanın verdiği cevap? 
IŞİLAY SAYGIN (İzmir) — Tteşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba

sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

4. — 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 — (6/294) esas numaralı Cüneyt Can
ver'in, (6/305) esas numaralı Bahriye Üçok'un sözlü 
soruları, soru sahipleri izinli olduklarından ertelen
miştir, 

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

(BAŞKAN — 5 indi sırada, Feridun Şakir öğünç' 
ün, işsizlik sorusuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi yer almak
tadır. 

Mehil talep edildiğinden bu soru ertelenmiştir. 

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

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

BAŞKAN — 6 ve 7 nci sıradaki Feridun Şakir 
öğünç'e ait sözlü soru önergeleri de mehil alınmış 
olduğundan ertelenmiştir. 

8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil
letvekillerinin Meclis çalışmalarındaki sözlerini yayım
layanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/316) 

BAŞKAN — 8 inci sıradaki Cüneyt Canver'in 
sözlü soru önergesi, soru sahibi. izinli olduğundan 
ertelenmiştir. 

9. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

IBAŞKAN — 9 uncu sırada, Feridun Şakir öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle 'bekçilerine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi yer almaktadır, 

Sayın Feridun Şakir öğünç?.. Yok. 
Cevap verecek bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
10. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma

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

BAŞKAN — 10 uruu sırada Malatya Milletve
kili Ayhan Fırat'ın, Malatya İlinin bazı köylerinde 
vatandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Ayhan Fırat?.. Burada. 
Cevap verecek bakan?.. 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT ((Er
zincan) — 10 gün mehil istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Mehil talep edildiğinden bu soru da ertelendi. 
11. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 

halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

BAŞKAN — il inci sıradaki, Ali İhsan Elgin'in 
sorusu da 20 gün mehil istenmiş olduğundan erte
lenmiştir. 

12. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

İBAŞKAN — 12 nci sırada, Ankara Milletvekili 
Seyfi Oktay'ın, sıkıyönetimce işlerine son verilen ka
mu personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi yer almaktadır. 

Sayın Seyfi Oktay?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
13. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 

de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
Hilmi Biçer'in, Türkiye'de F - 16 uçaklarının yapıl
ması projesine ortak olan bir firmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Soru sahibi görevli .olduğundan bu soru da erte
lenmiştir.; 

14. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, narenci
ye üreticisine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/329) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, İçel Milletvekili 
Edip Özgenç'in, narenciye üreticilerine ilişkin Tarım 
Orman ve KöyişlerJ Bakanından sözlü soru önergesi 
yer almaktadır. 

Sayın Edip özgenç burada mı efendim? Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 
15. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

BAŞKAN — 15 inci «ıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, bakanlıkta zorunlu nakil ya
pıldığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi, soru sahibi 
görevli olarak ayrıldığından dolayı ertelenmiştir, 

16. — Konya Milletvekili Salim Er el'in, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel*in, üst düzey yöneticilerinin ek görevleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi yer almak
tadır. 
Sayın Salim Erel?.. Burada. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir^ 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdar oğlu'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 Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bölümüne 
geçiyoruz. 

1 inci sıradaki kanun teklifinin maddeleri henüz 
komisyondan gelmediğinden ertelenmiştir. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı Bas
mayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tuta
nağına eklidir^ 

2. — Cemal Kaçar'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı : 277) 
O) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki 277 sıra 
sayılı Cemal Kaçar'a Vatanî Hizmet Tertibinden Ay
lık Bağlanması Hakkındaki Kanun Tasarısının görüş
melerine başlıyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini almışlardır. 
(Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım I Komisyon raporunun okunma
sını ka'bııl edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmaması kabul edilmiştir, 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 

(1) 277 S. Say ıh Basmayazı Tutanağa eklidir.: 
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Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum ': 

Cemal Kaçar'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Ahıska 1327 doğumlu Halil oğlu 
Cemal Kaçar'a hayatta bulunduğu müddetçe 15.6.1978 
tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre Va
tanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmıştır. 

IBAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 
edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımını takibeden ay

başında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden

ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 

Gümrük Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde ka'bul edilmiş
tir. 

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

3. — 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (l'/659) 
(S. Sayısı : 278) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasındaki 278 
sıra sayılı 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunum 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının görüşmelerine basılıyoruz. 

(1) 278 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Rapor üzerinde söz isteyen?. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Ülkü Söylemezoğlu; buyurunuz efendim. 
MOP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞ

LU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin değerli üyeleri; uzun süre kamuoyunu meşgul 
eden ve getirdiği hükümlerle sosyal ve ekonomik 
hayatımızda bir sürü yeni anlayışı ve değişikliği ihti
va eden bir kanunun yürürlüğe girmesinden ve bir 
süre uygulanmasından aşağı yukarı bir yıl geçtikten 
sonra, 4 madde içerisinde ufak değişiklikler gibi gö
rünen, aslında temelde önemli değişiklik ve yeni ek
lemeler getiren bir tasarı üzerinde görüşüyoruz. 

Tasarının neler getirdiğini kısaca bir gözden ge
çirirsek; öncelikle 2983 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desinin (d) bendine yeni bir hüküm eklenmektedir. 

Komisyon raporunun okunup oıkunmamasını oyla
rınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.,. Okunmaması kabul edilmiş
tir. 

2983 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, iktisadî devlet 
teşekküllerine, kamu iktisadî teşebbüslerine ait tesis
lere hisse senedi çıkarılmasını öngörüyordu. Ancak, 
bu hisse senetleri teşebbüsün kendisi için anakuruluş 
için değil, oma bağlı olan bağlı ortaklık, iştirak ve 
işletmeler için çıkarılabiliyordu ve bir mantığı vardı. 
Çünkü, müesseseler, gerekirse bağlı ortaklık ve işlet
me şekline getirilip anonim şirket yapılabiliyordu, bu
nunla da hisse senetlerinin satışı mümkün oluyordu 
ve işletmenin ve bağlı kuruluşun faaliyet alanına ve 
bünyesine göre bu suretle piyasaya açılması yolu da 
getiriliyordu. Gerekçede her ne kadar, «Bazı yanlış 
anlamalara meydan vermemek ve bazı eksiklikleri 
tamamlamak için» denmişse de, bu o zaman bilerek 
getirilmişti. Şimdi ise, bu tasarı ile kamu iktisadî te
şebbüslerinin kendilerinin de hisse senetlerinin satıl
ması anlayışı getirilmektedir. 

Malumları olduğu üzere, 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararname - ki, bu kararname Sayın özal 
Hükümeti tarafından çıkartılmıştır ve yürürlüğe kon
muştur - kamu iktisadî teşebbüslerini ikiye ayırmak
tadır. Bunlardan bir kısmı iktisadî devlet teşekkülü
dür, bir ıkısmı ise kamu iktisadî kuruluşlarıdır. Ka
mu iktisadî kuruluşlarının en bellibaşlı özelliği, tekel 
niteliğinde olmaları, ya da temel mal ve hizmet üre
ten, kamu hizmeti niteliği ağır basan kuruluşlar ol
masıdır ve bu özellikleriyle de, yine 233 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname gereği faaliyetlerini eko-
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nomik ve sosyal gereklere göre yürütürler. Yani, bun
ların o toplum içerisinde, Türkiye'nin. ekonomik ve 
sosyal gelişmesinin de seyri içerisinde kamu hizmeti 
niteliği ağırlık taşıması halinde, kamu iktisadî ku
ruluşu sayılmakta ve hizmetlerin yürütülüşünde, mal 
ve hizmetlerin üretiminde ve pazarlanmasında, fiyat 
politikasında kamu hizmeti niteliği ve sosyal gerek 
ağır basmaktadır. 

Şimdi getirilen 'bu değişiklikle, bu kuruluşların 
hisse senetlerinin satışa çıkarılması suretiyle kamu ku
ruluşu olma niteliğini kaybetmesi ve hiçbir ölçü ol
madığı için de yüzde lOO'üne kadar özel sektöre devri 
söz konusu olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Demokrasi Par
tisi olarak bizim ekonomik görüşümüz; ferdî teşebbüse 
ve serbest piyasaya ağırlık veren bir görüştür. Bizim 
anlayışımıza göre, bu ülkenin kaynaklarının en ve
rimli biçimde, ülkenin ve ferdin refahını sağlayacak 
şekilde kullanılması esastır. Ancak, ülkemiz gibi henüz 
kalkınmakta olan bir ülkede, hele bugünün ekonomik 
şartlarıyla gelir dengesinin bu kadar bozulduğu, ge
niş halk kitlelerinin geçimini sağlayamaz hale düş
tüğü 'dönemlerde, hele kalkınma planlarında ve hü
kümet programında da yer aldığı gibi, bölgeler arası 
kalkınma farklılıkları olduğu ve bazı bölgelerin kal
kınmada öncelikli yöre sayılıp, kalkındırılmasında dev
letin bizzat ve fiilen görev alması ve devletin sosyal 
ve ekonomik hayatta birtakım faaliyetler yüklenmesi 
gereği açıktır. 

Meseleye dogmatik bir açıdan, ön yargılarla de
ğil, ülke yararına göre yaklaşma gereği vardır. Dev
letin, geniş halk kesimlerine temel mal ve hizmet 
üretmede görev yüklenmesi ve sosyal gerekleri dik
kate alarak bir fiyat politikası sürdürmesi gerekir. 
Biz, meseleleri tamamen akılcı ve ağırlığı ferdî teşeb
büse, serbest piyasa mekanizmasına, Türk insanının 
teşebbüs gücüne ve tasarruflarını değerlendirip, mül
kiyet sahibi olması anlayışına göre. yürüten bir par
tiyiz. Ancak, meselelere akılcı ve ülke gerçeklerine 
uygun bir açıdan bakmak zorundayız. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarıda bizi tereddüde 
düşüren, endişeye sevk eden hususlar vardır. 233 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde, nele
rin kamu iktisadî kuruluşu, yani kamu hizmeti yanı 
ağırlık basan ve-sosyal gereklere ıgöre hareket etmesi 
gereken kuruluşlar olduğu sayılmıştır. Bunlar; Türkiye 
Elektrik Kurumu, Devlet Demiryolları, PTT ve ben
zeri kuruluşlardır. Şu anda bu kuruluşlar devletin 
elinde olduğu halde ve kamu iktisadî teşebbüsü nite

liğini koruduğu halde, biliyorsunuz hükümet bütün 
nazarlarını bu tarafa çevirdi ve zam mekanizmasını 
en çok bu kuruluşların mal ve hizmetlerinde işletmeye 
başladı. Elektriğin bu son 2 yılda gördüğü zam ile 
vatandaşın üzerine yüklenen yükler öyle bir noktaya 
geldi ki, bu tasandan sonra 'gündemin diğer madde
sinde görüşeceğimiz Toplu Konut Fonunun da gene 
elektriğe zam anlayışı içerisinde gündeme getirildiği 
düşünülürse; devletin eliyle ve iktidarın bugünkü an
layışıyla .sosyal gerek ve kamu hizmeti anlayışı bir 
tarafa bırakılırken, inanınız millet her ay gelen elek
trik faturalarını ödeyemez hale gelmişken ve bu gi
dişle elektriği kullanmaktan vazgeçilecek duruma gel
mişken; bir de bu tip kuruluşların özel teşebbüse dev
redilmek suretiyle, tamamen kâr motifine bırakılması 
bizi endişeye düşürmektedir. 

Şunu kabul ederiz ki, ülkenin sosyal ve ekonomik 
gelişmesi içerisinde neyin kamu hizmeti niteliğini ko
ruduğu ve geniş halk kitlelerinin gelir düzeyinin yük
selmesi karşısında nelerin sosyal gerek anlayışı dışına 
çıkarılabileceği zaman içinde belli olacaktır. Ancak 
bizi endişeye düşüren, iktidarın meselelere yaklaşması 
ve geniş halk kitlelerini göz ardı etme tarzıdır. Tekel 
maddelerine bugün gelen zam, yarın PTT'nin ne ola
cağı konuşlu ve bu konuda geniş halk kitlelerinin bu 
hizmetleri karşılayıp, ödeyemez hale gelişi karşısında 
gerçekten bir de bunların hisse senetlerini çıkarıp özel 
sektöre devrinin ne mana ve önem taşıdığını yüce 
heyetin takdirlerine sunmayı bir görev sayıyorum. 

Ayrıca, ufacık bir iki kelime'ilavesiyle büyük bir 
sistem değişikEğine yol açacak olan bu konuda hu
kukî ve idarî tereddütlerimiz de vardır. 233 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede kamu iktisadî teşeb
büsleri anonim şirket niteliğinde değildir. Bunların 
hisse senetleri çıkarabilmesi için, bünyelerinin değiş
tirilmesi, anonim şirket hüviyetine getirilmeleri ge
rekir. Kanun hükmünde kararnamede bunun prose
dürü ve yolu yoktur. Müesseselerin, bağlı kuruluşla
rın, iştiraklerin ve işletmelerin zaten bir bölümü ano
nim şirkettir. Müesseselerin anonim şirket haline gel
mek üzere ortaklık ve işletme biçimine dönüşünün 
prosedürü vardır, Ancak, kamu iktisadî teşebbüsleri 
için böyle bir yol belli değildir. Sadece, 2983 sayılı 
Kanuna iki kelime ilavesiyle bu yola nasü gidilebile
ceği, bu hisse senetlerinin nasıl satışa çıkarılabileceği 
ve hangi ölçülere kadar varabileceği hususu da ta
mamen meşkûktür. 

ıBu sebeple biz, 1 inci maddeyle ilgili bir önerge 
vermiş bulunuyoruz. Bu önergede, ülkenin ekonomik 
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ve sosyal gelişmelerine ve şartlarına göre hükümet, 
bir kamu iktisadî teşebbüsünün, ister KİK olsun, is
ter iktisadî devlet teşekkülü olsun, hisse senedi çı
karmak ve bünyesini değiştirmek suretiyle özel teşeb
büse devrini gerekçelere bağlarsa, o zaman getirir 
Meclise izah eder, Meclisin kararını ve yetkisini alır. 
Ancak bu yolla bu devir mümkün olur görüşündeyiz. 

Biz, hadisenin esprisine ve prensibine karşı deği
liz, sadece uygulamada ülke yararına, geniş kesimler 
yararına, hele kamu hizmeti anlayışı ağır basan ve 
sosyal gereklere göre hareket edilmesi gereken yer
lerde gereklere uygun biçimde yetkilerin kullanılabil
mesi için, meselenin beli bir denetim altında yürütül
mesi görüşündeyiz. 

Yine bu tasarının getirdiği diğer bir husus; Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı Daire Başkanlığına tü
zelkişilik kazandırmasıdir. 2983 sayılı Kanun burada 
görüşülürken, zaten bu kadar önemli görevler ve
rilmiş olan bir kuruluşa tüzelkişilik verilmesi gerek
tiğini biz burada ifade etmiştik. Bir yıl sonra da olsa, 
devlet tecrübesi içerisinden gelmiş bir grubun, hü
kümetin hizmetlerini daha iyi yürütmesi için ge
tirdiği tavsiyelere, bir yıl sonra da gelinmiş olması-
mı memnunlukla karşılıyoruz. Ancak tüzelkişilik ka
zanmış olmanın ve bu kuruluşun yapacağı faali
yetler ile tüzelkişiliği adına edindiği arsalar ve yap
tığı taahhüt işleri sonunda yaratılan değerlerin kime 
ait olacağı ve ınasıl devredileceği açısından da 
ileride bazı boşluklar ve «ıkıntılar çıkacağını ve 'belki 
de yine böyle b'ir tadil tasarısı ile karşımıza geline
ceğini da hatırlatmak istiyorum. 

İDiğer bir husus, tüzelkişilik kazandırılmış olan bu 
daireye yeni kadrolar sağlanmasıdır. Dikkatimizi çe
ken bir şey daha vardır; tüm devlet hizmetinde çalı
şanlar için çıkarılmış b'ir Devlet Memurları Kanunu 
vardır; ama ne zaman önemli bir hizmet ünitesi ku
rulduğu görülürse ya da böyle bir iddia ile ortaya çı
kılırsa derhal burada çalışacakların, bu Devlet Me
murları Kanunu statüsü dışına çıkarılarak özel ücret 
ve özel statü imkânları getirilmeye çalışıldığını görü
yoruz. Bu enteresan bir gelişmedir. O zaman insanın 
aklına şu geliyor, devlete hizmet eden insanlar, kla
sik fonksiyonlarla üretim ve yatırım hizmetlerinde ça
lışmaları halinde Devlet Memurları Kanununa tabi 
olur, iktidarın biraz görüp gözettiği, öz evladı say
dığı, kendi eliyle kurduğu bir dairede çalışması halin
de ise tüm sistemler dışına çıkılarak Bakanlar Ku
ruluna verilmiş yetkilerle mukaveleli, daha iyi şartlar 
içinde çalışması sağlanır; böyle şey olmaz. Devlet 

memurunun bir kısmı öz, b'ir kısmı üvey değildir. O 
zaman bir mesele ortaya çıkıyor; devlet memuruna 
bugün devletin ödediği para, içine soktuğu statü ve 
garantiler yetersizdir. Türkiye'nlin şar'tları karşısında 
memur fevkalade zor durumdadır. O itibarla her kur
duğunuz ünite için böyle özellikler getireceğinize lüt
fen devlet. memurlarının durumunu bütünüyle tekrar 
gündeme getiriniz ve onları karnı doyan, yarınından 
emin, yaptığı hizmet için kimseye muhtaç olmayan 
ve birtakım yollara isapmayan şartlara ulaştırınız. 

O itibarla; böyle parça parça birtakım özel imti
yazlar getirilmesi her zaman bizi endişeye düşürmek
tedir ve getirilen bu statülerle birinci, ikinci, üçüncü 
derecede görev yapacaklara mukavele imkânı sağ
lanmak suretiyle geniş imkânlar verilmekte, daha aşa
ğıdaki kesim ise, yine Devlet Memurları Kanununun 
kendi dar, yetersiz, her türlü sıkıntıyı bünyesinde ta
şıyan hüviyeti içline bırakılmaktadırlar. Üstelik hükü
met tasarısında, mademki buraya bir tüzelkişilik ve
riyorum, önemli görevler veriyorum, mukavele statü
sünde olmayan diğer çalışanlara da bir imkân vere
yim, diye getirilmiş olan kamu iktisadî teşebbüslerine 
sağlanan malî haklardan /burada çalışanları yararlan-
idırma anlayışının da komisyon tarafından metinden 
çıkrılmış olması ve bu suretle üst kademede görev 
yapan daire başkanı, başkan yardımcısı, uzman, uz
man yardımcısı, tabip, hukuk müşaviri gibi kimsele
re verilen büyük imkânlarla, onların emrinde yine 
aynı (hizmeti bir takım çalışması içinde yapanlara, ya
ni hizmeti, çalışmadıkları takdirde aksatacak olanla
ra hiçbir imkân getirilmemesi ve tamamen Devlet 
Memurları Kanununun çerçevesi içerisinde bırakılıp, 
kamu iktisadî teşebbüsleri personeline verilen imkâ
nın bile verilmemesi doğru değildir. Bu bünye yapısıy
la işlemeye "başladığı zaman bu kuruluşun yaratacağı 
malhzurlan zaman gösterecek ve bu ifadelerimiz dik
kate alınmazsa, bunun değişikliği için bir süre son
ra yine önümüze gelinecektir. 

İBu genel görüşümüz ve .bu çerçeve içerisinde bîr 
defa daha ifade ediyoruz ki, prensipte, meselenin ele 
alınışında, temelde itiraz ettiğimiz bir nokta yoktur; 
ancak uygulamada meseieriin Meclisin denetimi içeri
sinde ve düzenli bir şekilde yüürüme'sini sağlamak üze-< 
re bir değişiklik önergemiz vardır. Bu Önerge çerçe
vesinde yüce Meclis, hükümetin ve komisyonun da 
katılmasıyla bizim anlayışımızı uygun görürlerse oyu
muz musibettir; görülmediği takdirde endişelerimiz ol
duğunu bir dalha ifade eder, yüce Meclisi derin say
gılarla selamlarım. 
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Sağolun Sayın 'Başkanım. (MOP ve HP sıraların
dan alkışlar)' 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Söylemezoğ-
lu. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Tülay öney; bu
yurunuz efendim. 

!Saym öney, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

HP GRUBU ADINA TÜUAY ÖNEY (İstanbul) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2983 sayılı 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlan
dırılması Hakkındaki Kanunun Bazı. Maddelerinin 
Değişliirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile ilgili ola
rak Halkçı Par1 ti Grubunun görüşlerini açıklamak üze
re söz almış bulunuyorum. 

Geçen yıl şubat ayı sonlarında Plan ve Bütçe Ko
misyonunda ve Genel Kuruldaki -görüşmeler sırasın
da, kamuoyunda «Köprü Baraj Satışı Kanunu» diye 
yankı uyandıran o kanunun, bazı maddeleriyle de olsa 
bugün yeniden gündemimize gelmiş olmasını bir ta
lihsizlik olarak görüyorum. 

ISayın milletvekilleri, 'bu kanun, cumhuriyet taribi-
m'izde bugüne kadar çıkarılmış olan en tehlikeli ve 
devlet düzeni açısından en yadırganacak bir kanun
dur. (HP sıralarından alkışlar) 

Hafızalarımızı tazeleyelim : Ne amaçlıyordu o 
kanun? Milletin öz varlıkları olan yolları, köprüleri, 
barajları, santralları gelir ortaklığı adı altında, ne ol
duğu anlaşılmaz bir yolla özel şahıslara ve daha da 
vahimi, yabancılara devretmeyi hedef alıyordu. Baş
ka ne getiriliyordu? Devletin, devlet olmaktan doğan 
birtakım zorunlu görevleri yerine getirmesi iç'in, elin
deki ıtek araç olan kamu iktisadî teşebbüslerine ait 
tesis, işletme ve fabrikaları, hisse senetleri çıkararak, 
özel şahıslara ve daha da önemlisi yabancılara sat
mayı hedef alıyordu. Bir de bunların işletme hakkı
nı, yani imtiyazını özel şahıslara ve yabancılara dev
rediyordu. -: 

Bir yıldan beri o kanun, eksiğiyle fazlasıyla, doğ
rusu ve yanlışıyla, hattâ günahıyla vebaliyle uygula
nıyor. O kanunun uygulanmasındaki yanlışları daha 
sonra dile getireceğim. Şimdi, bugün gündemimize 
gelmiş olan bu kanunun ne getirdiğine bakalım. 

Sayın milletvekilleri, bugün ıgorüşitüğüimüz bu ka
nun tasarısı, geçen yıl köprü baraj satışı diye anılan 
kanunu yeterli bulmayan hükümetin, daha fazla satış 
imkânı elde etmek için yüce Meclise getirdiği bir 
basarıdır. Geçen yıl çıkan yasa, kamu iktisadî kuru
luşlarının bizzat kendilerinin değil, onlara bağlı ola
rak kurulmuş olan fabrika, işletme ve tesislerinin his

se senetleri çıkarılarak özel şahıslara ve yabancılara 
satılmasını öngörüyordu. 

'Bir örnek vermek gerekirse, mesela Sümertbankın 
kendisini satmayacaktınız, Sümerbanka bağlı Nazilli 
IBasma (Fabrikasını satacaktınız ya da Et - Balık Ku
rumunun kendisini satmayacaktınız, ona bağlı olan 
mesela Kars Kombinasını satacaktınız. Bugün önü
müze gelen bu kanunla hükümet, kamu iktisadî te
şebbüsünün bizzat kendisini satmak konusunda yetki 
istemektedir. Yani bu tasarı yasalaştığı takdirde, yarın 
- öbürgün bir Ziraat Bankası, bir Devlet Demiryolları, 
bir Etibank, bir Türkiye Kömür İşletmeleri, bir Ma
kine Kimya, bir SEKA gibi devletin temel direkleri 
artık devletin değil de bir Ahmet veya Mehmet Be
yin kâr saiki ile kullanacağı tesisler halline gelirse ve
ya yabancı uyruklu kişilerin malı ıhaline gelirse kimse 
şaşmasın. 

(Böyle olduğu takdirde - ki olmaması için hiçbir 
sebep yok - bir süre sonra bakacaksınız ki, Türk köy
lüsünün veya tarımcısının* kullanacağı kredilere bir 
ftalyan grubu hükmediyor. Çünkü Ziraat Bankası sa
tışa çıkmış ve hamiline yazılı hisse senetlerini bîr 
İtalyan grulbu toplamış almış veya Türkiye'deki dar 
gelirli vatandaş, kömürün tonuna 100 bin lira ödemek 
zorunda bırakılmış; çünkü Türkiye Kömür İşletme
leri Kurumu satışa çıkarılmış ve bunu diyelim ki 
bir Belçikalı müteşebbis grup hamiline yazılı senetleri 
satın alarak ele geçirmiş ve kendi kârını azamî kıl
mak için böylesine bir kömür fiyatını saptamış. 

(Sayın milletvekilleri, böyle bir düzende ne kadar 
isa'bet olduğu konusundaki değerlendirmeyi sizlerin 
takdirine bırakıyorum. BU noktada iktidar partisi di
yebilir ki, «Bu bizim partimizin programında var
dır, seçim beyannamemizde yazılıdır, bu bizim fel-
sefemizdir, biz; bunu yaparız, ıbir gün s'iz iktidara ge
lirsiniz, s)iz de kendi inandığınızı yaparsınız, kendi 
felsefenizi uygularsınız.» İktidar partisi bunu söyle
yebilir. 

Sayın arkadaşlarım, 'bu düşünce tarzı belki ilk ba
kışta doğrudur; ama devletlerin hayatında öyle bazı 
esaslar vardır ki, bunlar iktidarda bulunan siyasî par
tilerin görüşleriyle ilişkilendirilemez. Yani her bir si
yasî partinin görüşüne, felsefesine ve programına göre 
değiştirilemez. Çünkü bunlar, partiler ve görüşler üstü 
bazı esaslardır. Devletin devlet olmaktan doğan zo
runlu çizgi'sini koruyabilmesine ve devlet olma göre
vini yerine geçirmesine yönelik esaslardır. Bu kanun 
tasarısı, işte böyle temel esaslara dokunan bir dü
zenlemedir, Biz dilerdik ki, bugünün Cumhuriyet Tür-
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'kiye's'inde artık bu temelleri tartışmak noktasına gel-
meseydik. 

Bugün gömşstuğümüz kanun tasarısının gerekçesin
de ne deniyor : «Ek finansman kaynağı yaratmak 
için geçen yıl çıkardığımız ve kamu iktisadî teşebbüs
lerine ait olan fabrika ve işletmeleri satmayı öngö
ren yasa yetmedi. Biz (bu kamu iktisadî teşebbüsleri
nin kendilerini de satacağız.» 

İSayrn milletvekilleri, hantgi ek finansman kayna
ğından bahsediliyor, bunu anlamak mümkün değil. 
Ekonomimizin belli bir tasarruf potansiyeli var; bu
nu millî gelir seviyesi tayin ediyor. Bu tasarruf bu
gün zaten belli bir yerde durmaktadır; bankalarda 
duruyor, devlet tahvillerinde duruyor veya özel ke
simin çıkardığı hisse senetlerinde duruyor. Siz köp
rüyü, barajı veya KİT'leri satışa çıkardığınız zaman 
bunu kim alacak? Bugün tasarruf etme imkânı bul
muş ve bunu bankaya veya özel sektörün hisse se
netlerine yatırmış olan kişiler alacak. Parasını ora
lardan çekip KİT'leri almak için harcayacak. Yani ye
niden ve hiç olmayan bir kaynak yaratılmayacak. 
Esasen bir yerlerde var olan bir potansiyel kaynak 
buraya 'doğru yer değiştirecek. İlginçtir, hükümet de 
bunu kabul etmiş vaziyette. 

(Bakınız, ellinizde bulunan yasa tasarısının madde 
gerekçelerinin ,son cümlesini lütfen okuyunuz, ne de
niyor : >«©u düşünceden hareketle gerçek bir kaynak 
girişi anlamında 'olmayan söz konusu işlemlere ver
gi, resim ve harç istisnası tanınması lazımdır.» 

©örülüyor ki, hükümet de bu satışların ek veya 
yeni bir kaynak yaratmayacağını itiraf etmektedir. 
O halde niye satmaya kalkıyorsunuz? Daha ötesıi, 
Sayın Özal Hüklülmetiriin uyguladığı ekonomik poli
tika zam politikası olduğundan ve KİT ürünlerine 
sürekli zam yapıldığımdan bu müesseseler bugün dev
lete yük olan kuruluşlar olmaktan çıkmış, her gün 
vatandaşın sırtına binen yeni zamlarla kâr elden kuru
luşlar haline gelmişlerdir. Vatandaşın binlbir (güçlükle 
©dediği bu zamlarla meydana gelen kâr, bari bırakınız 
'devlette kalsın. Kârlı hale gelen bu kuruluşları yerli, 
yabancı birtakım kişilere satarak bu kârdan devleti 
n'için mahrum bırakıyorsunuz; bunun mantığı var mı? 
Bu açıdan baktığınızda olsa olsa bir tek mantıklı 
yanı var; o da kârları özel sektöre aktarmak ve her 
yerden devletin elini eteğini çekmek. 

Sayın milletvekilleri, bırakınız bizim partimizin 
görüşü yönünde, devleti ekonomide hâkim, öncü ve 
birtakım faaliyetleri bizzat yürütücü hale getirmeyi, 
(h'iç olmazsa gerektiğinde düzenleyici bir rol oynama 
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imkânını ona bahşetseydik, ki bundan sonra korka
rım bu kadarı da mümkün değil; çünkü devletin dü
zenleyici rol oynayabilmesi, ancak KİT'lerin onun 
elinde olması ile söz konusu idi; nedenini söyleye
yim, uyguladığınız serbest piyasa ekonomi modeli 
'tam rekabeti mümkün kılmıyor. Bu ülkede bugün 
tam rekabet yoktur. O nedenle de piyasada sayısız 
fiilî tekeller vardır. Anavatan Partisi olarak siz ki, 
«Tekelleri kıracağız» diyorsunuz, eğer elinizde KİT' 
ler olmazsa, sadece yapacağınız ufak tefek arızî it
halatla tekelleri kırabilir misiniz? Hayır, bu mümkün 
değildir. Aslında tekellerin tek doğal supabı KİT'lerdir. 
KİT'lerin görevli sadece tekelleri önlemek de değildir. 
Vatandaş sıkıştığı anda veya ülkede sosyoekonomik 
Önemli bir olay meydana geldiği anda, devletin ge
rekli kanalları açabilmesini de sağlamaktır. 

IBakınız, Türkiye'de iki üç yıl önce banker olayları 
çıktı. Bu olaylar çıktığı zaman KİT durumunda olan 
birtakımı bankalar devreye sokuldu; Emlak Kredi 
(Bankası, Ziraat Bankası o yaraları bir ölçüde sara
bilmek için devreye girdiler. Çök büyük bazı şirket
ler batma tehlikesi geçirirken, yine KİT statüsünde 
olan birtakım banka ve müesseseler yardım için se
ferber edildiler. 

Burada bir hususu hemen önemle belirtmek iste
rim. Biz, parti olarak rastgeie ve kayırma cinsinden 
yapılacak şiirket kurtarma operasyonlarına aslında 
karşıyız. Dolayısıyla, KİT'ler ayakta dursun ve ba
tacak olan her şirketi kurtarma görevi onlara veril
din demiyoruz; ama ekonomide veya sosyal hayatta 
büyük çalkantılara yol açabilecek önemli iflas ya da 
batma tehlikeleri karşısında devletin düzeltici ve dü
zenleyici olabilmesinden yanayız. Böyle durumlarda 
da devletin bu iş için gerekli araçlarının elinde ol
ması gerektiği inancındayız. İşte bunlar için KİT'leri 
koruyoruz .ve savunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, son olarak bir noktaya daha 
değinmek istiyorum. Hükümet geçen yıl çıkardığı 
Köprü Baraj Satışı Kanununu da yanlış uygulamak
tadır, ya da orada amaçladığı biçimde uygulayama-
maktadır. O kanunu hatırlayalım, ne deniyordu : 
«Yolları, santralları, köprüleri, barajları gelir ortak
lığı senetlerine bağlayarak özel şahıslara satacağız ve 
kaynak elde edeceğiz.» Biz de diyorduk ki, devletin 
kaynağa ihtiyacı varsa devlet tahvili çıkarıp satın ve 
parayı toplayın, ne diye barajları, santralları devret
mek gibi acayip bir yolu açıyorsunuz? O zaman bize, 
gelir ortaklığı senedi ile devlet tahvili arasında bü
yük farklar olduğu iddia edilmiş ve «Devlet tahvili 
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çıkarıp da bunu şahıslara sattığınız zaman tahvilin 
süresi sonunda, yani belli bir süre sonunda, bunu itfa 
etmek zorundasınız. Yani Hazineden bir geri ödeme 
yapacaksınız ve dolayısıyla ibütçeye geri ödeme yaptı
ğınız bu yılda da büyük bir yük yüklemiş olacaksı
nız. Oysa gelir ortaklığı senedi, ismi üstünde, bir borç 
değildir, /bir ortaklık ilişkisidir, bunda geri ödeme yok
tur. Vatandaş, hamiline yazılı bu senetleri alır, ömür 
fcbyu köprünün, barajın gelirinden yararlanır, hatta 
kendM öldüğünde, bu mirasçılarına da kalır, istiyorsa 
o da bu gelirden yararlanmaya devam eder ya da va
tandaş bu senedi artık elinde tutmak istemezse, za
ten hamiline yazılıdır, piyasada satışa sunar ve bu 
şekilde gelir ortaklığı senedini elinden çıkarır; dolayı
sıyla bunları geri ödemek zamanı gelmez, devlet büt
çesine de bu konuda herhangi bir yük yüklenmez; 
devlet tahviliyle arasında böylesine önemli bir fark 

- vardır denmişti 

'Nitekim geçen sene çıkan o kanuna baktığınız 
zaman, o kanunun 14 üncü maddesi de şöyle demekte
dir : «Gelir ortaklığı senetlerine ödenen gelirler ilk 
5 yıl vergiden yüzde l'OO muaftır, müteakip 3 yıl 
yüzde 50 muaftır ve onu takip eden yıllarda da Ge
lir Vergisi Kanununun 75 inci maddesindeki muafi
yetlerden istifade eder», Yani görüleceği üzere ka
nımı, gelir ortaklığı senetlerinin vatandaşın elinde sü
resiz olarak kalacağı varsayımını yapmakta ve ona 
•göre de vergi muafiyetleri getirmektedir. Oysa bu
gün uygulanan nedir? Köprü senetleri, Keban senet
leri satılmıştır. Bir kısmı 3 yıl, bir kısmı 5 yıl vadeli 
olarak çıkarılmıştır. Yani bu sürelerin sonunda itfa 
edileceklerdir, har geri ödeme yapılacaktır. Dolayısıyla 
devlet tahvilinden hiç farkı olmayan bir geri ödeme 
yüküyle devlet karşı karşıya 'bırakılmıştır. 

Bugün görüştüğümüz bu kanunun Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki müzakereleri sırasında bu konuyu 
ortaya attığımız zaman, Anavatanlı milletvekillerin
den çok ilginç hır cevap aldık. Bize dediler ki, «Efen
dim, evet, devlet tahvillerinden bunların bir farkı 
yoktur; tek değişikliği, vatandaşın bu gelir ortaklığı 
senetlerinin arkasında köprü gibi, baraj gibi somut hir 
güvence görmesi ve kendisini emin hissetmesidir.» 

Sayın milletvekilleri, eğer devlet tahvilinin arka
sındaki koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
vatandaşa bir köprü veya baraj kadar güvence vere
miyorsa, bu fevkalade düşündürücü ve yüz kızartıcı 
!bir durumdur. Yok, eğer bu doğru bir yorum değilse, 
o takdirde olayın arkasında başka bir şey var demek
tir. O zaman da ister istemez akla şu gelmektedir : 
Acaba devlet tahvili sisteminde var olan faiz unsu

runu haram sayan görüşün Türkiye'de geçerli olacağı. 
kabul edilerek, gelir ortaklığı senedi olayında faiz 
meselesi yoktur, gelir vardır; işte biz bu sistemi kur
duk, mesajı mı verilmek istenmektedir?. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak, devlet için kü
çültücü, devleti devlet olmaktan çıkaran, millet haya
tının düzenlenmesi için gerekli olan araçlardan onu 
yoksun bırakan, aslında hiçbir yeni ve ek kaynak da 
yaratmayan ve kamu iktisadî teşebbüslerini özelleş
tirmeyi amaçlayan hu kanuna Halkçı Parti Grubu 
olarak aleyhte oy vereceğimizi belirtir, hepinize say
gılar sunarım. <HP ve MDP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsî adına Sayın Türkân Arıkan; buyurunuz efen

dim. 
Sayın Arıkan, süreniz 10 dakikadır efendim. 

TARIM^ ORMAN VE KÖYtŞLERl BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — (Sayın Başkan, ben de söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 2983 sayılı Kanuna 
hiçbir zaman temelde karşı olmadım, bugün de karşı 
değilim. Ancak, getirilen hu değişiklikte çok önemli 
hatalar gördüm, bunları sizlere sunmak istiyorum. 

2983 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde genel çer
çeve çizilmiştir. Bakınız, geçen yıl çıkarılan esas ka
nunun kapsam maddesini aynen okuyorum : 

«Bu Kanun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Ka
mu İktisadî Kuruluşları ve İktisadî Devlet Teşekkül
leri dahil) ait ve 3 üncü maddede tanımlanan her ne
vi altyapı tesisi ile Kamu İktisadî Kuruluşları ve İk
tisadî Devlet Teşekküllerine ait tesisler için, münferit 
olarak veya bir grup halinde «Gelir Ortaklığı Sene
di» ile Kamu İktisadî Kuruluşları ve İktisadî Devlet 
Teşekkülleri için «Hisse Senedi» çıkarılması ve işlet
me hakkı verilmesine dair hükümleri kapsar.» 

^ Demek ki, kapsama göre : 
1. Gelir ortaklığı senedi çıkarılabilir, 
2. Hisse senedi çıkarılabilir,' 
3. İşletme hakkı verilebilir. 
Halbuki getirilen değişiklikle, yurt içinden ve yurt 

dışından kredi sağlama imkânları da araştırılmakta- • 
dır, getirilmektedir. Bu, kanunun sistematiğine, kap
samına tamamen ters düşmektedir. 

Bir kere kapsama göre ters olduğu gibi, ayrıca 
devletin yurt dışından borçlanması birtakım mevzuat 
hükümlerine ve usullere tabidir. Böyle 'bir yetkinin 
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idareye verilmesiyle acaba devletin borçlanma usul
lerine ait mevzuat ve usulleri mi uygulanacaktır, yok
sa tamamen kendilerinin uygun gördükleri usuller 
mi uygulanacaktır?. Bu, dış kredi politikasında anar
şi yaratabilir. Aslında yurt dışından ve hatta yurt 
içinden kredi alabilmek, temelde kapsamın dışında
dır. Bu bakımdan kanun sistematiğine tamamen ters 
bir durum ortaya çıkmaktadır. 

İkincisi; esas kanunun 5 inci maddesinde, «Kamu 
Ortaklığı Fonu» da kapsama paralel olarak belirlen
miştir. Fondaki gelirler, (ki, bunlar gelir ortaklığı se
netlerinden elde edilecek gelirler, hisse senetlerinden 
elde edilecek gelirler ve işletme hakkından elde edi
lecek gelirlerdir) Merkez - Bankasında toplanacaktır. 
4 üncü maddede belirlenen fonda da bu 3 gelir un
suru vardır. Halbuki, şimdi yaptığımız değişiklikle, 
10 uncu maddeye iki fıkra ekliyoruz ve gelirlerin 
içine başka gelirler daha katıyoruz. Bu da kanun sis
tematiğine tamamen aykırı bir durum yaratmaktadır. 

Üçüncü konu; getirilen değişiklikte ben, gizli bir 
şirket kurtarma operasyonu görüyorum. Bugünkü 
hükümet yapmayabilir; ama kanun bu haliyle çıkar
sa gelen herhangi bir hükümet rahatça, şirketlerin 
hisse senetlerini almak suretiyle kamu ortaklığı fonu
nu bu amaçla kullanabilir. Halbuki 2983 sayılı Ya-
şada, kamu ortaklığı fonunun kullanılabileceği yerler 
açıkça belirtilmiştir. Nitekim getirilen bu değişiklikle, 
gelir ortaklığı senetleri ile hisse senetlerinin alınması 
ve tekrar satılması hükmü getirilmiştir. Yani, çıka
rılmış olan hisse senetleri geri alınabilecek. Eski ka
nunda bu yok. Bu ne demektir? Bugün bir hisse se
nedi çıkaracağız, aradan 2 sene geçecek, o hisse se
netlerini geri alacağız... Hangi fiyatla geri alınacak? 
Tekrar satılacak; nasıl satılacak? Hangi şirketlerinki 
geri alınacak? Acaba sadece çıkarılan hisse senetleri 
mi geri alınacak, yoksa özel sektöre ait bazı şirketle
rin hisse senetleride mi satın alınacak? ilk kanunu
muzda, özel şirketlere ait hisse senetlerinin satın alın
ması mevzubahis edilmemişti. 

Bu nedenle bunun, bir kere en başta kanunun 
kapsamına, amacına've fona aykırı olması nedeniyle 
geri alınması gerektiği kanısındayım. Yoksa, uygula
mayı tamamen desteklediğimi, daha önce olduğu gi
bi, belirtmek isterim. 

Bu konu üzerinde özellikle durmak istiyorum. Ge
çen sene yasa çıkarılırken, o zaman Plan ve Bütçe 
Komisyonu üyesiydim, sayın Plan ve Bütçe Komis
yonu üyeleri ve o dönemde yasayı savunan sayın ba
kanımız çok iyi hatırlayacaklar; Plan ve Bütçe Ko

misyonunda birtakım tartışmalar oldu. Daha sonra 
biz, yasayı daha mükemmel hale getirmek için,.Plan 
ve Bütçe Komisyonu üyeleri olarak hepimiz elbirliği 
ile çalıştık ve sanıyorum ki, düzgün bir hale getir
dik. 

Ancak, burada 1 inci maddeye ben de katılıyo
rum. Ayrıca, 4 üncü maddenin tamamen çıkarılması 
konusunda bir önergemiz var. O maddeye sıra ge
lince ayrıca söz alacağız. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 
Sayın Ferit Melen; buyurun efendim. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; getirilen kanun tasarısının, iktisadî 
' devlet kuruluşlarının satılmasına dair maddesi üze

rinde şahsî görüşlerimi arz edeceğim. 
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyetin ekonomi ta

rihini; daha doğrusu Cumhuriyet tarihini tetkik eder
sek görürüz ki, Türkiye, karma ekonomi sistemini 
bir doktrin sebebiyle veyahut bir doktrine dayana
rak kabul etmemiştir. Türkiye'de bilhassa Atatürk, 
liberal görüşlü bir politikacıydı; Türkiye'ye demok
rasiyi, millî irade ile idare edilme sistemini nasıl ge
tirdiyse, ekonomik görüşü de farksızdı, tzmir İktisat 
Klongreislinde bunu bellgelenmırşitir; ama Türfkiiyie o tarihte 
liberal bir görüşle bugünkü duruma gelmek imkânı
na sahip değildi. Kısa zamanda görüldü ki, Türkiye 
ferdî teşebbüs, özel teşebbüs yoluyla, yalnız özel te
şebbüs kanalıyla kalkınma imkânını bulamayacaktır. 
Çünkü Türkiye'de o tarihte birikmiş sermaye yoktu, 
teşebbüs yoktu, müteşebbis yoktu. En büyük müte
şebbislerimiz bakkaldı, mahallî tüccarlardan ibaretti. 
Teknik bilgi eksiği vardı, mütehassıs yoktu. Bu se
beple özel teşebbüse rehberlik de yapmak lazımdı. 
Onun üzerine Türkiye devletçiliğe yönelme mecbu
riyetinde kaldı; daha doğrusu ekonomiye devletin 
müdahale etme zaruretini gördü. O günden bu yana 
Türkiye'de karma ekonomi sistemi gelişti ve bugün 
gördüğümüz iktisadî devlet teşebbüsleri bu yolla 
meydana geldi. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu teşebbüslerin sa
tılması söz konusu. İktidar partisinin iktisadî görü
şünü biliyoruz. Hükümet Programında bunu izah 
etmiştir. Anagörüşleri, rekabete dayalı serbest pazar 
ekonomisi. Hürmetle karşılıyoruz. Devletin, sanayi ve 
ticaret işlerine prensip olarak girmemesi bir bakıma 
doğru görüştür. Devletin esas rolünün sadece tanzim 
edici ve teşvik edici olması, Devletin sadece altyapı 
işlerine bakması tamamen liberal bir görüş ve bugün 
bu görüşü tatbik etme yolundadır. 
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Diğer partilerin görüşleri de bence, bilhassa bi
zim partinin görüşü de fazla farklı değildir. Sözcü
müzün izah ettiği gibi, biz de ekonomik faaliyetin 
temelini hür teşebbüste buluyoruz ve yalnız hür te
şebbüs ağırlıklı bir karma ekonomiye taraftarız. Çün
kü iktisadî devlet teşekküllerinin bugün henüz Tür
kiye'nin iktisadî faaliyetinin yürütülmesinde, kalkın
masında rolü olduğuna kaniiz. İktisadî devlet teşeb
büslerini tamamen elden çıkardığımız takdirde Tür
kiye kalkınmasını başaramaz ve kalkınma yoluna 
devam edemez. 

Değerli arkadaşlarım, 'bilhassa çok partili hayata 
girdikten sonra hür teşebbüs taraftarı partiler, iktî^ 
darlar gelmiştir. Hemen hepsinin programlında, bu
gün Anavatan Partisinin Programında olduğu gibi, 
İktisadî devlet teşekkülleri halka satma esası vardı, 
prensibi vardı. Fakat Türkiye'nin «ihtiyaçları bu 
partileri 'bu programlarını tatbike imkân bırakımaımış, 
bilakis 'bu partiler, ondan evvelki dfc'tidar gibi; yani 
Halk Partisi (iktidarı gibi ve onlardan fazla devletçi 
ölımaya mecbur olmuşlardiır. 

Ben hatırlarım, yaşadım bunların içinde; Demok
rat Parti seçim beyannamelerinde, hükümet progra
mında aynı felsefeyi savunuyordu, gelir gelmez bun
ları yapacaktı; fakat Demokrat Parti döneminde 
bir tek devlet tesisi, fabrikası satılamadı, satma 'im
kânını görmedi. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Yenileri kuruldu. 

FERİT MELEN '(Devamla) — Satmayı zararlı 
buldu. Tam tersine, Demokrat 'Parti zamanında ku
rulan 'birçok devlet sanayii vardı; şeker sanayii, çi
mento sanayin gibi. Bütün 'bunlar geliş nispetinde 
devlet (tarafımdan, programında hür teşebbüsü ıtemel 
esas sayan Demokrat Parti döneminde oldu. Neden? 
Çünkü, Türkiye'nin İhtiyacı buydu. Başka türlü 
mümkün değildi; Türkiye'nin kaderinin özel teşeb
büsün himmetine 'terk edilemeyeceğine o da imandı. 

Adalet (Partisi iktidarı geldi. Onda da aynı şeyler 
vardı; bunları satmak. Gelin görün kii, o dönemde 
de satılmış tek bir tesis bulamazsınız. Adalet Partisi 
döneminde de ikinci demir çelik, petrokimya sanayii, 
alüminyum sanayi gibi büyük sanayii devlet kurdu. 

Şimdi anlaşılıyor ki, Türkiye'de bugün dahi bu ih
tiyaç vardır ve devlet elinde 'bulunan sanayi bir hayli 
yüksektir ve Türk ekonomisine etkilidir, müessirdir. 
Bunu elden çıkardığımız ıtakdirde ne ola'bilir? Bunun 
(takdirini sizlere ıbırakıyorum; her halde Türkiye eko
nomisi aillalk bullak dur. 

Türkiye'de devletin sanayie müdahale etmesi sa
dece bundan da ibaret değil. Devlete düşen vazife
ler gün geçtikçe artmaktadır. Yeni Anayasamız da 
bunların hükümleri vardır; «Devlet, sosyal devlettir.» 
Anayasamız hükümetlere, parti programları ne olur
sa olsun bazı vazifeler yüklemektedir; sosyal vazi
feler yüklemektedir, vatandaşları mutlu etme vazi
fesi yüklemektedir, kalkınma vazifesi yüklemekte
dir, iş bulma, ekmek bulma vazifesi yüklemektedir, 
sosyal adaleti gerçekleştirme vazifesi yüklemektedir. 

IBAŞKAN —- ISayın Melen, 2 dakikanız var efen
dim. 

FERİT MELEN (Devamla) — Ekonomiyi idare 
etme vazifesi yüklemektedir, istikamet verme vazife
si yüklemektedir. Bütün bunları 'bütçe politikasıyla, 
kredi politikasıyla; yani klasik teşvik politikalarıyla 
yürütemez, yürütemeyeceği aniaşılmuştır. Zaten bizde 
değil, dünyada da anlaşılmıştır. Bu sebeple, devletin 
'bir ölçüde ekonomiye müdahale etmesi zarureti var
dır ve devam etmektedir değerli arkadaşlarım. 

Ayrıca, 'biliyorsunuz 'bizim planlarımız hızlı ve 
dengeli kalkınmayı öngörür. Dengeli kalkınma der
ken; hem fertler arasında denge, hem zümreler ara
sında denge ve hem de 'bölgeler arasında denge sağ
lamak lazımdır, özel sektöre bıraktığımız (takdirde 
maalesef bu dengeyi tesis etmek mümkün değildir. 
Faraza, kalkınmaya muihtaç bölgelerde, Doğu Ana
dolu Bölgesinde özel sektör eliyle bugün sanayi kur
mak çeşitli sebeplerle mümkün değildir; mesafe se-
'bebiyle, piyasalara uzaklık sebebiyle mümkün olma-
diği takdirde bir şey kurulabilir, gitmediği takdirde 
dığı takdirde bir şey kurulabilir, gitmediği takdirde 
kurulamaz. 

Geçen sene 'bazı teşvik tedbirleri fcabul 'ettiniz; 
işte, vergi indiriımi, yatırım indirimi, vesaire, şu, bu.. 
Bir tane müteşebbis acaba gidebildi mi bu teşvik 
tedbirlerinden istifade ederek, oralarda sanayi kur* 
mak teşebbüsünde bulundu mu? Asla. Şimdi, ora
larda devletin kurduğu ibazı fabrikaları satmayı dü
şünüyor hükümet. Ne olacaktır arkadaşlar biliyor 
musunuz? O fabrikaları satın alanlar, o fabrikaları 
söküp ya Ankara'ya, ya İstanbul'a, ya İzmir'e götü
receklerdir. Şimdi oradaki vatandaşları iş bulmak için 
bu şehirlere mi oelbedeceğiz? Herkese evinde, kapısı
nın yanında iş bulmak lazımdır. Bunun için de, dedi
ğim gibi, özel teşebbüsün gidemediği yerlere devle
tin gitmesi lazımdır ve bu Türkiye ekonomisi bakı
mından zaruridir. Başka hiçbir tedbirle bunu elde 
edemezsiniz, halledemezsiniz. 
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Ben kendi iseçim çevremde yaşadım. IBir (tarihte 
bir çimento fabrikası kurmak istedik kendi seçim çev
reme; fakat Devlet Planlama dahi rıza göstermedi. 
Nihayet zamanırı başbakanına şunu arz ettim; «Bu
nu yapmazsanız hicret olacaktır; başlamıştır, hic
ret olacaktır, orada nüfusun yarısını kaybedeceksiniz.» 
O tarihte başbakan bunu anladı, o fabrikayı kurduk 
ve hicreti durdurduk; ama değerli arkadaşlarım, bu
gün Doğuda hicret vardır, maalesef vardır, tutamı -
yoruz. Türkiye'de yüzde 2 nispetinde nüfus artışı var
ken, Doğuda bu artış yüzde l'in altına düşmüştür. 
Sebep? Aslında doğum fazladır; ama hicret vardır. 
iNeden? iş bulmaya gitmektedir.- Sjimdi o işi, o İş
yerini oraya götüremezseniz vatandaşlar boşalıp işte 
(Ankara'ya, İstanbul'a vesaireye gideceklerdir. İstan
bul'un nüfusu belki 8 milyonu, 10 milyonu bulacak-
ıtır. Bu takdirde ne olacaktır? Sosyal problemler do
ğacaktır. 

iSüremiiz tamamlandı Bu konuyu mıaddelerde de 
/tamamlamaya çalışacağım. Arz ettiğim gibi ceffelka
lem bunları bir prensip uğruna satamazsınız. 

©en, plan ve Bütçe Komisyonunda sayın Bakana 
sordum; «Hangilerimi satmak istiyorsunuz? Eğer, dev
let elinde kalmasında «iktisadî fayda kalmamış olan
ları satmak istiyorsanız amenna, onu yapalım» dedi
ğimde, «Hayır, hepsini satacağız» dedi. Hepsini; am-
me hizmeti görenler dalhill, sosyal hizmet görenler 
dahili hepsini satmaya kalkıyorlar. ıBu zihniyetle bu 
memleket idare edilemez, çöker. 

Teşekkür ederim. (MOP ve HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın IMelen. 
Hükümetin .söz isteği vardır. Bakan Sayın Hüsnü 

Doğan; buyurunuz efendim. 
TARIM ORMAN VE ıKÖYİSLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisim ısaygıdeğer üyeleri; ıgerek ıgrupları adma, gerekse 
şahıslan adına konuşan sayın milletvekillerinin ortaya 
koydukları bazı hususlar üzerinde Hükümet olarak 
görüşlerimizi arz etmek lüzumunu hissediyorum. 

Muhterem üyeler, biz parti olarak 6 IKasıım 1983' 
ten evvel iktisadî politika hakkında görüşlerimizi 
çok net bir şekilde ortaya koyduk ve bunu bir be
yanname haline getirdik; iktidar olduğumuz ıtakdirde 
neler yapaoağıımızı ıteker teker oraya yazdık. Millet 
bizi seçti, iiktidar olduk. Ondan sonra da hükümeti-
miziın programı, aynen millete söz verdiğimiz şekilde 
bu yüoe Mecliste okundu, bu yüce Mecliste ibra 'edil
di ve daha evvel söylediğimiz ne varsa onu da oraya 

koyduk; yani bizim programımız hem 'yüce milletin 
ve hem de yüce Meclisin itasvibinden geçmiş bir prog
ramdır. 

SALIM EREL (Konya) — Abra İle tatbikat başka, 
şeydin. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
Sayın bakan sizleri sükûnetle dinledi, siz de sayın 
bakanı lütfen dinleyiniz. 

Buyurunuz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYISLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devaımla) — Şimdi, bu genel 
'mülahazalar ışığı altında bazı hususlara değinmek iş
itiyorum. 

ıBu kısımda Sayın Melen'© teşekkür ediyorum; ka
mu İktisadî ıteşöbbüslerinin elden çıkarılması konusu 
yenii bir husus değildir. Bu hususta 1950'lerden bu 
yana çeşiitli vesilelerle gündeme gelirmiş fakat maale
sef, yine kendilerinin.de bdlirttikleri şekilde, bugü
ne kadar hiçbir hükümet bu konuda başarılı bir 
adım atamamıştır. Hatıta aynı fikrin 'bugün Milliyetçi 
Demokrasi Partisi programı içinde de anafikir ola
rak mevcut olduğunu biliyoruz. Felsefe olarak ora
da da bir değişiklik yok. 

Biz, parti ve hükümet olarak ne dediysek, bu 
hususları gerçekleştirmek için daha evvel yüce Mec
lisin huzuruna bir kanun tasarısı ile geldik; burada çe
şitli şekilde tartışıldı, kabul edildi, yürürlüğe girdi ve 
yürürlüğe girdikten sonra biz onu, yine geçmiş hükü
metlerde olduğu gibi, yerinde bırakmadık, uygulama
ya koyduk; belirli başarılar da elide ettiğimizi tah
min ediyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, Ana-
dohıyu dolaşın, başarılarınızla iftihar edeceksiniz. 

İBAŞKAN — Lütfen efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Muhterem üyeler, bu
rada sadece kamu iktisadî teşebbüslerinin elden çıka
rılıp çıkarılmaması konusunda değişik görüşler olabi
lir, metotta da değişiklikler olabilir. Bazı arkadaşları
mız diyorlar ki, «Devletin kârlı kuruluşlarını elden 
çıartıyorsunuz.» 

Değerli arkadaşlarım, hisse senedi olarak, gelir 
ortaklığı olarak millete arz ettiğiniz işlerde kârlı te-
ısisleri ortaya koymaya mecbursunuz. Yoksa siz, za
rar eden tesisleri millete devredeceğim, diye yola 
çıkarsınız; o tesislere zaten hiçbir şekilde ne müşteri 
bulabilirsiniz, ne de o konuda bir şansınız olur. 

Konuşmamı uzatmak istemiyorum. Son olarak 
burada diki konuyu noktalamak istiyorum. Arkadaş-
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daranız konuşmalarında Anayasadan da bafhsediyor-
Sıar. Birinci husus şudur: 

Getirdiğimiz sistem, köprü, baraj satışı ıda dahil 
olmak üzere, mdlıletimiz tarafından genelde süratle 
benimsenmiş ve sistem yerine oturmaya başlamıştır. 

SALİM EREL i(Konya) — Sayın «Bakamım, köp
rüyü «aittiniz mı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen dinleyiniz. 
TARİM ORMAN VİE KİÖYÎŞLERİ HAKANI 

H. 'HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — İkincisi; eğer 
konuya Anayasa ilişkisi açısından bakılıyor ise, mu-
•halef'etteki par bilerimizden biri de bu konuda kendi 
üzerine düşen iteşebbüsü yapmış ve aynı kanun Ana
yasa Mahkemesince de dbra edilmiştir. O konuyu 
da burada tekrar sizlere hatırlatmak lüzumunu duy
dum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bir de köprüden geçiş ücreti açısından değerlendirin 
bakalım. 

BAŞKAN — Sayın IBozkunt, lütfen efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLBRÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOÖAN (Devamla) — Sayın Millet
vekilleri, son olarak bir hususa daha değinmek lisıti-
yoruım. O da, hisse senedi meselesi. Ancak ve ancak 
belirli tesislerin veya belidi kuruluşların anonim şir
ket otaıası halinde hisse senedi çıkarabileceğimi söy
lüyorlar. 

. Biz burada bir sistem kurduk, Hepinizin bildiği 
gibi, gerek Keban Barajı sisteminde, gerekse Boğaziçi 
köprüsü meselesinde gelir hisse senetlerini çıkardık. Bu
rada nasılki bir anonim şirket için bir hisse senedi çıkar
mak bahis konusu ise, aynı şekilde bir müessese için 
de, bir müesseseler topluluğu için de, kanaatimizce 
hisse senedi çıkarmak caizdir. (Bunun da aksine her
hangi bir görüş olacağını tahmin etmiyorum. 

Burada getirilen hususlar genellikle, daha evvelki 
kanunda tam açıklık görülmeyen bazı hususlara açık
lık getirmek amacıyla konulmuştur. 

Bütün bu duygular içinde hepinizi saygıyla selam
larım efendim, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, son 
söz milletvekilinin olduğu için, söz alabiliır miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat; «Son söz ml-
fetvekilinindir» hükmüne göre. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; önümüze gelen kanun tasa
rısı tümüyle Türk Hava Yollarını satma kanunu ta
sarısıdır. Şöyle arz edeyim: 

'Bundan önceki 233 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameye göre, Türk Hava Yolları dahil, bir hol
ding altında toplandı. O zaman bu Toplu Konut Ka
nunu çıktı ve bunların tesislerinin satılacağı vurgulan
dı; ama sonra Türk Hava Yolları tekrar ayrıldı. Yeni 
kanun çıktı. Yeni kanuna göre kamu iktisadî teşeb
büsü niteliği kazandı. Türk Hava Yollarının bağlı bir 
tesisi, bir müessesesi olmadığı için, Türk Hava Yol
ları nasıl satılır? Türk Hava Yollarını satmak için özel 
bir ibare gerek. İşte o birayei bu 1 inci maddeye koy
dular. Ne dediler? «Hisse senedi : kamu iktisat te
şebbüslerine ait tesisler» derken, «Kamu iktisadî te
şebbüsleri ile bunlara ait tesislere» diyerek, Türk Ha
va Yollarını satmak kararını aldılar. 

'Muhterem arkadaşlarım, satılan nedir? «Köprü, 
baraj satımı» adı altında çıkan bu yasa herhangi bir 
şeyi satmış mıdır? Hayır. Gelir ortaklığı senedi ver
miştir. 

iBir kere bu satma meselesinde şunu da arz ede
yim; nedir 1984 yılı tatbikatı? Bakın arz edeyim. Köp
rü için 10'ar milyardan 20 milyarlık satış yapıldı, 10 
milyar da Keban; 30 milyar. 

»Muhterem arkadaşlarım, 5,5 trilyonluk Türkiye 
bütçesinden siz, Kamu Ortaklığı Fonuna yatırımları 
hızlandıırmaik için 30 milyar ayırıp da, trilyonluk 
enerji yatırımlarını mı yapacaksınız? 

Sayın bakan Plan ve Bütçe Komisyonunda arz et
tiler dediler ki, «Enerji yatırımlarını 6 ay öne alabil
mek için, buradan ayıracağımız 50-100 milyar bize 
300 milyar kazandıracaktır.» Doğrudur; fakat biraz 
sonra 2985 sayılı Yasa gelecek huzurlarınıza. Baka
caksınız ki, elektrik yatırımlarından bu defa yüzde 
10 oranında başka tarafa para çekiliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, işin özünde ne yapıldığı 
belli değil. Buradan elektrik yatırımlarına para ayrı
lıyor, elektrik gelirlerinden bu defa toplu konuta para 
ayrılıyor... Bilinçli gidilmiyor. Ne yapıldığının farkında 
değiller. Madem böyle olacaktı, doğamdan doğruya 
buradan toplu konuta ayırın da; elektrik yatırımların
dan oraya, oradan buraya vermeyin. 

Muhterem arkadaşlarım, bakın bir şey daha arz 
edeyim burada. Bu hisse senetlerinin, dediğim gibi 
30 milyarın 5,5 trilyonluk bütçedeki yeri nedir? Son 
derece az ve değersiz. O halde, bir şeyin neticeye var
dığını iddia etmek mümkün değildir. 

Kaldı ki, Türk Hava Yollarını, kârlı bir kuruluşu 
satmaya kalkıyorsunuz. Kime satmaya kalkıyorsunuz? 
Doğrudur sayın bakanın dediği; zarar edeni satamaz
sınız. Türkiye'de 2-3 sene önce Bursa Hava Yolları 
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adıyla bir şirket" kuruldu; fakat bu şirket iflas etti. 
Türk Hava Yolları dünyada rant çalışan bir kuru
luştur. Koltuk-kilometre olarak, ki Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kumlunun raporlarına 'bakın, dünya 
havacılık şirketleri arasında başta gelen bir kuruluş. 
Dolayısıyla bunu satıyorsunuz. Kime? 6 tane yeni 
firma kuruldu; 6 tane uçak şirketi, havacılık şirketi 
kuruldu, 'boş, hepsi bekliyor. 1,5 milyar sermayesi var, 
hepsi bunu bekliyor. Bu Kanun çıkar çıkmaz, hepsi 
buraya gelecek ve Türk Hava Yollarını satın alacak
lar, ortağı olacaklar. 

Muhterem arkadaşlarım, ben şunu arz ediyorum : 
Türkiye'nin şarkına, geri kalmış yörelerdeki yatırım
lara hangi parayı harcayacaksınız? Devletin gelirle
rini azaltırsanız, Şarktak yatırımları, o milyarlık Ke
ban'ı, Atatürk Barajını, GAP'ı, Dicle'yi nasıl yapa
caksınız? 'Soruyum size, hangi para ile nereden yapa
caksınız? Bunun sonu yok arkadaşlarum; Ali'nin kü
lahı Veli'ye,. Veli'ninki Ali'ye...; Neticede hiçbir şey 
olmaz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat, 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımla
rının Hızlandırılması Hakkında Kanunun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2983 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desinin {d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«d) Hisse senedi : Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile 
bunlara ait tesislere hakikî ve hükmî şahısların ortak 
olması için çıkarılacak senetleri», 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde Sayın Ferit 
Melen; buyurun efendim; 

Süreniz 5 dakikadır.. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; özür dilerim, söz almaya mecburum; 
çünkü Türk Milletinin hayatî ehemmiyette bir konu
suyla karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de senede 1 mil
yon nüfus artıyor. Bunlara iş bulmak ekmek bulmak 
zarureti var. Bu da, Anayasanın emri gereği 
devlete terettüp eden bir vazifedir. 

işsiz sayısı bir hesaba göre 3 milyon, bir hesaba 
göre de 4 milyonu bulmaktadır. Fakat, asgarisini 
dahi alsak bile, bugün Devlet istatistik Enstitüsü
nün resmî verilerine göre iş isteyip de iş bulamayan: 
kayıtlı işsiz sayısı 800 bin civarındadır. 1984 sene
sinde ise işe yerleştirilen işçi sayısı, 1983 yılına na
zaran sadece 20 bin fazladır. Yani, 1983 yılında 150 
bin kişiye iş bulmuşuz, 1984 yılında ise 170 bin kişiye 
iş bulmuşuz. Müracaat edenlerin sayısı ise 1 milyona 
yakın bulunmaktadır. 

işsiz sayısı gün geçtikçe çığ gibi büyümektedir 
ve işsizlere iş bulmanın tek çaresi yatırımdır. Yatı
rım, yatırım, yatırım... Başka çare yok. iş sahası aça
caksınız; tarımda yatırım yapacaksınız, sanayide ya
tırım yapacaksınız, hizmet sektöründe yatırım yapa
caksınız; ama yatırımlar maaleesf durmuş vaziyette. 
Özel sektör cüzi miktarda bir yatırım yapabilmekte
dir, Devlet de buradan el çekerse ne olur bu mem
leketin hali? 

Ben, herhangi bir doktrine bağlamadan meseleyi 
basite irca ederek arz etmek istiyorum; bu vazife ile 
karşı karşıyayız. Plan ve Bütçe Komisyonunda Kal
kınma Planı görüşülürken hükümet izharı acz etti; 
«(Ben birikmiş işsizlere iş bulamam» dedi. tBen o vakit 
dedim ki, «İşsizlere iş bulmakta izharı acz eden hü
kümet bence yerini terk etmeye mecburdur» ve bu 
meseleyi ele almaktan vazgeçen Meclis de, yerini yeni 
bir meclise bırakmaya mecburdur arkadaşlarım; bu 
önemli bir meseledir. Bir meclis, bir hükümet, bir 
iktidar; bir muhalefete; ben işsizlere iş bulamam derse, 
o vakit burada oturmanın manası yoktur. İlk vazifesi 
odur. 

Yatırım konusuna gelince; Yatırım yapma durur
ken, sanayii elden çıkarıyor. Sanayii elden çıkarmak 
demek, satmak demek; bir müteşebbisin parasını bu
raya çekmek demektir. Bir müteşebbisin parasını bu
raya çekmek mi memleket ekonomisine hizmettir, yok
sa yeni yatırım yapmaya yöneltmek mi memleket eko
nomisine hizmettir? (MDP sıralarından! «Bravo» ses
leri, alkışlar) Evvela hükümetin bunu takdir etmesi 
lazım; yani bu farkı gözetmesi lazım. Hükümet kolay 
yoldan para bulmak, bütçe açığını kapatmak için bu 
yolu tercih etmiştir. Yani bugünkü şartlara göre ik
tisadî bir tedbir de değildir; tamamen yanlış bir ted
birdir, tamamen memleket ekonomisini çökertmeye 
matuf bir tedbirden ibarettir. Sadece Türk Hava Yol
larını satmaktan ibaret değil, kanun umumî; bütün 
iktisadî devlet teşekküllerini satacağım, diyor. 

Sürem müsait olsaydı bunların neler olduğunu 
sayardım. Ziraî Donatım Kurumu var, Et - Balık kom-
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binaları var, süt sanayii var. Doğu Anadolu'da Et -
Balık Kombinasını ve süt sanayiini satmaya kalkar
sanız, emin olun, bunların hepsini satın alanlar söker 
götürür, İzmir'e nakleder, İstanbul'a nakleder; orada 
bu sanayi de çöker ve orada sütçülük de, hayvancılık 
da biraz daha gerileme yolunu tutar. 

Bunlar sebepsiz kurulmadı; sosyal maksatla ku
ruldu, tarımı teşvik için kuruldu, köylüyü himaye için 
kuruldu. Ziraat Bankasına bir başka kimseyi hissedar 
yapmanın manasını takdir edin. 

Değerli arkadaşlarım, Sümerbank, Etibank, petro -
kimya, demirçelik sanayii gibi sanayii anonim şirke
te tahvil ederek, bunların hisse senetlerini satma yo
luyla özel sektöre intikal ettirmenin başka ve büyük 
bir sakıncası var; Bunlar ekonomiyi dirije eden mües
seselerdir, bir nevi büyük holdinglerdir. Bu holding
lerin kontrolünü şu veya bu holdinge teslim ederse
niz, Türkiye ekonomisinin tümünün kontrolünü de 
onlara teslim ederseniz; bunda iktisadî fayda olup ol
madığını, içtimaî fayda olup olmadığını, sosyal fayda 
olup oUmadığını takdirinize arz ederim. 

Teşekkür ederim'. <MDP ve HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Sayın Tülay Öney; buyurunuz efendim. (OP sı

ralarından alkışlar) 
HP GRUBU ADINA TÜLAY ÖNEY (İstan

bul) — Sayın Başkan, değerli, arkadaşlarım; kanunun 
tümü üzerinde Halkçı Partinin görüşlerini açıklamak 
üzere aldığım söz sırasında, aslında bu Kanunun 
bütününe ilişkin partimizin görüşlerini en açık sekiliy
le ve de ayrıntılarıyla dile getirdiğim için, maddeler 
üzerinde söz almayı hiç gerekli görmüyordum. 

Ancak, hükümeti temsilen burada konuşan sayın 
bakan, beni böylesine yeniden söz almaya teşvik edici 
bir davranış içine girmişlerdir, ©unu üzülerek ifade 
etmek istiyorum. 

Bakınız, burada Milliyetçi Demokrasi Partisi adı
na konuşan grup sözcüsü arkadaş 20 dakikalık bir ko
nuşma yaptı, çeşitli konuları dle getirdi. Bendeniz 
20 dakikaya yakın bir konuşma yaptım ve bir sürü 
konuyu dile getirdim. Şahsı adına söz alan arkadaşı
mız çok önemli bazı noktaları dile getirdi. Sayın bakan 
çıktılar; burada bizim sorduğumuz sorular oldu, yapı
lan bazı yanlışları dile getirdiğimiz oldu; hiçbirine ce
vap vermeksizin beş dakikalık kabataslak'bir söz et
tiler ve bıraktılar. Meclis müzakerelerinden! anlaşılan 
bu ise ve bu Meclise saygı bu ise, çok vahim bir olay 
olduğunu bir kere daha yüce Meclisin gözleri önüne 
sermek isterim. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

Saym arkadaşlarım, bakınız sayın bakanın burada 
söylediği tek nokta şudur, bunu Sayın 'Başbakan da 
sık sık tekrarlıyorlar; 

.^Efendim, biz seçimlerden önce millete ne ya
pacağımızı apaçık anlattık. Bu jneyanda bütün bun
ları satacağımızı da anlattık. Bir seçim beyannamesi 
çıkardık, söyledik. Hemen arkasından geldik hükümet 
programında aynen bunları yazdık. Milletin de te
veccühünü gördük, Meclisten de tasvibi aldık ve işte 
yapıyoruz.» 

Saygıdeğer arkadaşlarım, eğer meseleyi bu kadar 
basite indirgiyorsak, o zaman lütfen... 

TARİM ORMAN VE KÖYİŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Basit değil bu. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Şu sıralardan iti
baren bütün arkadaşlar terk etsinler bu Meclisi, bu 
sıralar bu işleri yapsın bitsin. 

Eğer mesele bu kadar basitse, eğer bir cumhuriyet 
hükümetinin sayın bakanı bu Meclise bu kadarlık bir 
izahat vermeyi yeterli görüyorsa bizim de vereceği
miz cevap şu olur... 

;BAŞKAN — Sayın Öney, lütfen efendim; madde 
üzerinde söz aldınız,, madde üzerinde konuşunuz efen
dim. 

TÜLAY 'ÖNEY (Devamla) — Sayın Başkanım, 
madde üzerinde konuşuyorum. Geliyorum efendim. 

Siz 6 Kasımda ,7 milyon oy aldınız, bu Meclisin 
muhalefet sıralarında oturan insanlar da 9 milyon 
oy aldı. Demek ki, bütün bu işleri yapmak üzere Türk 
Milletinden kendinizi onay almış olarak saymayınız. 

Ama biz bu meseleyi dile getirmiyoruz Sayın Baş
kanım; şimdi geldim söylediğiniz noktaya. Biz bura
da konuşma yaparken şöyle şeylerden bahsettik; «Ek 
kaynak yaratmadınız, geçen sene çıkardığınız kanunla. 
Şimdi. KİT'leri satmak için getirdiğiniz bu tasarıyla da 
ek kaynak yaratamazsınız. Çünkü, ekonomide böyle 
bir şey yoktur» dedik. Sayın bakan lütfen bu fikri 
çürütsünler, burada söz aldıkları zaman. 

Dedik ki, «Geçen sene çıkardığınız kanunla getir
diğiniz gelir ortaklığı senetleri sistemini yanlış uy
guluyorsunuz. Devlet tahvili sistemini de uyguluyor
sunuz. O halde, niçin «Gelir Ortaklığa Senedi diye 
bir isim koyup, kâğıtların üstüne baraj resmini, köp
rü resmini basıp da ortaya sürdünüz? Devlet tahvili
dir -yaptığınız uygulama. Değişikliği ne fse lütfen onu 
anlatın.» Cevap yok. 

Başka ne dedik; «iBu sistem içinde bir sürü teşvik 
getirmeye çalıştınız, ettiniz, Doğuya bir tek yatırımı 
çekemediniz, Doğuya gidip yatırım yapan hiçbir mü-
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teşebbis yoktur. Bunu yine devlete yaptırmak mecbu
riyetindesiniz. O halde, araç olan bu Kinleri lütfen 
elinizden çıkarmayınız.» Bize desinlerki sayın bakan, 
«Hayır efendim, biz Doğuya yatırım yaptırdık, özel 
kesim gitti oraya yatırım yaptı. 'Bu KİTUeri de satarız, 
bundan hiçbir zarar da gelmez. Devlet orada yatırım 
yapmak zorunda kalmayacak, özel kesim yapıyor, 
işte örnekleri.» Böyle bir cevap da yok. 

Nihayet dedik ki, «Kamu iktisadî teşebbüsleri kâr
lı hale gelmiştir. Bu kâr nereden oluşmuştur? Her gün 
vatandaşın sırtına binen zamlarla, Binbir güçlükle va
tandaş -bunu ödemiştir, bu müesseseleri kârlı hale ge
tirmiştir. Bırakın devlette kalsın bu kâr. Devlet va
tandaşın gerek duyduğu şeyleri lütfen yapsın. Niçin bu 
kârı, KİT'leri satmakla Ahmet Beye, Mehmet Beye 
veya birtakım yabancı kişilere devrediyorsunuz?» Hiç
bir cevap alamadık. 

(Sayın miHetvekilleri, hükümete sesleniyorum: Lüt
fen Meclisi hafif almaktan vazgeçsinler. Şu sıralarda 
çoğunduk fazladır diye böylesine sudan cevaplarla bu
rada muhalefetin- yaptığı görüşleri bir kenara koyma
sınlar, bunun sonu iyiye gitmez. 

Kanun üzerinde biraz daha dikkatli tartışma yap
maya ve hükümeti bu Meclisi ikna etmeye davet edi
yorum efendim. 

Teşekkür ederim. (HP ve MÖP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, söz 

istiyorum. 
.BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
Sayın öney grup adına konuşmuştur, siz şahsınız 

adına konuşacaksınız ve süreniz 5 dakikadır efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür- . 

kiye Büyük Millet Meclisindin saygıdeğer üyeleri; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi yine gerçekten tarihî gün
lerinden bir tanesini yaşıyor. Şu anda akdetmekte ol
duğumuz birleşim tarihî birleşimlerden 'bir tanesidir. 
Bu o kadar önemli, o kadar üzerinde'durulması ge
reken birleşimdir ki, daha evvel çıkarmış olduğumuz 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hız
landırılması Hakkında Kanunun (Türkiye'ye neleri ge
tireceğini ve Türkiye'den meleri götüreceğini bu kür
süden muhalefet milletvekillerinin pek çoğu, iktidar 
milletvekillerinin de bazıları, dilinin altındaki söyle
mek istediğini saklamak suretiyle söyledi ve üzerinde 
böylesine geniş boyutlarda tartışma yapıldı; ama ne 
var ki, bizim bu Meclisimizde bir .noktada çoğunluğun 
hâkimiyetini kırmak mümkün olamıyor. Elbette ki, 
o günler de gelecektir. 

lONORAL "ŞEREF IBOZKURT (Çanakkale) — 
«Elbet sabah olur geceler, Tulû-i haşre kadar sürmez 
akibet bu sema.» 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — 'Elbette ki mutla
ka millî meselelerde basiret, mutlaka ve mutlaka mil
lîlik özelliği bir noktada parti disiplininin üstüne çı
kacaktır, çıkmak mecburiyetindedir. Demokrasiyi eğer 
yaşatacaksak, eğer bu milletin menfaatim bazı ka
rarlar alacak isek ve dolayısıyla bu milletin geleceğini 
garanti etmek idealini taşıyor isek, bunu mutlaka sağ
lamak mecburiyetindeyiz. 

'BAŞKAN — Sayın [Kuşhan, lütfen madde üze-
• rinde konuşun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
madde üzerinde konuşuyorum. Tasarrufların Teşviki 
ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında 
Kanunun tadil edilmek istenen maddesi benim bu arz 
etmeye çalıştığım şeylerin hepsini kapsıyor. 

Dolayısıyla değerli milletvekilleri, bu memleket 
bizim. ıBiz geçiciyiz; ama bu memleket kalıcı. Bugün 
alacağımız kararların yarınlarda bu millete nasıl şey
ler getireceğini çok iyi hesap etmek mecburiyetin
deyiz. 

Geçen gün bir kanun münasebetiyle de arz etmeye 
çalışmıştım; teşriî görevim devam ettiği sürece de
falarca da söylemeye devam edeceğim: Biz geçiciyiz. 
Binaenaleyh siz, «Ben hüsnüniyetle davranıyorum, 
ben iyi- niyetle olaya yaklaşıyorum, ben bunda iyi 
niyetle sonuç almak işitiyorum» demek suretiyle ka
nunları kendinize göre çıkaramazsınız. Kanunları, 
sizin niyetiniz istikâmetinde uygulamayacak insanla
rın eline geçebileceği günleri de düşünerek çıkarmak 
mecburiyetindesiniz. Binaenaleyh, konuya bu açıdan 
yaklaştığınızda, basiret bazına oturtmak lazım yapı
lacak bütün çalışmaları. 

Değerli milletvekilleri, ben bir Doğu milletvekifli-
yim. insanın duyguları eğer bir noktada biraz ga
leyana gelirse, tecrübe, yaş ve bu çok muhterem zeva
ta olan saygı dahi onu engelleyemiyor. Biraz önce sa
yın bakan burada konuşurken yerimden müdahale 
etmek mecburiyetini duydum. Zaman zaman, bunun 
ne kadar ayıp olduğunu bile bile yapıyorum; elimde 
değili. 

Sayın milletvekilleri, ben bir Doğu milletvekiliyim. 
(ANAP sıralarından, «Doğu - 'Batı ayrımı yapma» 
sesleri, gürültüler) Geçenlerde de arz ettim; Doğu 
illerinden bir tanesinde bir vatandaş kürsüye geldi, 
«Tabutu yaktım; bana tabutu yaktırdınız. Bana sahip 
olmuyorsunuz. Ben soramazsam Allah soracak sizden 
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bunun hesabını» dedi. işte, ben, bu duygular içerisinde 
mutlaka her gün bunu dile getireceğim, 

Doğu Anadolu'da kalkınmayı sağlamak mecburi
yetindeyiz. Doğu Anadolu insanı işsiz. Bir gün odama 
teşrif ederseniz; günde kaç tane işsizin Doğu mil
letvekiline gelip, «Ne olursun bana bir iş temin et» 
diye... {ANAP sıralarından gürültüler) 

(BAŞKAN — Sayın Kuşhan, 1 dakikanız kaldı 
efendimi lütfen madde üzerinde konuşun. 

ÖMER ıKUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
madde üzerine geliyorum. Zaten meseleyi madde 
üzerinde toplamaya çalışıyorum. (ANAP sıraların
dan «'Doğu - iBatı ayrımı yapmasın» sesleri, gürül
tüler.) 

(Doğudaki yatırımları teşvik edeceksiniz. Burada
ki maksadınız Doğu. Geçen gün de arz etmiştim; 
söylediğim sözün doğruluğu sizin itirazlarınızla tespit 
ediliyor. Doğudaki tesisleri satmaya başladınız. Biz, 
Doğuda özellikle devlet yatırım yapacak diye bek
lerken, (Çok yakın bir gelecekte bu kürsüye getirece
ğim ve kendisini kutlayacağım, sayın bakan yönelt
tiğim o soruyu benim anladığım, milletimin anladığı 
doğrultuda cevaplandırabilirse) Doğudaki tesisleri 
satmaya başladınız. Bunların hesabı tek tek sorulacak. 
Bu mu yapacağınız yatırım? Işletemediğinıiız, devlet 
olarak işletemediğiniz tesislere 2, 3 tane göstermelik 
şey koymak suretiyle milletin gözünü boyamakla bir 
yere varmamız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, süreniz doldu, bağ
layınız, 

ÖIMBR KUŞOAN ı(Devamla) — Değerli mü-
letvefciMefi, biraz önce de arz etmiştim; dertli söyle-
gen olur. Ben Doğu milletvekiliyim; dert doluyum. 
(ANAP sıralarından «Doğu - Batı ayrımı yapma» ses
leri, gürültüler) 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Senin niyetin 
başka. 

ÖMER 'KUŞHAN (Devamla) — Evet, evet, ben 
bir... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, madde üzerinde ko
nuşmadınız, süreniz de doldu. Buyurun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sözümü toparlıyorum. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Lütfen* buyurunuz efendim. 
Lütfen sayın milletvekilleri, lütfen efendim. 
ÖMER (KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, bu vaziyette bir yere varmamız mümkün değil
dir. 

• HALÎL ORHAN ERGÜDBR (İstanbul) — Sayın 
Kuşhanr Türkiye Cumhuriyetinin milletvekilisin; Ana
yasa 1982. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Yatırımların Teş
viki Kanununu yiıne parmak çoklluğu ile çıkarıp is
tediğiniz şekilde tadil edebilirsiniz... (ANAP sıralarınh 
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen efendim; sözü
nüzü kesmeye mecbur bırakmadan lütfen kürsüyü 
terk edin efendim. 
• ÖMER .KUŞHAN (Devamla) •— Ama bir gün ge

lecek o parmak çokluğunu kaybettiğinizde mutlaka 
bunların hesapları sorulacaktır. 

Teşekkürler ederim. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, (Kuşhan sadetle alakası olmayan konuşmalar 
yapıyor, müdahale etmek mecburiyetinde kalıyoruz. 
Lütfen ceza tertip edin efendim. 

.BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. (ANAP ve 
HP sıralarından gürültüler) 

Lütfen efendim; Sayın Orhan Ergüder, lütfen 
efendim, 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYfŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 1 inci madde üzerinde görüşlerini bil
diren muhterem milletvekillerinin ortaya koydukları 
konular için 'bazı hususlara değinmek istiyorum. 

1 inci husus şudur: Önce Sayın Tülay Öney'in de
ğindiği bazı konulardan başlamak istiyorum. Ben 
buradaki konuşmamda, bizim programımızın milletin 
tasvibinden geçtiğini, bu yüce Meclisin tasvibinden 
geçtiğini ifade ettim. Bunlar hiç de hafif şeyler değil. 

Eğer demokrasiye inanıyor isek, eğer bağlı oldu
ğumuz Anayasaya inanıyor isek, bu söylediklerim 
(Bunları ifade ettim) meseleyi basite indirgemek, ba
site almak değildir. Bunlar demokrasi inancımın te
melidir. Bu bakımdan, Sayın öney'in dediği husus
ları bu çerçeve içerisinde yüce heyetinizin değerlen
dirmesini istirham ediyorum. 

İkinci husus .şu efendim: Sayın Melen, özellikle 
işsizlik ve yatırım konularına değindiler ve birikmiş 
işsizlikten bahsettiler. Biz şu noktayı gayet açıklıkla 
ortaya, koymuşuzdur: «Türkiye'de işsizlik meselesi 
uzun yılların birikimidir ve kısa zamanda Çözülmesi 
de beklenemez» diye, hükümet programında bunu 
açıkça yazarak ifade ettik. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Artanı ne yapaacğız 
Sayın Bakan? 
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TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERfî BAKANI 
H. OÜSNÜ DOĞAN ı(Devamla) — Muhterem ar-
kadaşlarım, bizim bütün programımız, önce mevcut 
dşsiizliğin artmasına maıni olmak, bilahare de kalkın
ma hızımızı yüzde 6'lara, 6,5'lara, 7'lere ve daha yuka
rı çıkararak bu meselenin üzerine gitmektir. Bunu 
programımızda, müteaddit defalar da çeşitli konuşma
larda parti ve hükümet olarak dile getirdik. 

Diğer taraftan şu hususu özellikle ifade etmek is
tiyorum: Hükümetimiz, Doğunun ve Güneydoğunun 
kalkınmasına çok özel bir önem ve öncelik vermek
tedir. 

ONURAL ŞEREF IBOZKURT (Çanakkale) — Ne 
yaptınız? 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şunu if ade edi-
yorumı: Burada sadeec itiraz etmekle bu meseleler 
hallo'lmaz; rakamlara ininiz lütfen. Doğu ve Güney
doğuya daha önceki yıllarda genel bütçe içerisinde 
en fazla yüzde 18 mesabesinde yapılan yatırımlar, 
foizim hükümetimiz programında ilk defa yüzde 25 
mesabesine çıkartılmıştır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ne yaptınız, onu 
söyleyin? 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi müsaade
nizle diğer bazı hususlara değinmek istiyorum. 

Bu getirilen sistemin bir ek kaynak yaratıp yarat
madığı durmadan soruluyor. Bu getirilen sistem, bizim 
tespitlerimize göre, ek kaynak yaratmıştır; hem yurt 
içi tasarruf imkânlarından daha fazla bu gelir hisse 
senetlerine birtakım imkânlar akmıştır, hem de, daha 
evvel resmî kanallara, özellikle bankalara intikal et
meyen belirli paralar da bu yeni getirilen sistem sa
yesinde devreye girerek bir ek kaynak meydana gel
miştir. 

KıÂZIM İPEK. '(Amasya) — Yeni sistem sayesin
de fiyatlar günden güne artmaktadır, Sayın 'Bakan. 

ÖMER KUŞBAN (Kars) — Faisal Finans Sis
temi Türkiye'yi kurtaracak, 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERI BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi, burada 
yüce heyetinize bazı değerler vermek istiyorum : 

Kamu Ortaklığı Fonundan bugüne kadar (25 Ni
san 1985 tarihi itibariyle) ek finansman imkânlarına 
kavuşturulan 14 baraj var. Bunlara bugüne kadar 
29,8 milyar lira kaynak fiilen tahsis edilmiştir. Top

lam olarak Kamu Ortaklığı Fonundan bu barajlara 
ayıracağımız miktar 98 milyarı geçecektir. Bunların 
da çok önemli bir kısmı Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da yer alan tesisler içindir. Bazılarını saymak is
tiyorum : Karakaya Barajı (Diyarbakır), Kılıçkaya 
Barajı (Sivas), Tercan Barajı (Erzincan), Koçköprü 
ve Zernek barajları (Van'da) ve diğer illerimizdeki 
barajlar da dahil 14 baraja toplam 98 milyar lira 
tahsis edilecektir; bunun 30 milyarı fiilen tahsis edil
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun faydası nedir? Bu
nun faydası şu : Bu barajlara, bu yatırımlara ilave 
kaynak tahsis ederek, bunların yatırım sürelerini kı
saltıyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre elimdeki 
değerler şöyle : Bu barajların erken bitmesinden do
layı, bütün bu saydığım barajların toplamından tak
riben 8,5 milyar kilovat/saat enerjiyi daha fazla üre
teceğiz; erken işletmeye aldığımız için. Bu enerjinin 
kilovat/saatini 21 lira 80 kuruşla çarparsanız, bun
ların erken bitirilmesinden dolayı millî ekonomiye 
gelecek olan toplam gelir 183 milyar liraya baliğ 
olmaktadır. 

Bunlar, bizim ortaya koyduğumuz net hesaplardır, 
net gelirlerdir; hem milî gelire, hem de Doğuda, Gü
neydoğuda ve sanayimizde çalışan bütün insanlarımı
za ilave kaynaklardır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — istihdam nasıl ya
ratacaksınız Sayın Bakan; onu söyleyin? 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Bunları Devlet 
yapıyor Sayın Bakan. Özel sektör ne yaptı oraya? 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERI BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bir konuya daha değineyim. Kamu Ik: 

tisadî Teşebbüslerinin elden çıkarılması meselesi sa
dece bir ek kaynak yaratmaktan ibaret değildir; bu 
bir iktisadî görüş meselesidir, bu bir program mese
lesidir. Bizim hükümetimizin anlayışına göre, bizim 
programımıza göre, devlet, iktisadî faaliyetlerde mün
hasıran altyapı faaliyetlerine girecektir; bu baraj ya
pımıdır, enerji santralı yapımıdır, yol yapımıdır, li
man yapımıdır vesaire. Ancak, Doğu ve Güneydoğuda 
daha bir süre, vatandaşlarımızın imkânları, müteşeb
bis imkânlarımızın yeterli olmadığı yerlerde teşebbüs
lere girecektir, onları finanse edecektir, onları yapa
caktır. 

Burada getirilen değişiklikler, bütün kamu iktisadî 
teşebbüslerinin, bütün KİK'lerin elden çıkarılacağını 
amir değil. Sadece bu bir yetki kanunudur, bunların 
içinden uygun olanlar seçilecek, imkânı olanlar; ya-
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ni müteşebbisler tarafından, vatandaş tarafından his
se senedi alınma imkânı olanlar için hisse senedi çı
karılacak ve bu mesele halledilecektir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Tatlı börekler... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Enka mı, Ceylan İn
şaat mı? ' ' ' . 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Tekrar şu husu
sa değinerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Sayın üye
ler, bu münakaşalar daha evvel de çok geniş bir şe
kilde, gerek komisyonlarda, gerekse bu çatı altında 
yapıldı. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Devam da edecek. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bütün konular
da şüphesiz ki aynı düşünmemiz mümkün değildir; 
yoksa siz de bu tarafta olurdunuz; Meclisin bu tara
fında olurdunuz. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Sayın Yusuf Ziya Kazancıoğlu, bir dileğiniz mi 

var efendim? 

YUSUF ZtYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
— Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim; İçtüzük ku
ralına göre son söz miiletvdkilinindir; süreniz 5 daki
ka Sayın Kazancıoğlu. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; çok 
'kısa bir zaman içinde 'bu meseleye ancak şöyle bir 
yaklaşım yapabilirim. Hatırlarda kaldıysa eğer, 'bu
rada plan mevzuunu konuşurken Friedman'dan bah
sedilmişti. Şimdi benim kanaatim odurkı, Sayın 
özal'ın getirdiği ekonomi, ilmî bir ekonomidir; bu
na ilim bakımından cevap vermek lazımdır, ilmî ola
rak yaklaşmak gerekir. Böyle, zihinleri yormak su
retiyle, zihni zorlamak suretiyle cevap verilirse mu
vaffak olamayız. Şu halde bendeniz, şu 4 dakika için
de nasıl cevap vereceğim; izah edeyim. 

Bir Keynes vardı, bu zat İkinci Dünya Harbinden 
sonra ortaya çıktı ve «Nasıl ekonomi düzenlenebilir?» 
idiye bir noktai nazar ileri sürdü ve dediki, «Devlet ya
tırım yapmalı; mektep, hastane, yol vesaire yapmalı 
ve işçiye bu suretle iş imkânı sağlar ve memleket de 
kalkınır.» Kısaca söylüyorum tabiî. Filhakika öyle 
yapıldı; İngiltere kurtuldu, Fransa'da görüşüldü, kur
tuldu, Amerika'ya gitti, orada da muvaffak oldu. Bu 

ekonomiyi getiriyor şimdi; devamını getiriyor Sayın 
Özal. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

Ne istiyorsunuz beyefendi, beğenmiyor musunuz?. 
(ANAP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyin. 

Devam ediniz Sayın Kazancıoğlu. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Yani eğer ilimden de hoşlanmıyorsanız, ne söyleye
yim?. Özür dilerim, inerim efendim. 

Simidi, arada bir Frie'dman çıktı, Friedman'dan 
söz ediliyordu bu Mecliste, o da bir karabatak gibi da-
lıverdi, bir türlü çıkmıyor; halbuki onu da çıkaralım 
ortaya. O da «Bu Keynes yaramaz, daha ileri gide
lim; devlet çekilsin ortadan, hususî sektör yaratsın 
bu iş sahasını» dedi ve öylece serbest pazar ekono
misini kurdu '(ona Was,hi:ngton'cular denir) ve para 
akümülasyonu ortaya çıkardı ve bir de finâns kısanını 
ortaya koydu ve bu 2 yoldan karşılıklı Amerikan eko
nomistleri çarpıştı ve şu noktaya vardılar : Ancak 
bu para operasyonları ile memleketin kalkınması 
yüzde 10*a bağlanır, yüzde 90'ı halledilemez. Şimdi, 
bu bakımdan da kendileri bu sistemi terk ettiler ve 
bir arayış içindedirler. Son derece mühim bir nokta
ya gelmek istiyorum; yani bu Friedman sistemini tat
bik ederseniz, yani sermayedarlara bu işi bırakırsanız, 
onların varacağı akibet şudur : Kendi kârını düşünür, 
Doğuya gitmez. Adamın 1 milyarı varsa, yarım mil
yar lira kazanir, bankaya koymakla; çünkü o yarım 
milyarı orada kazanacağmdan emin değildir. Böyle 
bir kâr sistemi yoktur Türkiye'de; bu sebeple Doğu
ya gitmez. O halde Doğu kalkınması da temin edil
mez. Ancak şunu söylemek isterim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Bağlayacağım efendim. 

Sadece bizim gayemiz (Biz soluz) işçiye iş bulmak 
değildir; işçiyi aynı zamanda refah seviyesine ulaş
tırmaktır, işçiye kazançta hisse çıkarmaktır. Bizimi 
diğer vazifemiz de budur. (Solun manasını da, yani 
Anayasanın müsaade ettiği nispette soluz; bu şekilde 
anlamak gerekir. B ẑ, işçiyi karın tokluğuna çalıştır
ma taraftarı olan bir parti değiliz. Onu aynı zaman
da yüksek seviyede kazançlara itecek bir ekonomi 
arayan bir partiyiz. (HP sıralarından alkışlar.) 

Bu bakımdan, özal Hükümetinin sermayeye bu 
derece bel bağlaması sakattır. Bugün dolar oynuyor; 
bugün öyle bir vaziyet varki, Amerikalılar da ürkü-~ 
yor; yani yarın idolarda bir hadise olabilir ve biz ora« 
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ya bağlandığımız zaman dolarda 'bir hadise olursa, I 
bir çöküntü olursa, biz ne yaparız?. Bütün mukad
deratımızı dolara bağlamışızdır; dolar çökerse, ken
disi, memleket çöker... 

BAŞKAN — Sayın Kazancıoğlu, süreniz doldu 
efendim, buyurunuz. • 

YUSUF ZÎYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
O bakımdan dikkatli olmak lazımdır ve bir arayış 
içindedir bütün dünya, onu nazarı itibare almak ge
rekir. 

Saygılarımla arz ederim. (HP ve MDP sıraların
dan alkışlar.) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazancıoğ
lu. 

1 inci madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo- I 
ram : I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatı- I 

Tınılarının Hızlandırılması Hakkındaki Kanunun Ba- I 
zı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun ta- I 
sarısının 1 inci madde (d) bendinin aşağıdaki şekil- I 
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. I 

Saygılarımızla. I 
Ülkü Söylemezoğlu Fenni Islimyeli 

Kahramanmaraş Balıkesir I 
Ferit Melen Ertuğrul Gökgün I 

Van Aydın I 
Haydar Koyuncu Rıfat Bayazıt I 

Konya Kahramanmaraş I 
Aziz Kaygısız I 

Kars I 

«d) Hisse Senedi : (Her biri için ayrı kanunla I 
yetki almak kaydıyla) Kamu iktisadî Teşebbüsleri ile I 
bunlara ait tesislere hakiki ve hükmî şahısların ortak I 
olması için çıkarılacak senetleri.» I 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın hükümet 
önergeye katılıyor mu? I 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KILÎ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Ka
tılmıyoruz efendim. I 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERI BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka- I 
tılmtyorlar; I 

Önerge 'sahipleri söz istiyorlar mı efendim? 
Buyurun Sayın Söylemezoğlu; süreniz 5 dakika- I 

d ı r . • . . ' • ' 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli milletvekilleri,' | 
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tümü üzerine grup adına konuşurken görüşlerimi açık
lamıştım; ancak, verdiğimiz önergeyle ilgili kısa bazı 
bilgiler sunmak istiyorum; fakat daha. önce, sayın ba
kanın benim konuşmamda üzerinde durduğu bir ko
nuya açıklık getirmek gereğini hissettim. 

2983 sayılı Kanunla gelir ortaklığı senetleri çıkar
tıldı. Gelir ortaklığı senetlerinde, o kamu tesisinin 
mülkiyeti kamuda kalıyor, belli bir nispette gelirine or
tak olunuyor. Oysa hisse senetleri, Türk ticaret hu
kukunda, ancak anonim şirketler ve bazı komandit 
şirketler tarafından çıkartılabilir. Hisse senedini her 
önüne gelen müessese, şirket çıkaramaz. Nitekim, 2983 
saydı Kanunda «Müesseseler, bağlı ortaklıklar, iştirak
ler, işletmeler» lafı onun için edilmişti; bunlar ano
nim şirketti, müesseselerin de kurul kararıyla anonim 
şirkete dönmesi mümkündü ve onun da hisse senedi 
çıkarması bu yolla sağlanabilirdi; fakat kamu iktisadî 
teşebbüsleri, bankacılık işlemi yapanlar hariç, anonim 
şirket niteliğinde olmadığı için hisse senedi çıkarma
sı, ancak bünyesinin anonim şirkete çevrilmesiyle 
mümkündür; Türk hukuk sistemi budur. Bunda muta
bık kalmamız şarttır. 

ikincisi; bizim Milliyetçi Demokrasi Partisi ola
rak ekonomik ve sosyal görüşümüzü takdim etmiştim. 
Gerçekten bizim programımızda, kamu iktisadî teşeb
büslerinin özel sektöre devri sözkonusudur. Ancak, 
şart konulmuştur; ekonomik ve sosyal bakımdan ge
rektiği ya da gerekliliği kalmadığı takdirde. Geneli 
üzerinde konuşurken bir şey daha vurgulamıştım; KİK 
niteliğinde, KIT niteliğinde olanların, kamu hizmeti 
ağırlık kazanmaktadır ve çalışmalarında, işletilmele
rinde sosyal gerekler de ekonomik gerekler kadar 
önem kazanmaktadır. Bu itibarla, zaman içerisinde 
hangisinin kamu hizmeti ağırlık kazanır, hangisinin 
kazanmaz konusunda bir ölçü koymak mümkün ol
madığından ve de bu kuruluşlara Türkiyelin bugün
kü şartları içerisinde gerek olduğu gibi, gelecekte de 
bazen devletin bazı kuruluşlar kurması gerekip, yatı
rım yapması icap edebilir, bazı hallerde devretmesi 
gerekebilir; bunlara kanunda çerçeveler getirmek müm
kün olmadığından, bu kanun bir çerçeve kanunu ka
bul edilerek, bu gelişmeler karşısında hangi kurulu
şun devri düşünülüyorsa, onun Meclise getirilerek, 
oradan geçirilmek suretiyle devrinin uygun olacağı bi
çiminde bir önerge verdik. Bu önergenin kabulü ha
linde, daha önce hatırlayacağınız gibi, Devletleştirme 
Kanununda da benzer bir durum olmuştu; yani «Ma
demki her biri için ayrı kanun getireceğiz, bu kanuna 
ne gerek var?» demek mümkün değildir, bu bir çerçeve 

— 478 — 



T. B. M. M. B : 93 1 . 5 . 1985 O: 1 

kanundur, Devletleştirme Kanununda da aynı biçim
de bir düzenleme olmuş ve yüce Meclisin takdiriyle 
değiştiriknişiti; özel teşebbüsteki hangi kuruluşun dev
letleştirileceği hususu Meclise getirilip, oradan alman 
kararla yapılacaktı; bunda da paralel fok düzenleme 
tekl'if etaıif bulunuyoruz. 

Bizim ekonomik görüşümüz sebebiyle, zaten şu 
anda hükümetin yaptığı bazı uygulamaları anlama
mız mümkün olmuyor, ©ir yandan kamu iktisadî te
şebbüslerini bile özel sektöre devretmek suretiyle, 
sanki Türkiye'de bir hisse senedi piyasası varmış da, 
bu hisse senedi piyasasında bir sermaye piyasası oluş
muş da, burada bunlar satılıp, özel sektör alacakmış 
gibi bir hava yaratırken, diğer yandan da, özel sek
törün kaynak sağlama sahası olan sermaye piyasası
na devlet ortak olarak girip, yüzde 50'nin Üstünde 
net faizle bono ve hisse senedi çtkarıp, özel sektörün 
kaynaklarına el kovarken, bu çark nasıl dönecek, na
sıl yürüyecek; bunu anlamak da mümkün olmuyor. 

Değerli tniMetvefcifai, akarsular ya da yeraltı 
zenginlikleri herhangi bir yerde ise, oraya yapılan 
barajın yatirımı o bölgeye ait değildir, tüm Türkiye' 
yedir. Bu itibarla, «Baraj şuradadır ya da burada
dır diye o bölgeye yatırım yaptık» demek mümkün 
değildir, o barajın elektriği enterkonnekte sisteme gi
recektir ve tüm Türkiye'ye hizmet edecektir. O, mil
lî ekonomiye yapılan yatırımdır ve genellikle üst se
viyede teknik elemanlar gerektirdiği için de, yöre
sinde iş sahası bakımından da büyük yarar sağlamak
tadır. O itibarla, bu yatırım hadiselerini değerlendi
rirken, yapılan yatırımın bünyesine göre oraya yarar 
sağlayıp sağlamadığını düşünmek gerekir. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Bu
güne kadar bazı tasarıların görüşülmesinde konu 
izah edüince, anlayış bulmak ve yüce Meclisin kabul 
etmesi mümkün oluyordu; ama baştan komisyon ve 
hükümet «hayır» deyince, meseleyi takdim etmek yö
nünden bile insanın cesareti kırılıyor. Ancak biz, bu 
değişiklikle, hem temel esprinin devam edeceğini, 
hem de o günün gereklerine göre meselenin Mec
lise getirilip, oradan geçirilmek suretiyle bu mekaniz
manın çalışmasının uygun olacağını; hangi elde, ne 
şekilde kullanılırsa kullanılsın, Meclisin bilgisi için
de kullanılmasının daha uygun olacağını ifade et
mek için önergeyi verdik. Kabulünü takdirlerinize 
sunuyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemez-
oğlu, 

önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 2983 sayılı Kanunun 7 nci madde

sinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
«Başbakanlığa bağlı ve kamu düzelkişiliğine sahip 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı 
kurulmuştur. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Büvurun Saym Tutum; Sayın Tutum, süreniz, 
5 dakika efendim. (HP sıralarından, «Grup adına» 
sesleri) 

Grup adına Şavm Tülay Öney'in belgesi var efen
dim; belge verirseniz memnuniyetle. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 2 nci maddede değineceğim nokta, 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin statüsü
nün radikal bir biçimde değiştirilerek, bir kamu tü
zelkişiliği statüsüne getirilmesi noktasıdır. 

Hemen belirteyim; bu idarenin kamu tüzelkişiliği 
satüsüne yatkın bir hizmet birimi olup olmadığı ko
nusunu tartışmayacağım. Ancak, bu kanunun üzerin
den 14 ay geçmiştir; 1 yıl sonra bu kanunda bazı de
ğişiklikler yapılması ihtiyacı hissedilmiş, üzerinden 
henüz 1 yıl geçmiş bulunan bir kanunun değiştiril
mesi ihtiyacının hissedilmesi 2 şekilde açıklanabilir. 
özellikle, bir kamu müessesesi kurulurken ona veril
miş olan görevlerin mahiyeti dikkate alınır, statüsü 
de ona göre biçimlenir. 1 yıl evvel kurulmakta olan" 
bu idareye, acaba hükmî şahsiyet verilmesi unutul
muş mudur, yoksa yeni çıkan ihtiyaçlar nedeniyle 
böyle bir statünün kabul ettirilmesi mi düşünülmüş
tür? Bu noktada benim görüşüm şudur: 

Bir hizmete muhtar bir statü verilebilmesi için 
birkaç kıstas vardır. Birincisi, hizmet, tamamen sı
nırlan belli olan ve kolayca tefrik edilebilen bir 
hizmet kümesidir; daire, muhtevası ve teknik hüvi
yetiyle kendi kendine görevlerini yerine getirmek 
eğilimindedir, bağlı olduğu bakanlığın sadece bir ne
zaret ve denetimi vardır; böyle İbir müesseseye el-
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bette ki bir kamu tüzelkişiliği verilebilir veya hiz
metin mahiyeti onu bir bakanlığın normal hiyerar-
şjk yapısı içine yerleştirmeyi doğrulamaz. Bu tak
dirde yine bir hükmî şahsiyet verilebilir veyahut bir 
patrimuanın devlet patrimuanı dışında tutulması 
tercih edilebilir; bu takdirde bir hükmî şahsiyet ve
rilebilir. Ö halde, bu idareye niçin bir hükmî şahsi
yet verilebiliyor? Yukarıda arz ettiğim nedenlerin 
dışında, acaba hangi nedenler etken olmaktadır? İda
rî serbestlik özlemini tatmin için mi? İta amirliği yet
kisini almak için mi? Ayrı bir bütçe koparmak için 
mi veya bakanın günlük müdahalesinden kaçmak 
için mi? Yahut ayrıcalıklı bir personel rejimi kopar
mak için mi? Galiba en sonuncusu; benim yakala
dığım bu. 

Saygıdeğer üyeler, «Bir hukuk tedvin faaliyeti, 
bir yasa yapma son derece özen isteyen bir konu
dur diyoruz. Sürekli bir şekilde bunu bu kürsüden 
dile getiriyoruz. Bence, böylesine bir hata yapılmış
sa; görevlerinde bir değişiklik yok, sadece kredi alma 
gibi bir. ilave görev getirilmiş, bir de hisse senedi 
alma görevi var ki, zaten hisse senedinden önce ge
lir ortaklığı senedini de, piyasaya dağıtabiliyor ve 
alabiliyor, bu yetki vardı zaten, yeni bir görev de
ğişikliği yok veya çok genişlemiş bir görevi yok; o 
halde hükmî şahsiyeti nasıl unutulmuş? Teknokrat
ların siyasetçilere verdikleri yanlış bilgilerle mi ve
yahut da yeteri kadar incelemeden mi yahut da «Bi
zim acelemiz vardır» diye yola çıifcan yeni siyaset
çilerin marifeti mi? Bunu öğrenmek istiyorum; bu 
dile geüMtaelidir bu kürsüden. 

Saygıdeğer üyeler, sözlerimi bitirirken hemen şu
nu ilave edeyim. Bu müessese belki bir kamu 'tüzelkişi
liği statüsüne layıktır; ama bu hukukta son derece 
savruk bir tedvin faaliyetine, özellikle hükümetin 
eğilimli olduğunu gösteriyor. Çünkü, Sayın Başbaka
nın kendi ifadesiyle, «Evvela bir kanun çıkarılır, ba
kılır; kafa göz yararak uygulamasına bakılır, ak
saklıkları görülürse tekrar gelinir, bu değişiklik ya
pılır» diyor. Bu, sayın hükümetin benimsediği bir 
üsluptur; ama hukuka büyük ölçüde zarar vermek
tedir. Bunu özellikle belirtmek istedim. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
2 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2983 sayılı Kanunun 8 inci mad

desinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
«Bu Kanuna bağlı cetvelde yer alan ve 190 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline 
eklenmiş bulunan, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresi Başkanlığına ait kadrolar ekte belirtildiği şe
kilde değiştirilmiştir. Bu kadrolardan Başkan, Başkan 
Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, 
Uzman Yardımcısı, Daire Tabibi, Müşavir Avukat ve 
Şube Müdürü Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
ile irtibatlandırılarak sözleşme ile çaüştırılabilir. Bu 
suretle çalıştırılacakların hizmet sözleşme esasları, ade
di, ücretin taban ve tavanı Bakanlar Kurulunca tespit 
edilir.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? 

Buyurunuz Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
çok değerli üyeler; biraz önce arz ettiğim görüşleri 
kanıtlayan 3 üncü m'adde üzerinde, komisyona bir ba
kılma teşekkürle atıfta bulunmak istiyorum; önemli bir 
mahzurunu gidererek huzurlarınıza getirmiştir. An
cak, demin .söylediğim gibi ve sayın muhalefet parti
si sözcüsünün biraz evvel geneli üzerinde yapılan ko-: 
nuşmada değindiği gibi, 3 üncü madde ayrıcalık mad
desidir. 

(Demekkâ, bu ayrıcalık maddesinde, daha evvel 
kadrolar karşılık gösterilerek veya doğrudan doğruya 
birtakım mevkilerde sözleşmeli eleman çalıştırılması 
usulü yetmemiş, genişletmek istemişler; «Uzman yar
dımcısı» demişler, daire tabibi bulamıyoriarmış ve 
müşavir avukatı da ilave ediyorlar ve genişletiyor
lar. Demekki, bu müessesede mevcut olan şube mü
dürleri dahil, tüm personel, genel idare ve yardımcı 
IMzmetler sınıfı dışında kalanların büyük bir kısmı, 
Sözleşmeyle çalıştırılabilecek....-Bu, yeni bir ayrıcalıktır 
ve bu ayrıcalık devam etmektedir. Sanıyorumki bun
dan sonra gelecek olan birçok kanunlarda da bunu 
göreceksiniz. 

Ancak, benim değinmek istediğim son derece önem
li bir nokta var; hukuk tekniği değil, yasamanın özü
nü büyük ölçüde ilgilendiriyor, o da şudur : 190 sa
yılı Kanun Hükmünde.Kararname çıkarılmıştır; yani 
'hükümetimiz, kendisine Meclisin verdiği yetkiye daya
narak 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkar
mış ve bu kararnameyle devletin tüm kadroları tespit 
edilmiştir. Şimdi, bu Kanun hükmünde kararnameyi 
bu Meclis incdememiştki; Biz ne yapmışızdır? 2983 
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sayılı yasayı; yani bu idarenin teşkilat kanununu çı
kartırken, incelemediğimiz, Meclisin üzerinde iradesi
ni izhar etmediği kanun hükmünde kararnameyi de
ğiştirerek ona bağlı cetvelde yeni maddeler getirilmiştir. 
Asıl önemlisi; bir an için, «Kanun hükmünde karar
nameyi kanun değiştirebilir; çünkü kanun hükmünde 
kararname de kanundur» diyebilirsiniz; ama hu usul
den değildir. Kanun hükmünde kararnameyi kanunla 
değiştirmeye kalktığınız zaman, işler çok karışmak
tadır. 

'Sayın üyeler, asıl önemlisi; bu 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılırken bir şey unutulmuş. 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi var, derki : 
«Ancak, 8 ay içerisinde bu kadrolar tamamlanacaktır.» 
O 8 aylık süre-geçmiş, 2 ay geçmiş; Bakanlar Ku-
ıruluna kanun hükmünde kararnameyle verilmiş olan 
2 aylık süreyi şimdi taşıyoruz. Yani, bir yandan 2983 
sayılı Kanunla taştık, bu yetmiyormuş gibi, yaptığımız 
o hatayı ikinci bir hatayla devam ettiriyoruz ve «190 
sayılı Kanun Hükmünde- Kararnamedeki kadrolarına 
eklenmiş sayılmıştır» diyerek, daha evvel almış olduk
ları tül adet kadroyu yüzde 20Q'e çıkartarak 230 ade
de çıkartarak yeni bir kadro düzeni gevriyoruz. Hu- ı 
kuta. bu mümkün değildir; fevkalade hatalıdır. Tek- ı 
hijyenler bunu nasıl görmezler ve nasıl ikaz etmez
ler? Böyle bir hukuk tedvin faaliyeti nasıl bu Mec
liste iltifat görür, bunu anlamamı mümkün değildir 
saygıdeğer üyeler. ' 

Hemen şunu da belirteyim : Kanun hükmündeki 
kararname, kadroların nasıl ihdas edileceğini de tespit 
etmiş, Şimdi benim sorum net olarak şudur : Şu anda 
'getirdiğiniz 230 adet kadronun içinden 11 î tanesi çı
karıldığı zaman geri kalan miktarını hangi gerekçelere 
dayandırıyorsunuz?1 

Şu 3 noktada bu kürsüden delil ve bilgiler sunul
malıdır : 

1. Yeni kadro ihdasını gerektiren hukukî belge 
ve sebepler hangileridir?1 

' • •% Birimler itibariyle yapılmış olan iş analizleri ve 
değerlendirme sonuçları yar mıdır? 

3. Teşkilat yapısında bir değişiklik varsa, bu 
nedir? 

Çünkü, bu söylediğim 3 şeyi kanun hükmünde ka
rarname arıyor ve «Kanun hükmünde kararname ya
yınlandığı tarihten itibaren bu kararnameye ekli olan 
kadrolarda bir değişiklik yapmak gerektiği zaman, 
yeni kadro ihdas edileceği zaman, şu 3 şartı araya
caksınız» diyor. Aranmış mıdır; iş analizleri yapılmış | 

mıdur? 111 kadroyu birdenbire 230 gibi bir rakama 
çıkartmak için iş analizleri yapılarak, gerçek ihtiyaç 
saptanmış mıdır? Bunların açıklanmasını istiyorum. 

Saygıyla arz ederirnv 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METÎN EtotlROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan 
söz istiyorum. 

iBAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANI 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Değerli millet
vekilleri, Sayın Tutum'un değindiği husus teknik bir 
muhteva arz etmektedir. O bakımdan, «Mevcut ya
salar açısından 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye bu Kanunla bir ilave cetvelin konulması müm
kün müdür?» şeklinde bir suali ihtiva ettiğinden, ben
deniz bu teknik hususu açıklamak • amacıyla huzur
larınızda bulunuyorum. 

Biz, bu konuyu komisyonda da (görüştük. Aslında, 
kanun hükmünde bir kararname, neticeleri itibariyle 
kanun hükmündedir, ismi üstündedir. Anayasadaki hü
kümler, kanun hükmünde bir kararnamenin kanun 
gibi hukukî neticeler doğuracağını amir bulunmakta
dır. Bu bakımdan, 190 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin henüz yüce Meclisin huzuruna gel
memiş olması, söz konusu kararnameye bir ilave ya
pılmasına mani midir? Bu, bir hukukî konu ve tek
nik husustur. Bu'mevzu üzerinde de fikir yürütülebi
lir. Kanun hükmündeki kararnameye, henüz Meclis 
prosedürü tamamlanmamış olmakla birlikte, Anayasa-
ın verdiği muhteva dolayısıyla, yani bir kanun muh
tevası vermiş olması dolayısıyla bir ilavenin yapıla
cağı ileri sürülebilir. Ancak, buna ihtiyaç olmadan, 
biz yine komisyonda bu mevzuu görüşürken şu so
nuca vardık ve bu konu üzerinde herhangi bir te
reddüde düşmedik. 

Efendim, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Ka
mu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Kanu
nu görüşüyoruz ve daha önce, Kamu Ortaklığı ida
resinin personel ve kadro adediyle ilgili olarak yapı
lan ilave, bu Kanuna yapılmış bir ilavedir. Yani, 190 
sayılı Kanun Gücündeki Kararnameyle, kadro ka
nunundaki cetvele bir atıf yapıîimış olmakla birlikte, 
kanunun eki olarak 2983 sayılı Kanuna yapılmış bir 
ilavedir ve bu Kanunun bir hükmüdür. Dolayısıyla, 
190 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 1 sayılı 
cetveline bir atıf yapılmış olmakla beraber, bu atıf 
kararnamenin kendisine değil, bizatihi şu görüşmek
te bulunduğumuz kanunun eki olarak tanzim edilmek-
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tedir. O bakıfnda,n ileri sürülen mülahazalar açısın
dan, hukukî bakımdan bir mahzur yoktur. Bunu 
temin etmek için de, komisyonda görüşülürken mad
denin metnini «190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin eki 1 sayılı Cetvelin» tarzında değil, «Bu 
Kanuna bağlı; yani 2983 sayılı Kanuna bağlı cetvelde 
yer alan ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 1 sayılı Cetveline eklenmiş bulunan» şeklinde 
değiştirmiş bulunuyoruz. Bu teknik hususu açıkla
mak ihtiyacını hissettim. Bir hukukî mahzur olmadı
ğında da komisyonda ittifak edilmiş idi. Bilgilerinize 
arz ederim efendim. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

IBASKAN — Teşekkür ederiz Sayın Emiroğlu. 
3 üncü maddeyi, ek 1 sayılı cetveliyle birlikte oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 3 üncü madde ek 1 sayılı cetvelle birlikte ka
bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 2983 sayılı Kanunun 10 uncu mad

desinin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye (k) bendi eklenmiştir : 

«i) Gerekli görülen hallerde gelir ortaklığı se
netlerinin ve hisse senetlerinin satın alınmasına ve tek
rar satılmasına karar vermek.» 

«k) Yurt içi ve yurt dışından, Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı Fonlarının kullanma alanlarında ya
rarlanmak üzere, kredi almaya karar vermek.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurunuz Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce tümü 
üzerinde konuşurken açıkladığım gibi, yapılan deği
şiklikler, 2983 sayılı esas Kanunun «Kapsam» kenar 
başlıklı 2 nci, «Kamu Ortaklığı Fonu» kenar başlıklı 
4 üncü maddelerine aykırıdır. Ayrıca, 2983 sayılı esas 
Kanunun 5 inci maddesinde kullanılma alanları be
lirtilmektedir. Şimdi, hisse senetlerinin de tekrar sa
tın alınması meselesinin gündeme getirilmesi birta
kım sorunlar ortaya çıkarmaktadır. 

Gelir ortaklığı senedinde sınaî mülkiyet' hakkı 
yoktur; bu nedenle geri alınması uygundur. Ancak, 
hisse senedinde sınaî mülkiyet hakkı vardır. Hisse 
senetlerinin tekrar geri alınması, kanımca menkul 
değerler açısından uygun değildir. Kaldı ki, böyle 
bir maddenin getirilmesi, ayrıcalıklı uygulamalara ka
pının açık bırakılması şeklinde de yorumlanabilir. 

Şu noktayı da vurgulamak istiyorum : Bu yapı
lan değişikliklerle, Kamu Ortaklığı İdaresine menkul 

değer alıp satma yetkisi de verilmiş olmaktadır. Hal
buki ilk çıkarılan yasada, sürekli olarak böyle menkul 
değer alıp satma imkânı düşünülmemişti; daha çok 
yatırımların hızlandırılması amacı güdülmüştü. Ka
nım odur ki, yapılan değişiklikle 2983 sayılı Yasa
nın amacı aşılıyor, kapsamı aşılıyor ve hukuk sistemi 
bozuluyor. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın Kazancıoğlu, buyurunuz efendim; süreniz 

5 dakika. 
YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Bu maddede, (k) bendinde «Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Fonlarının açılacak kredi için faiz oranla
rını tespit etmek» yetkisi tanınıyor. Peki, bu yetki
nin tavanı yok mudur? Yani, «Yüzde 100» derlerse, 
bu olacak mıdır? Buna bir tavan konulması düşün
cesindeyim. Çünkü, şimdi hükümetimizin tatbik et
mekte olduğu faiz haddi yüzde 58,5'i buluyor. Aslın
da görüşleri şudur ki, bu yüzde 58, yüzde 58 değil
dir; çünkü enflasyon dolayısıyla bu yüzde 50'lik bö
lüm kendiliğinden gidiyor, ancak yüzde 8 yahut yüz
de 3 kadarı kalıyor. Böyle bir münakaşaya Plan ve 
Bütçe Komisyonunda rastladım ve «Türkiye'deki fai
zin yüzde 3 veya yüzde 8 şeklinde takdim edildiği
ni işittim. Allah'tan ki ölmedim, çok şükür yaşıyo
rum» dedim. Böyle bir mantıkla faiz haddini tespit 
etmek hatalıdır. Amerika'da da böyle mi yani? Var 
mı yüzde 50 oranında faiz? Hem oradaki ekolü tat
bik ediyoruz, hem de mantığa gelince böyle sakat 
bir yorum yapıyoruz. Faiz yüzde 7 veya 8 imiş; bu 
da mevduat sahibine bir kâr getirmezmiş... Peki, ban-. 
kaya mevduatını yatırmayan zümreye ne dersiniz? 
Onlar yüzde 50 oranındaki enflasyonu neyle karşı
layacaklar? Onlar açıkta kalacaklar. Bu faiz haddi 
bu şekilde düşünüldükten sonra, burada da faiz had
dini serbest bırakmak, bence sağın çok ucuna var
maktır ki, bu doğru değildir. 

Şimdi, burada satış konusu görüşüldü. Satış yo
luyla sermaye temin etmek ve bu tutumla yola çık
mak bence doğru değildir; bunun başka yollan var
dır. Söyledim, yine tekrar ediyorum; ingiltere'de 
Beveridge (Beveric) planı mevkii tatbike konulmuş, 
orada muvaffak olmuştu. Burada öyle bir hükümet 
vardır ki, o da liberalist sistemi tatbik ediyor. Biz 
buna karşıyız, ama mademki tatbik ediyor, sermaye 
vardır; borsa sandıklarında, hususî bankaların emek
li sandıklarında, sigorta şirketlerinin sandıklarında ve 
odalar ve ticaret odalarının sandıklarında milyarlar 
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var; o parayı devletleştirmek suretiyle, ingiltere, el
de ettiği parayla memleketini kalkındırmıştır. Biz ne
den bu yola gitmeyelim? 

Bu yola gidiliyordu; iki defa gidilmiştir. Birisi, 
Sayın Ferit Melen'in MaMye Vekilliği zamanında 
önlenmiştir, birisi de* Danışma Meclisi zamanında 
hazırlanmış, son anda, o kısma ait föy ortadan kal
dırılmıştır. Ben bunu yakaladım, evimde saklıyorum. 
Halbuki,, bu yoldan gidilse, milyarlarca liralık ser
maye vardır ve onunla memleket kalkmabilir. 

BAŞKAN — Sayın Kazancıoğlu, süreniz doldu, 
lütfen toparlayınız efendim. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım, 1 dakikanızı rica edi
yorum. 

Şimdi, az evvel söylediğim gibi, hususL sektörün 
müdahalesiyle bizim işçimiz ancak boğaz topluğuna 
çalışır, boğazının tokluğu terhin edilebilir. Halbuki biz, 

•onu bu yoldan çıkarmak isteriz. Patron böyle düşü
nür, halbuki onun yapacağı işi, devlet ağırlığını koy
mak suretiyle yaparsa, kalkınma garanti olur, aynı 
zamanda ona bir de hisse çıkarır. Demin arz ettiğim 
gibi, Anayasanın müsaade ettiği nispette sol olduğu
muz için, daima işçinin boğaz tokluğu dışındaki kâ
rını da mutlaka dile getireceğiz. Emeğini bu şekilde 
değerlendirmek isteriz. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kazancıoğlu. 
4 üncü madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo

rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 278 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türkân Turgut Arıkan Feyzullah Yıldirır 

Edirne Gaziantep 
Murat Sökmenoğlu Mustafa Çorapçıoğlu 

Hatay Balıkesir 
H. Sabri Keskin Abdurrahman Demirtaş 

Kastamonu Haıtay 
Cafer Tayyar Sadıklar 

Çanakkale 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN •'— Önerge sahipleri söz almak ister mi? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Arz 

ettim efendim. 
BAŞKAN—Teşekkür ederim.. 
Hükümet ve komisyon önergeye katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 4 üncü 

maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 2983 sayılı Kanunun 14 üncü mad

desine «vergi istisnaları» matlabı ve aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

«Vergi istisnaları 
Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılan gelir or

taklığı senetleri ile bu senetler ile ilgili gider ve işlem
ler* bu konuda düzenlenen kâğıtlar, bu Kanun kap
samındaki Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve tesislerinin 
gerçek ve tüzelkişilerin ortaklığına açılmasına ve iş
letme hakki verilmesine dair bütün işlemler ve bun
larla ilgili bütün kâğıtlar her türlü vergi, resim ve 
harçtan müstesnadır.» 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük ; • >-
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiş
tir. 

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

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiş
tir. 
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Tasarının tümünün görüşmeleri bitmiştir. 
Oyunun rengini belirtmek üzere, aleyhte konuş

mak için Sayın Tayyar Sadıklar, buyurunuz. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; 
Kanunun tümü Plan ve Bütçe Komisyonunda mü
zakere edilirken, tümüyle ilgili muhalefet şerhimi 
arz etmiştim. Burada kısaca, kamu fonlarının rahat
ça kullanımına imkân veren bu kanunun ve bu gibi 
kanunların niçin aleyhinde olduğumu tekrar arz et
mek istiyorum. 

Bu Kanun ve toplu konut fonuyla ilgili kanunla 
bu fonlar, kamunun çok büyük bir gelirini, hiçbir 
kaideye tabi olmadan, hemen hemen hiçbir denetime 
tabi olmadan kullanmak eğiliminin bir sonucu ola
rak doğmuştur. Bu fonlarla ayrı bir hazine, ayrı bir 
merkez bankası yaratılmaktadır. Kendi usullerine gö
re borçlanan, kendi usullerine göre alım satım ya
pan bir hazine, bir merkez bankası doğmaktadır. 
Belki, kısa vadede bazı kaidelerden uzaklaşmanın 
bazı faydalarını göreceksiniz, belki bu imkânlar kısa 
vadede iyi kimselerin elinde iyi sonuçlar verecektir; 
ama yarını, bilmediğimiz yarını da düşünmeye mec
buruz. Bu aletler, bir kötü niyetlinin eline geçtiği 
zaman, Cumhuriyetin temeline belki dinamit koya
cak yatırımları bile bu fonlarla yapabileceklerdir. 
Şimdi bir rahatlık uğruna, bürokrasiden kurtulma 
çabası içinde bu fonlara «evet» diyoruz. Yarın bü
yük mahzurlarla doludur: bunun altını çizmek isti
yorum. 

Diyebilirsiniz ki, «Bundan evvel de fonlar vardı, 
sizin hükümetler zamanında da fonla idare ettiniz» 
Evet vardı, ama hatalı idi; kötü hiçbir zaman emsal 
olmaz. 

NABÎ POYRAZ (Ordu) — O zaman söylüyor 
muydunuz? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — O 
zaman da söylüyorduk beyefendi, şimdi de söylüyo
ruz ve söylemeye de devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Devam edi
niz efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Şimdi, bu Kanunun müzakeresi sırasında, sadece tü
zelkişilik getirilmek maksadıyla yapılan değişiklik 
sırasında, bu tüzelkişiliğin kamu tüzelkişiliği oldu
ğunu tescil ettirmiş bulunuyoruz ve bu da tek tesel-
limizdir. Şu anlamda ki, Anayasamızın 108 inci mad
desi Devlet Denetleme Kurulunun kamu kuruluşları 
üzerindeki denetimini amirdir. Bu da bir kamu tüzel-
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kişiliğidir ve Devlet Denetleme Kurulunun deneti
mine tabidir. Bunun zabıtlara geçmesi için burada 
tekrarlanmasında fayda gördüm ve biraz evvel arz 
ettiğim sebeplerden dolayı da, tasarının tümünün 
aleyhinde bulunduğumu arz eder, Yüce Meclisi say
gılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sadıklar. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oy

lamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırıl
mak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. ' 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın mil
letvekilleri beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim 
çevresini ve oyunun rengini yazıp, imzalamak sure-' * 
tiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

4. — 2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Ko
nut Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe' 
Komisyonu Raporu (1/603) (S. Sayısı : 283) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylama devam 
ederken 4 üncü sırada bulunan kanun tasarısının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

4 üncü sırada, 2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı 
Toplu Konut Kanununun 2 nci Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı bulun
maktadır. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
'Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Komisyon raporunun okun
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komis
yon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

'Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
(Mazlhar Haznedar; buyurunuz efendim. 

'Süreniz 20 dakikadır Sayın Haznedar. 
M0P GRUİBU ADINA ALt MAZHAR HAZ

NEDAR (Ordu) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; gündemde bulunan Toplu Konut Fonuna elekt
rik enerjisi satış bedellerinden pay ayrılmasını öngö
ren tasarı hakkında Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınız
dayım. Sözlerime başlamadan önce yüce Meclise 
saygılarımı sunuyorum. 

Görüşülmekte olan tasarı ile iki hususun temini 
öngörülrnekte; fakat burulardan sadece biri ifade edil
mektedir. Hükümetçe beyan ve ifade edilen esas, 

(1) 283 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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amaç, Toplu Konut Fonu kaynaklarını takviyedir. 
Bu maksatla» elektrik enerjisi kilovat/saat satış bedel
lerinden yüzde 10 oranına kadar pay ayrıtması ön
görülmektedir. Bu, hiç şüphesiz elektrik satış fiyat
larına zam demektir, ikinci önemli değişiklik, tasa
rının gerekçesinde ifade dahi edilmemiş, âdeta giz
lenmek istenmiştir. Bu husus, tasarıda 2 nci madde
nin son fıkrası Me düzenlenmiştir. Tasarının tazam-
mun ettiği mana ve sonuçlarının bütün açıklık ve 
genişliği ile ortaya konulabilmesi için, konu hakkın
da bazı .bilgiler vermekte yarar ve zorunluk görüyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, 2985 sayılı 
Toplu Konut Kanunu, yüce Meclisçe 2.3.1984 tarihin
de kabul edilmiş ve 17.3.1984 tarihinde yürürlüğe gir
miştir. Kanunun amacı, 1 inci maddesinde izalh edil-
rniştir. Amaç özetle, «Konut ihtiyacının karşılanması, 
memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel in
şaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geliştirilmesi, ko
nut inşaatını yapanların ta<bi olacağı usul ve esasların 
düzenlenmesi, toplu konut fonunun meydana getiril
mesi» olarak gösterilmiştir. Aslında, ülkemizde büyük 
Ihir konut silkintisi bulunduğu, özellikle kırsal alanlar
dan kentlere göç olayının büyük kentlerimizde bu sı
kıntıyı önemli ölçüde artırdığı, maddî imkânsızlıklar 
nedeniyle gecekondulaşma şeklinde çarpık kentleşme
ye neden olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. 

Ayrıca, özellikle son yıllarda görülen ağır enflas
yon, orta ve dar gelirli kesimde konütsuz vatandaş
larımızın bir konuta sahip olma ümidini tamamıyla 
yitirmelerine neden olmuştur. Bu durumun ortaya çı
karacağı dosyal mahzurlar yanında, ekonomi üzerin
deki olumsuz etkileri de göz önünde tutularak, yet
kili bütün çevrelerce bazı tedbirler alınması gerekti
ği müşterek kanaatine varılmış ve daha 1980 yılı baş
larında millî konut politikasının uygulanmasına ait 
esaslar Bakanlar Kurulunca tespit ve ilan edilmiş/tir. 
!Bu stratejiye dayalı olarak, 1981 yılı ortalarında 2487 
sayılı Toplu Konut Kanunu bazı prensip değişiklik
leri ile kabul olunmuş ve ilik olarak, kaynağı genel 
ıbütçe olmak üzere, devletin konut yapanları destekle-
yebilmesi amacı ile Konut Fonu ihdas olunmuştur. 
2985 sayılı Kanun, işte bu kanunun yerini almak üze
re ve özellikle ktonüt fonunu genel bütçe dışı kay
naklardan oluşturacak tarzda 2.3.1984 tarihinde ka
îbul edilmiştir. 

Kanunda Toplu Konut Fonunun başlıca kaynak
ları şu şekilde gösterilmiştir : 

1. Alkolü ve alkolsüz içkiler ve tütün mamulleri-' 
nin İstihsal Vergisine esas matrahları üzerinden en 
fâzla yüzde 15 nispetinde hesaplanacak ve İstihsal 
Vergisinden ayrılacak miktardan, 

2< Akaryakıtın rafineri çıkış fiyatı üzerinden, 
benzinden satış fiyatının yüzde I5'in)i, gazyağı ve fuel -
oilden satış fiyatının yüzde 7'sini geçmeyecek mik
tarda, 

3. Diğer kanun ve kararnamelerle Toplu Konut 
Fonu için verilmesi öngörülen paralardan, 

4. Yurt dışı çıkışlardan, çıkış başına alınacak en 
çok 100 dolar karşılığı Türk Lirasından, 

5., Tekel İdaresinin ithal ettiği maddelerden alı
nan fonlardan ve bunlara kıyasla önemli sayılama
yacak diğer bazı kaynaklardan oluşmaktadır. 

Fonun teşkilini düzenleyen 2 nel maddenin son 
fıkrasıyla Bakanlar Kuruluna, yukarıda sayılan kay
naklardan, diğer kanun ve kararnamelerle Toplu Ko
nut Fonu için verilmesi öngörülen paralar ile bura
da sayılmayan diğer önemsiz gelirleri bir misline ka
dar artırabilme yetkisi verilmektedir. 

2985 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 17.3.1984 
tarihinden 31.12.198'4 tarihine kadar fonda toplanan 
paraların kaynaklarına göre miktarı şöyle olmuştur : 
Tekel maddelerinden 14 424 396 000 lira, akaryakıt
tan 21 089 706 000 lira, diğer kanun ve kararname
ler gereği olarak toplanan paralardan 16 154 697 000 
lira, yurt dışı çıkışlarından 5 860 049 000 lira, Tekel 
ithalatından 15 435 391 000 lira ve diğer kaynak
lardan Sil 419 000 lira olmak üzere, toplam 
73 475 658 000 TL. Yine bu yıl nisan ayı başına 
kadar, yani 1 Ocak 1985 tarihinden 5 Nisan 1985 
tarihine kadar fon gelirleri 41 016 042 000 liraya ulaş
mıştır, Yüm ilk 3 ayına ait bu tahsilatın, genel tema
yüllerinin aynı kalacağı kabulüne göre, yıl sonunda 
yaklaşık. 150 milyar TL.'ye yükseleceğini söylemek 
fazla yanlış olmayacaktır. Hiiç şüphesiz bu miktarın, 
Beşinci Beş Yıllık Plana göre 1985 yılında 280 bin 
ihtiyaca mukabil, özel ve Toplu Konut Fonu kaynak-
larından yapımı öngörülen 170 bin konutun finans
manının desteklenmesi için yeterli olamayacağı açık
tır. Çünkü (Beşinci Böş Yılık Planda 1983 fiyatları 
ile 316 milyar 800 milyon lira olarak tahmin edilen 
resmî konutlar dışındaki konut yatrmüanmın, inşaat 
malzemesi toptan eşya fiyatları endeksinin 1983 yı
lındaki 7 037,1 seviyesinden, 1985 yılının ilk 3 ayı or
talaması olarak 14 393,3'e ulaştığı göz önüne alınırsa, 
1985 yür fiyatlarıyla en az yaklaşık iki katına, yani 
650 milyar lira düzeyine yükseleceği anlaşılmaktadır. 
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öte yandan, Toplu Konut Fonunda toplanacak bütün 
paranın yalnız konut inşaatında kullanılması da bahis 
konusu değildir. 2985 sayılı Knuna göre bu fondan 
turizm altyapıları için toplu konut alanları istimlaki 
için, konut alanlarında yapılacak bazı umumî hizmet-
ve tesisler için, konut sanayiine kredi ve inşaat tek
nolojisi araştırmaları için ve Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Dairesi Başkanlığının carî giderleri için pay 
ayrılması bahis konusudur. Buna göre devletin konut 
sektörüne desteği yaklaşık -1985 yılı için ifade ediyo
rum- yüzde 20 dolaylarında olabilecektir ki, bu ölçü
deki yardımla konut sektörünü harekete geçirmek ve 
hedefe ulaşmak kesinlikle mümkün olamayacaktır. O 
halde iki seçenekten birini tercih etmek durumu orta
ya çıkmaktadır. Daha yeni uygulamaya başlanan Be
şinci Beş Yıllık Plan hedeflerinde bir sapmaya, yani 
170 bin konut üretimi yerine, mesela 100 birt veya 
120 bin civarında konut üretimine razı olmak ya 
da fon gelirlerini artırmak. 

Hükümet ikinci yolu seçmiştir, yani fon gelirleri
ni 'artırmayı kabul etmiştir. Bu husus esas itibariyle 
çok fazla tenkit edilemez. Ancak hükümetin bu ta
sarrufu, hemen bültün icraatının mümeyyiz vasfı ola
rak ortaya çıktığı üzere yine ve maalesef mevcut 
şartları hesaba katmayan, zamanı iyi ayarlanmamış 
bir uygulama 'niteliğini korumaktadır. Filhakika, kay
nak olarak elektrik enerjisi, ülke ekonomisinin en 
önemli ve vazgeçilmez girdisi seçilmiştir. Hem de dai
ma şikâyet ettiğimiz, halkın tahammül sınırlarını zor
layan enflasyonist baskının doruk noktalarda dolaş
tığı 'bir dönemde. 

Kesinlikle ifade ediyoruz ki, elektrik fiyatlarına 
yapılacak bir zam, enflasyonist baskıyı fevkalade artı
racaktır. Sayın bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
yaptığı konuşmada, bu zammın halka intikal ettiril-
meyeceğin'i ifade etmiştir; kanunun metni de, bir öl
çüde bu istikamettedir. Ancak, bu beyanın bazı çe
lişkileri hatıra getirdiğine işaret etmeden geçemeye
ceğim, 

Filhakika, 1985 yılında planlanan satışa arz edi
lebilecek elektrik enerjisi miktarı, yaklaşık 28 milyar 
kilovat/saat kadardır. Bu miktarı bugünkü ortalama 
fiyat, yani 1 kilovat/saatin fiyatı olan takriben 21 lira 
ile çarptığınız takdirde, elektrik satışlarının 1985 yılı 
tutarı 588 milyar lira düzeyinde olacaktır. Bu raka
ma yüzde 3,5 oranındaki Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumunun payı dahildir. Bunu çıkardığınız takdirde, 
Türkiye Elektrik Kurumunun kendisi için yaptığı 
tahsilat, yaklaşık 568 milyar lira olur. Demek ki, Top

lu Konut Fonu için bu rakamın yüzde 10'u alına* 
cağına göre, elektrik satışlarından alınması öngörülen 
meblağ, yaklaşık 56 veya 57 milyar lira seviyesinde 
olabilir. 

Şimdi sayın bakan, bu paranın Toplu Konut Fo
nu için ayrılacağını, ancak bunun halka intikal etti
rilmeyeceğim söylemektedir. Eğer böyle olacaksa, bu 
para hiç şüphesiz Türkiye Elektrik Kurumuna ait 
gelirlerden alınacak, yani Türkiye Elektrik Kurumu 
1935 yılında öngörülen bütçesinden, eski açıklarına 
ilaveten 56 veya 57 milyar lira düzeyinde daha fazla 
açık verecektir. Bu idarenin yatırımlarını tahakkuk 
ettirebilmek için çok büyük para sıkıntısı içinde ol
duğu bilinirken, bu miktardaki bir parayı tasarruf 
edebileceğini düşünmek, sanırım çok aşırı iyimserlik 
olacaktır. 

Nitekim, sayın milletvekilleri, biraz evvel sayın 
bakanın burada yapmış olduğu konuşmayı hatırlat
mak istiyorum. Bir evvel konuşulan kanun münase
betiyle şu kürsüden yapmış olduğu hitapta, Sayın 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanımızın, eğer yanlış 
tespit etmedimse mantığı şu idi; Sayın Bakan bu ta
sarrufların teşviki ve kamu yatırımlarının hızlandı
rılmasıyla ilgili kanun neticesi, satışa arz edilecek 
hisse senetleri dolayısıyla toplanacak olan meblağın 
özellikle elektrik enerjisi üreten baraj inşaatlarında 
öncelikle kullanılması suretiyle bunların yatırımları
nın hızlandırılacağını ve süratle bitiminin temin edi
leceğini ifade etmiş ve bunun neticesinde de, 183 mil
yar lira tutarında millî ekonomiye bir ek katkının 
d,aha çabuk olarak yapılacağını söylemiştir. 

Hemen hadiseyi görüyorsunuz, bir taraftan elek
trik harcamalarını, elektrik yatırımlarını artırabilmek, 
hızlandırabilmek için yeni bir kanun çıkıyor, öte 
yandan aynı elektrik yatırımlarıyla ilişkili olarak, 
Türkiye Elektrik Kurumunun tahsil etmiş olduğu 
paralardan bir pay Toplu Konut Fonuna aktarılıyor. 
Burada bir çelişme olduğunu inkâr etmek veya ak
sini söylemek sanırım mümkün değildir. 

O halde böyle bir halin tasavvuru dahi bahis ko
nusu olamayacağına göre yani elektrik tahsilatın
dan Toplu Konut Fonuna elektrik fiyatlarına zam 
yapmadan bir para ayrılmasından söz edilemeyece
ğine göre, Türkiye Elektrik Kurumu fiyatlarına zam 
yapma yoluna gidecektir. Böylece belki de, elektrik 
"aturalarında görünür biçimde Toplu Konut Fonuna 
)ir pay ayrılmamış olacak, faturalarda böyle bir şey 
görülmeyecek, ama elektrik satış fiyatları tespit olu

nurken bu faktör göz önünde tutulacaktır. Yani, ma-
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liyetin üzerine veya düşünülen kârın üzerine yüzde 
10 fazlasıyla bu zam gelecektir. Neticede yüzde 10 
ilave bir zam elektrik fiyatlarına binecektir. Binaen
aleyh sayın bakanın Bütçe Komisyonunda ifade et
miş olduğu sözlerin, gerçeklerle bağdaşma mertebesi 
böyle bir manzara arz etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, son aylar içinde elektrik sa
tış bedellerine TRT için yüzde 3,5; Katma Değer 
Vergisi olarak yüzde 10 ve Türkiye Elektrik Kuru
munun ayrıca kendi harcamaları için 1 Ocak 1985 
tarihinde zam yapılmıştır. 

Şimdi, 1985 yılında, son 3 ayın içinde yapılmış 
olan bu zamlardan sonra Toplu Konut Fonu için 
yapılacak yüzde 10 oranındaki zam, takdir edilecek
tir ki, enflasyonu körükleyecek ve yılın ilk 3 ayın
da yüzde 15 düzeyini aşan enflasyonun, büyük ümit
lerle beklenen ve Sayın Başbakanın daha son^ gün
lerde ifade etmiş olduğu nisan, mayıs, haziran ay
larında dahi beli bükülemeyecektir. Çünkü yurdu
muzda kullanılan ve satışa arz edilen elektrik ener
jisinin yaklaşık yüzde 72'si sanayide kullanılmaktadır. 
Üretilen tüm enerjinin yüzde 72'si bugün sanayide 
kullanılmaktadır. Yeni bir zammın ortaya çıkaracağı 
psikolojik etkiyi bir yana bıraksanız bile sadece Top
lu Konut Fonu payını karşılamak üzere maliyetlere 
intikal ettirilecek zam, bütün yurt içi sanayi üreti
mini etkileyecek ve halk, özellikle gelir düzeyi enf
lasyonu takip edemediği için fevkalade büyük geçim 
sıkıntısı altında bocalayan dar ve sabit gelirli va
tandaşlarımız, yani ortadirek eski zamların şokun
dan kurtulamadan yeni bir zammın şiddetli darbe
sine maruz kalacaktır. Böylece belki de vurulan bu 
son darbe ile kendinden tamamen geçebilecek bü
yük vatandaş kitlesini hayatî tehlike içine atmamak, 
oyunu kuralları içine çekerek, birbirini takip eden 
bu insafsız ve zalimce darbelere karşı milletin reak
siyonuna tercüman olmak üzere bu tasarıyı redde
diniz sayın milletvekilleri. Reddediniz ki, daha mü
sait bir zamanda halkın tahammül imkânmın mev
cut olabileceği (ve temenni ediyorum) en yakın za
manda, mümkün olabilecek en kısa süre sonra Top
lu Konut Fonu gelirlerini artırma yollarını hep bera
ber arayalım. 

Bu tasarı aynen kanunlaşırsa, elektrik satış fiyat
larına yapılacak zammın dışında hükümete bir bü
yük yetki daha verilmiş olacak. Bu husus aslında ta
sarının takdimi safhasında gözden kaçırılmak isten
mektedir. Çünkü ne gerekçede, ne de metinde bu 
hususu ima edecek dahi bir husus mevcut değildir. 

Filhakika hükümet fonun bütün gelir türlerinin ka
nunda yazılı nispetlerini bir misline kadar artırma 
yetkisini 2 nci maddeye eklenen son fıkra ile almak
tadır. Sanki eskiden de varmış gibi o fıkra böyle dü
zenlenmiştir. Oysa bu fıkranın mahiyeti bugünkü dü
zenlendiği şekilde değildir. Çok önemsiz fon gelir
lerini ancak bir misline kadar artırmak üzere hükü
mete yetki verilmiştir. Hakiki ve asıl büyük gelirleri 
temin eden kaynaklara bir zam yapması o kanuna 
göre mümkün değildir. Buna göre kanunda mesela 
üst sınırı 100 Amerikan Doları olan yurt dışına çıkış 
ücretini hükümet 200 dolara, yani bugünkü kura göre 
100 bin liranın üstüne çıkabilecektir. Yine mesela 
benzine yapılacak zammı yüzde 15'ten yüzde 30'a, 
fuel-oil ve gazyağına yapılabilecek zammı yüzde 7'den 
yüzde 14'e yükseltebilecek, (Tekel maddelerine zan
nediyorum zam gelmek üzere) Tekel maddelerine ya
pılabilecek yüzde 15 oranındaki zam da yüzde 30 
nispetine çıkabilecek buna göre ve biraz önce ayrı
ca izahına çalıştığım pek çok mahzuruna rağmen elek
trik enerjisi satış bedellerine yapılabilecek yüzde 10 
zamla da iktifa edilmeyerek, bunun bir misli artırıl
ması ımümkün olabilecektir. 

Bu zamların sanayi üretimine ve dolayısıyla halka 
intikal edecek olumsuz etkilerine, zamanınızı daha faz
la almamak için, sadece işaret etmekle yetiniyorum. 

Sayın milletvekilleri, tek maddeden ibaret ve çok 
masum amaçlarla sevk edilmiş gibi görünen tasarının 
ülke ekonomisi ve Türk toplumu üzerinde husule ge
tireceği fevkalade olumsuz etkilerin mahiyetini ve bo
yutlarını arza çalıştım. Politik mülahazalardan ta
mamen uzak, samimî kanaatim, bugünkü şartlar muva
cehesinde böyle bir kanunun çıkmaması ıgerektiği şek
lindedir. 

Yüce Meclisin bu hususu göz önüne alarak tak
dirini kullanacağı ümit ve temennisiyle en derin say
gılarımı sunuyorum. (MDP sıraalrından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Haznedar. 
278 sıra sayılı kanun tasarısına oyunu kullanma

yan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, kupaları kaldırın efen

dim. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
'BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mü

nir Sevinç; buyurunuz efendim; süreniz 20 dakikadır. 
HP GRUBU ADINA MÜNİR SEVİNÇ (Eskişe

hir) — Sayım 'Başkan, değerli milletvekilleri; Toplu 
Konut Kanunu çıkarıldığı zaman bu kürsüden birçok 
öneriler yapılmış ve hükümet tarafından bu yapıcı 
öneriler reddedilmiştir. 
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Bugün kanunun işleyişine baktığımızda ve o gün
kü inşaat malzemeleri fiyatıyla bugünkü fiyatları mu
kayese edersek yüzde 100 arttığını görmekteyiz. Bu 
fiyatların artışına sebep, herkese kredi verilecek ima
jının yaratılmış olmasıdır. Bulgun 1 metrekare 3 ün
cü sınıf inşaat maliyeti 50 bin Türk Lirasıdır. 100 met
rekare olan bir daire - arsa hariç - 5 milyon liraya 
mal olmaktadır. 1 milyon lira da arsa payını düşü
nürsek, 6 milyon yüzde 25 müteahhit kârı uygulanır 
ise 7,5 milyon liraya alınabilir. 2 750 000 lira kre
diyi çıkardığınızda, 4 750 000 lirası olan daire sah'i'bi 
lala'bilecek'tir. Öyle ise ortadireğin krediyi kulHanması 
ve daire sahibi olması hayaldir. Bu kredi miktarları-
ın muhakkak artırılması şarttır, 

Toplu Konut Kanunu uygulaması bugüne kadar 
keyfî olmuştur. Tam uygulanabilir yönetmeliği 28 Ni
san 1985 gününe kadarici tatbikatında çok kötü du
rumlar meydana gelmiştir. Ferdî kredi için ,17 Ocak 
1985 tarihine kadar müracaat eden vatandaşların 
müktesep hakları çiğnenerek gasp edilmiştir, örnek 
olarak; 1 Kasım 1984 günü müracat eden vatandaş 
müteahhit ile anlaşma yaparak peşin parasını yatır
mış, geri kalanına borç senedi vermiş ve konut fo
nundan 1-2 ay sonra kredi aliabileceği üzerine an
laşmıştır. 17 Ocak 1985'te ise yeni bir uygulamaya 
[geçilmiş, bu uygulama ile vatandaştan 900 bin lira 
istenmekte, bu parayı yatırdıktan sonra da 3 ay daha 
beklemesi gerekmektedir. Bu durumda katılım payı da
ha evvel istenmediğinden şimdi 'bunu yatırması imkân
sızdır ve müteahhitle anlaşması bbzulacaktıı1. Bu uy
gulama devlete güveni sarsmıştır. 17 Ocak 1985'e ka
dar müracaat edenlerin müktesep hak sahibi olması 
gerekmektedir. 

•Hükümetin uyguladığı halk için sıkı, holdingler 
için gevşek para politikası neticesinde, Toplu Konut 
Fonunda toplanan paranın maalesef 3 ay geçmeden 
halka intikal etmesi mümkün olmamaktadır. Uygula
nan bu fondan yeteri kadar faydalanmak ve inşaatları 
randımanlı yürütmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 28 Nisan 1985 tarihinde 
Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Toplu 
Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği bazı yenilik 
ve uygulama kolaylıkları getirmiştir. Bundan sonra 
gerçek ihtiyaç sahiplerine, bu krediden faydalanarak 
ev sahibi olma imkânı sağlanabilir. Endişem, hükü
metin halk için sıkı, holdingler için gevşek para poli
tikasından vaz geçmemesidir. 

Sosyal demokrat Halkçı Partiye göre, Toplu Ko
nut Fonunu kullanarak, bizim dar gelirli dediğimiz 

vatandaşların ev sahibi olmaları için, 60 metrekare
lik dairelerin yapılmasını teşvik etmek, onlara katı
lım payı daha az kredileri çok kolay ve yüzde 5 faiz
le vermek gerekmektedir. Mümkün olduğu kadar alt
yapısı tamam olan, halen şehrin merkezinde eski, 
kerpiç veya tek katlı evlerin yıkılarak yerine gerek 
kooperatif, gerekse satılık daire yapılmasına uygun 
arsaları, toplu konut bölgesi ilanı ile küçük tip daire 
yapımını teşvik etmek gerekmektedir. 

Toplu Konut Fonunda mevcut parayı, yani halktan 
alınan, Hazinenin ilgisi olmayan bu parayı hiç beklet
meden hemen halka vermek gerekmektedir. Fondan 
kredi alınarak yapılacak olan dairelerdeki mutfak, 
yatak odaları, salonun ayrı ayrı olmasını gerektir
meyecek mobilyaların kullanılmasıyla yaşamı daha 
kolay kılacak standardizasyona gidilmesini şart koş
mak gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 2985 sayılı Toplu Konut 
Kanunu çıkarken, fonun oluşturulmasında özellikle 
lüks tüketim mallarından para alınacak idi. Yani, kim 
viski içiyor, kim yabancı si'gara içiyor, kim yurt dışı
na turistik geziye gidiyorsa Toplu Konut Fonuna pa
ra yatıracak idi. Şimdi, hükümet herhalde elektrik 
kullanımını lüks olarak görmekte, kabul etmektedir. 
Zira, bu kanuna göre elektriği kim kullanıyorsa yüz
de 10 zamlı olarak ödeyecek demektir. Yani elektriğe 
yüzde 10 zam yapılmaktadır. Fakir fukaranın kullan
dığı elektrik, artık zamlı olacağı gibi, pahalılığı da 
beraberinde getirecektir. Çünkü, elektrik kullanılarak 
imal edilen her şeyin maliyeti artacak ve ortadireğe 
yeni zam darbeleri gelecektir. 

Bugün mümkün olsa da ANAP'lı milletvekilleri 
halkın arasına girebilse, 'küçük esnaf ve sanatkârlarla 
görüşseler. (ANAP sıralarından «Her zaman içinde
yiz, her- zaman giriyoruz» sesleri.) Sanayi çarşıla
rında kapanan atölyelere, kapanan ticarethanelere 
dikkat etseler, eminim ki bu kanunu reddederlerdi. 

Bizim, Halkçı Parti olarak bu kanunun tümüne 
karşı olduğumuzu bildirir, saygılar sunarım. (HP sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın ibrahim Fev

zi Yaman; buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar.) 

Sayın Yaman, süreniz 20 dakika efendim, buyu
runuz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın İbrahim Fev

zi Yaman; buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar.) 
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Sayın Yaman süreniz 20 dakika efendim, buyuru
nuz. 

ANAP GRUBU ADINA ÎBRAHtM FEVZt YA
MAN (İsparta) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; görüşülmekte olan 2985 sayılı Toplu Konut Ka
nununun 2 nci maddesinde değişiklik yapılmasıyla il
gili kanun tasarısı hakkındaki grubumuz adına gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, ülkemizdeki hızlı nüfus ar
tışı, yoğun kentleşme ve sanayileşmenin yaratmış ol
duğu sorunların başında konut problemi gelmekte
dir. 

Değerli milletvekilleri, geçmişteki uygulamaya ıbir 
göz attığımızda şöyle bir tahlo çıkıyor : 1976 yılın
da yürürlüğe giren 775 sayılı Kanuna dayalı olarak 
çıkartılan Gecekondu önleme Yönetmeliği ile 34 454 
adet kiralık, konut uygulaması olarak 1975 yılında 
gecekondu önleme bölgelerinde 22 291 adet, geri 
kalmış il ve ilçelerde görevli memurlara kiralık ko
nut vermek amacıyla 1976 yılında 6 980 adet, 1979 
yılında Devlet Memurlarına Konut Edindirme ve Kul
landırma Yönetmeliğine göre 3 yıl içinde 6 143 adet, 
1983 yılında oluşturulan Devlet Memurları Lojman 
Yapım Fonu uyarınca Ankara'da 420 adet olmak 
üzere 20 sene içinde devlet eliyle toplam 70 294 adet 
konut üretilebilmiştir. 

Devletin yanısıra konut üretimiyle görevli Türki
ye Emlak Kredi Bankası, 1946 yılından başlayarak' 
günümüze, kadar, yani 39 sene içinde 377 313 aileyi, 
konut kredisi vermek suretiyle konuta kavuşturmuş 
ve kendi ürettiği 23 224 konutu hizmete sunmuştur: 
Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu da 1962 yılından 
itibaren bugüne kadar 229 295 konut kredisi vermiş
tir. Bunların dışında bir sosyal kuruluş olan Ordu 
Yardımlaşma Kurumu 1963 yılından günümüze ka
dar 36 698 adet olmak üzere ferdî kredi açmış, ken
di ürettiği 2 052 adet konutu hizmete sunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, 1946 yılından günümüze ka
dar 39 yıl içinde devlet, sektör bankası ve sosyal 'gü
venlik kuruluşları marifetiyle toplam 738 876 adet 
konut yapılmıştır, yani yılda yaklaşık 19 bin adet ko
nut üretileb'illmiştir. 

'Muhterem milletvekilleri, şimdi bir de günümüze 
dönerek iktidarımız; döneminde durum' nedir, ona ba
kalım. 1985 sayılı Kanunun 17 Marlt 1984 tarihinde 
meriyete girmesiyle yürürlükten kaldırılan, 2487 sa
yılı Toplu Konut Kanununa göre 4158 kooperatifin 
273 'bin ortağı hak sahibi olmuştur. 1 yıl içinde bu 
kooperatiflerden 2 502'sinin 150 611 ortağı için 211 

milyar liralık kredi açılmış ve 85,5 milyar lira öde
me yapılmıştır. Kredi açılmış ve ödemeye başlanmış 
olan bu kooperatiflere 1985 yılı içkide 121 milyar lira 
daha ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, 1 Temmuz 
1985 tarihine kadar hak sahibi olmuş, henüz kredi
leri açılmamış olan 1 655 kooperatifin 122 389 or
tağı için de kredi talebinde bulunulalbileeefctir. Yu
karıda halhsettiğim kooperatiflerden bugüne kadar 20 
bininin inşaatı b'Mrilerek hizmete girmiştir. 1985 yılı 
sonuna kadar da 80 bin konutun daha inşaatıma bi
tirileceği tahmin edilmektedir. Böylece 1985 yılı so
nuna kadar yaklaşık 100 bin konut hizmete girmiş 
olacaktır. Ayrıca 1 Nisan 1985 tarihine kadar yak
laşık 35 bin kişi 22 milyar liralık ferdî kredi tale
binde bulunmuş ve bunlardan 9 343 kişiye 24 mil
yar lira ferdî kredi kuUandıolmıştır. Diğerlerinin de 
bekleme süresi sonunda kredileri kullandırılacaktır. 

'Değerli milletvekilleri, demek oluyor ki 1,5 yıl 
gibi kısa bir süre içinde, yani 1985 yılı sonuna ka
dar yaklaşık 110 hin konut hizmete verilmiş ola
caktır. Geçmiş uygulama ile mukayese edildiğinde 
yılda 19 bin konuta karşın 100 bin konut hizmete 
girecek demektir, 

Muhterem milletvekilleri, bugüne kadar birikmiş 
olan konut açığının kapatılması ve bu açığa inzi
mam eden yıllık konut açığının giderilmesi için Top
lu Konut Fonuna yeni ve sağlam kaynakların bulun
ması gerektiğine inanıyoruz. Bu tasarıyı destekliyoruz 
ve ayrıca bu tasarının seçim beyannamemiz ve hü
kümet programımızda yer alan akılcı, sosyal adalet 
prensiplerine uygun olduğuna da inanıyoruz. 

Değerli, milletvekilleri, hu kadar iyi niyetle geti
rilmiş sosyal amaçlı bir tasarı için sosyal demokrat ol-: 
duğunu dillerden düşürmeyen anamuhalefet partimi
zin tasarının karşısında olduğunu ifade etmesini hay
retle karşılıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir değerlendirmemi bu mü
nasebetle söylemeden geçemeyeceğim. Muhalefetin 
1,5 yıldır yaptığı konuşmaları dikkatle izliyorum. Ne 
zaman yeni bir şey getirsek, hemen karşımıza çıkı
yorlar. Getirdiklerimizin birisini bile beğendiklerine 
şahit olmadık. Getirilenler için ya «Anayasaya aykı
rıdır» derler, ya da «Bütçe dışına çıkıyorsunuz, böy
lece denetimden kaçıyorsunuz» derler. Tek bir tasar
rufumuzun iyi olduğu ifade olunmamıştır. Hepiniz 
biliyorsunuz 8 vergiyi kaldırmak suretiyle Katma De
ğer Vergisini getirdik; reform niteliğinde olan bu ver
gi için kıyametler koptu, verginin başarılı olmaması 
için elden ne geldiyse o yapılmıştır. Kurduğumuz fon
lar için de aynı gayret gösterilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, kendilerini ilerici olarak gös
terenler getirilen tüm yeniliklerin karşısında oluyor
lar. O zaman ilerici olan siz değilsiniz, her yeniliğe 
•biz açığız. Şimdi sizinki tam bir statükoculuk. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Konuya geç, po
lemik yapma. 

'İBRAHİM FEVZt YAMAN (Devamla) — Efen
dim b'iz sizi çok dinliyoruz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — KDV mi konu
muz? 

İBRAHİM FEVZt YAMAN (Devamla) — Za
man zaman muhalefet olarak siz de konuların dışına 
çıkmak suretiyle geniş şekilde meseleyi ele alıyorsu
nuz. 

ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — O 
sizin politikanız. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade edinl. 

tBRAHÎM FEVZt YAMAN (Devamla) — Böy
lece takip etmek istediğiniz politika ne şiş yansın ne 
kebap politikası, bu politikayı takip etmek istiyor
sunuz. Ama bu politika ile bir arpa boyu adım dahi 
ileri gidemezsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Yaman, Sayın Yaman 
lütfen. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Siz üstelik hem şişi, hem de kebabı yakıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, devamlı olarak diyorsunuz ki «İşsize 
iş bul». Kabul «Şunu yap bunu yap». O 4a kabul 
İşsize iş imkânı yaratalım, onu yapalım, bunu yapa
lım da, kaynak bulmak için getirdiğimiz tasarılara 
neden karşı çıkıyorsunuz, nasıl yapacağız bunları? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale )— 
Hangi kaynağı yaratıyorsunuz ki; sizin yaptığınız 
kaynak transferi... 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, almadan vermek Allah'a mah
sustur; ancak yoktan yaratan odur, bizim elimizde 
böyle bir kudret yok. Alacaksın ki veresin, yapabi-
lesin. Bunun başka bir formülü olduğuna biz inan
mıyoruz. Muhalefet bunun başka bir formülünü 
biliyorsa, lütfetsin söylesinler, biz de istifade eder, 
işimize gelir ve aklımıza yatarsa uygularız. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Zam yapa yapa fakiri fukarayı ateşe attınız. 

İBRAHİM FEVZt YAMAN (Devamla) — Yap-
işlet -_ devret formülünü getiriyoruz, onun da karşı-
sındasmız. 

Değerli milletvekilleri, bizim için mesken politi
kası mühimdir, enerji politikası da mühimdir, ikin
ci Boğaz köprüsü de mühimdir, sulama, ulaştırma, 
haberleşme de mühimdir. Hepsini birlikte götürmeye 
mecburuz. Milletimizin bu politikamızı destekleye
ceğine inanıyoruz ve biz doğru olanı yapıyoruz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet doğru yoldası
nız, (Gülüşmeler) 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Değer
li milletvekilleri, konut ile ilgili hükümet programın
dan bazı pasajlar okumak istiyorum. 

«Konut en önemli meselelerimizin başında gelmek
tedir. Bu meseleye belirli bir süre içinde tatminkâr 
bir çözüm getirilmediği takdirde, büyük patlamaların 
meydana gelmesi kaçınılmazdır. Hükümetimiz ko
nut yapımı için her türlü imkân ve kaynağın seferber 
edilmesini zorunlu bulmaktadır. Konut için alacağı
mız (başlıca tedbirler şunlardır: Konut inşaatında da
ha kullanışlı ve daha ekonomik birimlerin teşvikine 
Önem verilecektir. Finansman, konut yapımında 
temel problemdir. Konut kredilerinin bütün ticarî 
bankalara yaygınlaştırılması sağlanacak; yapı tasar
ruf hesapları teşvik edilerek konut kredi ödeme süresi 
ve miktarları yönünden makiıl esaslara bağlanacak; 
bütçe dışı kaynaklara dayalı bir Konut Fonu ku
rulacaktır. 

Toplu konut yapımını hızlandırmak, aynı zaman
da vatandaşın kendi evini kolaylıkla yapabilmesine 
imkân vermek için devletin konut arsası tahsisini 
veya bunun için gerekli desteği sağlamasını öngörü
yoruz. 

Konutla birlikte devreye giren bir altyapı inşaat 
programının uygulanmasını, bunun için gerekli ted
birin ve teşviklerin geliştirilmesini zorunlu buluyo
ruz. 

Memur ve işçi için kira büyük bir yük haline gel
miştir. Yurt sathında memur ve işçilerin konut sahi
bi olmaları teşvik edilecektir.» 

Değerli milletvekilleri, işte biz bu anlayış İçinde 
hükümetin getirmiş olduğu tasarıyı Anavatan Partisi 
Grubu olarak destekliyoruz. Grubum adına hepinize 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ONURAL ŞJEREF IBOZKURT (Çanalkikale) — 
Aksi zaten sadır olmaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim ISayım Yaman. 
3. — 2983 Sayilt Tasarrufların Teşviki ve Kamu 

Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.(11659) 
(\S. Sayısı: 278) (Devam) 
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BAŞKAN — Sayın mdletvekdleri, 2983 sayılı Ta
sarrufların Teşvikli ve Kamu Yatırımlarının Hızlandı-
rıknası Hakkında iKanunun Bazı Hükümlerinin De-
'ğişıtliri'knesii Hakkında iKanun Tasarısının açık oyla
ma sonucunu arz ©diyorum: 

Oy sayısı : 336 
Kabul : 179 
Ret : 157 

(Bu sonuca göre tasarı kabul edilmliş ve kanunlaş
mıştır; hayırlı olmasını dilerim. 

4, — 2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Ko
nut Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ive Ciltçe Ko
misyonu Raporu (1/603) (S. Sayısı •: 283) (Devam) 

IBAŞKİAN — 2985 sayılı Toplu Konut Kanun Ta
sarısı üzerinde hükümet aidına Sayın Başbakan söz &-
temJş&erdir, buyurun Sayın Başbakan. (ANAP sıra-
ıteırıridan alkışlar) 

iBAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli1 mille'tvelkiıMer'i; bugün buıraıda 
Toplu Konut Kanunu ile ilgili bir ufak değişiklik mü-
zalkere ddliılîyor, aynı zamanda biraz önce Sayın Baş
kanın da ifade ektikleri gibi Kamu Oftakluğı Kanu
nu ile ilgili teklifimiz de yüce Meolis'in tasvibine 
mıazhar olmuş bulunuyor. Aslında, her iki kanun da, 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi tarafından 
Başbakanlığa bağlı bir idare tarafından uygulanmak
tadır. Daha bu kanunlar buraya ilk getirildiği za
man müzakere edildiği gibi, bu kanunların esas ga
yesi; biirinoM, konut meselesine önemli bir çözüm 
getirmek; iklinciısi, kamu ortaklığı sistemiyle yatırım
ları hızlandırmaktır. Üçüncü bir önemli safhas* da
ha vaır, o da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
başta olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelere de 
bir imkân vermektir. 

İDeğerJi milletevk'iller'i, bu Mecliste bunun çok 
önemli müzakereleri yapıldı. Gayet tabiî biz, sayın 
muhalefetsin görüşlerinden farklı görümlere sahip ol
duğumuzu ta başından beri ifade ettik. Mühim olan 
konu, görüş farklılığı değildir; b'ir taJtb'ikat yapılmıştır, 
o tatbikattan elde edilmiş bazı tecrübeler vardır ve ona 
göre de gerekli tasbühler yapılmak istenmiştir. 

Şimdi, huzurunuzda bir idare olduğu için rakam
ları müşterek alarak vereceğim. Gene aynı Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı İdaresine, biz, bîr kararname 
•ile bir başka destekleme fonunu da bu idarenin kont
rolüne verdik. Sebebi de şudur : Vaktiyle birçok ar
kadaşımız hatırlayacaklar belidi yüzlerce fon vardı. 

'Bunu eski Maliye Bakanlarımız da bilir, eski Maliye 
Bakanlığında çalışan arkadaşilarımız da bilir. Bu fon
ları biz süratlü bir tarzda bir araya getiırmeye ve da
ha iyi bir kontrol sistemi kurmaya çalıktık. Fonların 
ağırlığı şu anda Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı îda-
resindedfiır, rastıgele bir idare değildir, düzenli bir ida
redir, hesabı, kitabı meydandadtf. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa-
yıştaydan uzak. 

İBAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Yüksek Demetleme Kuruluna tabiîdir, Yüksek Denet
leme Kurulu yoluyla da yüce Meclise geliır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — O 
da Başbakanlığa bağlı, 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Şimdi bakınız, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığının 
konut fonu ile ilgili durumu şöyle : 30 nisan tarihi
ne kadar 121 milyar, lira gelmüş; bu takriben 7 - 8 ay 
içerisinde ojan biir yekûndur. Bunun 103 - 104 mi
yar lirası fiilen verilmiş-

Gene Kamu Ortaklığı Fonuna 59 mlilyar lira pa
ra gelmiş, bunun da 50 milyarı, büyük kısmı baraj
lar olmak üzere yerine sarf edilmiş. Bu rakamın içe-
rusinde bir kısmına, ileride sarf edilmek üzere Hazine 
bonosu atamış. Yani bir nevi faizden istifade etmek, 
yani fonun gelirlerini daha iyi nemalandırmak için 
yapılmış. O barajlara verilecek paralar zamanı ge
lince bunlar bozdurularak verileceMr. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Oy
sa fon yatırım amacıyla kurulmuştu. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamıia) — 
Kısa vadeli para idaresidir, bunu sizin çok iyi bilme-
nıİT! tazım. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
öğrertiyoruz. 

İBAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Öğreneceksiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

IBJr de destekleme fonumuz var. Bu fonla tanın 
ve hayvancılık sektörünü destekliyoruz. Büyük çapta 
tarım ve hayvancılık sektörüne yem sübvansiyonu ya
pıyoruz. İlkokul çocuklarına gıda yardımı yapıyoruz, 
turam sektörüne veriyoruz ve öğrenci yurtlan yapı
mına hızla başlamış bulunuyoruz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Şükürler olsun, sonunda sizi' o noktada gördük. 

(BAŞKAN — Lültfen Sayın Bozkurt, çok müdaha
le ediyorsunuz, 

İBAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Simidi dikkat edildiği gibi bütün bu fonlara şu anda 

— 491 — 



T. B. M. M. B ; 93 1 . 5 . 1985 0 : 1 

206 milyar İra para gelmiş, fiilî harcama da 170 mil
yar lirayı bumıuştur. 

Ne yapılmıştır; Toplu Konut Fonu marifetiyle 
konut sektörü harekete geçirilmiştir. Birçok arkadaş
larımız şunu veya bunu söyleyebilirler; ama bugün 
ortada bir vakıa vardır; çimento sanayiinüm iç talebi 
bunu açık bir surette göstermektedir. Çimento iç tü-
ketimi geçen sene yüzde 1'7'riin üzerinde artmıştır, 
bu sene aynı rakam gösteriliyor ve inanıyorum ki 
diğer tuğla ve kıiremlilt sarfiyatı da bu tempoda halt
ta daha yukarıda bir artış gösteriyor. Konut sektörü, 
İnşaat sektörü artık esildi durgunluğunda değildir. 
Hatta bizim aldığımız birtakım bilgilere göre, kalifiye 
eleman ihtiyacı büyük çapta meydana çıkmaya başla
mıştır. İşsizliğe karşı'da önemi bir sektör harekete 
geçirilmiştir. 

Kamu Ortaklığı Fonuyla ilgili olarak, kanun geç
tiği iç'in, kısaca şunları ifade edeceğim : Birçok önem
li barajın ve yolun hızla devreye girmesi planlan
mıştır ve bunlar içlin paralar verilmektedir. Artık es
ki devirlerde olduğu gibi bu barajların 3 - 4 senelik 
bir süre içlin planlanıp 15 senede biltiriılmesi düşünüt-
memekltedir. Misalini vereceğim yollarda da aynı du
rum yar; işte İzmlit - İstanbul arasındaki ekspres yo
lun yapılıp hizmet e açılması tam 15 sene sürmüşjtür. 
Topu topu 50 kilometrelik bir yoldur. 

İnşallah, Allah kısmet etderse bu ayın 29'unda is
tanbul'da ikinci Boğaz köprüsünün temellini attığı
mız zaman sadece bir Boğaz köprüsü değil, 200 ki
lometrelik bir ilave ekspres yolun da temeli atılacak
tır; Kırklareli - Tekirdağ kavşağından ta Adapazarı'na 
kadar olan ekspres yol. Bu sistemin bütünüyle biti
rilmesi 3 ilâ 4 sene içerisinde olacaktır; öyle 15 sene 
değil 

Tabiatıyla bu bizüm çalışma siistemimizîdıir. Gerçi 
bazı arkadaşlarımız «Çok hızlı çalışıyorsunuz, ayağımız 
bazan takılıyor» diyebilirler. Takılsın* fark etmez; 
Türkiye'nin işjleridi mümkün olduğu kadar hızlı gör
mek mecburiyetindeyİZj 
Şimdi müsaadenizle bir önemli konuya geçmek is

tiyorum. Şu kanunda Türkiye Elektrik Kurumu ge
lirlerinden yüzde 10'a kadar bir payın ayrılarak Top
lu Konut Fonuna verilmesi öngörülmektedir. Bunun 
sebebi nedir? Bir kere hemen şunu ifade edeyim; bu 
demek değildir ki elektriğe yüzde 10 zam yapacağız; 
hayır. Bakınız, daha evvelki kanunda elektrik enerj'M 
dışında diğer sektörlerden mesela benzinde yüzde 15 
var, lirriit vardır, halen yüzde 5 alınıyor. Gazyağımda, 
motorinde yüzde 7 var, halen yüzde 3 alimıyöır. Mu-

1 hakkak ki elektrik enerjisinden de atiyle yapılacaktır. 
Bu bir gelir - güder dengesi meselesidir. 

İkinc'i bir konuyu daha söylemek işitiyorum Türki
ye, elektrik enerj'isi kaynakları bakımından -şu andaki 
bilgilerimize göre- dünyada en fakir ülkelerden biri-
ıdür, Ben, bu mesele üzerinde enerji kaynaklan bakı
mından epey durmuşuimdur, birçok ülkenin durumu
nu bizimle mukayese etmişimdir. Bugün ilerlemiş sa-' 
nayi ülkeleri de dahil, gelişmekte olan ülkelerin bir
çoğunda petrol istihsali, tabiî gaz istihsali bizden çok 
daha yukarıdadur. Misallerini teker teker vermek ka
bil, hatta hiçbirimizin tahmin edemeyeceği şekilde 
bugün Almanya bizden daha fazla petrol veya tabiî 
gaz çıkarmaktadır. Nispî olarak söylüyorum. Arjan
tin ve Brezilya yüzde 50 ihtiyaçlarını karşılayabil
mektedirler, Türkiye sadece şu anda ihtiyacının yüz
de 12lsıini karşılıyor. Dışaıridan ithal ettiğimiz ener fi, 
sadece elektrik enerjisü değidir; hepsi bizim ekono
mimize büyük bir yüktür. Bugün petrole verdiği
miz miktar 4 mÜlyar doların üzerindedir. O vakit şu
nu yapmaya mecburuuz; elektrik enerjisini ve enerji 
menibalarını, enerjiyi daha iktisatlı kullanmaya mec
buruz. İktisatlı kullanmanın yolu, birçoklarınızın dü
şündüğü gibi, televizyonda, radyoda ilan verirsin'iz 
«Lambanın birini söndürün» dîye; ama bundan bir ne
tice çıkmaz. flMİDP sıralarından «Zamla yapılır» ses
leri) 

O değildir, fiyat politikasıyla yapılır. Fiyat politi
kasıyla yapılır, sebebini de söyleyeceğim; Türkiye'de 
ağır enerji kullanilan sanayie yönelmemek, daha az 
enerji kullanan daha başka sanayie yönelmek için bu 
şarttır. Bunu böyle düşünmeye mecburuz, Aksi tak
dirde bu faturanın bedelini hepimiz çok daha ağır 
öderiz. Geçitüğfrriiz yıllarda bunun müisalleri gömülmüş
tür. Bunu söylerken hemen şunu ifade edeyim; zan-
netmeyin'iz ki dar gelirliden, sosyal durumu daha za
yıf olandan daha fazla para alıyoruz; hayır. Bizim 
iktidarımız dönemimde ilk defa 60 kilovat /saate ka
dar kullananlar içlin çok ucuz bir tarife yapılın ıştır, 
sanayiden de epeyce ucuz. Bu 60 kilovat /saat yeni 90 
kilovat/saate yükseltilm'işlfiir. Yine de en ucuz elektrik 
alanlar bu gruptadır. Bu yüksek rakamlar daha ziya
de daha fazla elektrik kuliananidan ve kısmen sanayi
den alınmaktadır; ama demin de söylediğim gibi, sa
nayimizi ağır elektrik enerjisi veya ağır enerji kulla
nan yola itmemek içm, Türkiye'nin genel meselesini 
halfedebiîmıek için bu yol tercih edilmiştir. Buna mu
kabil 90 kiloivat/saate kadar elektrik enerj'isi kulla
nanlara ucuz tarife getirilmiştir. Getirilmeye de devam 
edilecektir, 
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Eğer bu memlMteltte elektrik enerjisini dünya fiyat
larının çok altında satmaya kalkarsanız bundan da 
daha fazla kullananlar istifade eder, az kullanan isti
fade etmez, daha fazla eleikltrı'k enerjisi kullananlar is
tifade eder ve ondan Sonra da ne odur devamlı ola
rak; bu enerji yanlş kullanılmaya başlar, daha fazla 
enerji talebi meydana gelir. Daha fazla enerji tale
bini de karşılamanız için ya dışarıdan petrol ithalatı, 
gaz ithalatı veyahut da elektrik enerjisi ithalatı yapar
sınız. Onun ipin, elektrik enerjisi meselesinde daha 
rasyonel düşünmeye mecburuz. Bunun yolu da arz -
talep meselesinde fiyat mekanizmasından geçer. Bu
nun Ötesinde de başka bir formül yoktur. 

Şurasını açıkça ifade ederim : Şü projeler, yani 
kamu ortaklığı olsun, ister toplu konut meselesi ol
sun, bunlar bu iktidarın en önemli projelerinden iki
sidir ve en hayatî projelerinden ikisidir ve nitekim 
rakamları dia size ifade ettim. Çalışan, nebice alın
mış olan projelerdir. Bunlara itiraz etmeyiniz. Doğu, 
Güneydoğu Anadolu'da birtakım projelerin buradan 
finanse edilmesine başlanmıştır, Söylerrüyorum, filan 
proje, falan proje diye. Baraj meseleleri bununla hal
ledilmektedir. Daha birçok konular, demin de ifade 
etüim*. sosyal meselelerin çoğunluğu gene buralardan 
halMtaıektedir, |ama iktisadî esaslara da dikkat ede
rek, | 

IKimse aksini |ddSa edemez; Toplu Konut Kanunu 
dar gelirli ve ortk direk için getirilmiş bir kanundur. 
•Hiç kimse aksini [iddia edemez; buranın müşterisi zen
ginler değildik-. Buranın müşterisi hali, vakti orta hal
li insanlardır. Mşracaat edenler de koooperaâflerdıir, 
kooperatiflerin dıkırida ferdî kredi alanlardır. Rakam
lar belidir .EBnlcjeki imkânı zorlayan, ama yuva sa
hibi olmak isteyeiıflerdir. DevM bu imkânı gefeniştör, 
Türkiye Büyük &pllet Meclisi bu kanunları geçirmiş
tir, biz de 6 - 71 aydır bu tatbikatı yapıyoruz. 

(Kamu ortaklımı meselesi de aynı şekildedir. Mem
lekette işsizliği kjaldırabitaek, memleketin kaynakla
rıyla meseleyi hajlleiümek üzere getirilmiştir. Bdz de
vamlı olarak dış | kaynaklara müracaat edemeyiz, ell
inizi yardım diyej açaimayız. Bu işiten vazgeçmek la
zım. Dışarıya gti^en verebilmenin yolu, dışardan kre* 
di alabilmenin yojlu, kendi imkânlarınızı da en iyi bir 
şekilde kullandığıjnızı göstermektir, iste bu kanunlar 
bu maksatla da ge|tiriflmıiştir. 

©akınız ifade ^deyîm : Kamu ortaklığında Keban 
Barajı, Antalya'djı Oıymapınar Barajı, yapılmakta 
olan Karakaya ftaırajı; devlet vaktiyle bu barajları 
Türkiye Elektrik | Kurumuna olduğu gibi devrediyor 

sıfır kuruş alıyordu. Biz şimdi sıfır kuruş almıyoruz. 
Biz bu barajlardan elektriği Türkiye Elektrik Kuru
muna kilovat/saati 13 liraya satıyoruz. Satmaya da 
mecburuz. Çünkü, bu barajlar milletin parasıyla ya
pılmış. Tekrar yeni barajlar yapmak işitiyorsanız, 
tekrar sulama tösitsıteri yapmak İstiyorsanız iste vol
tandan bir tanesi de budur. Başka çaresi de yoktur. 
Bu kaynaklar döndürülecektir. Halkın tasarrufları en 
iyi bir .şekilde kullanılacak, daiha fazla yatırım yapı
lacaktır; ama daha fazıla yatırım, para basarak değil, 
ancak bu suretle olacaktır. 

(Elektrik enerjisini bir taraftan pahalı yapmaya 
mecburuz. Onun sebeplerimi izah ettim. Ama bir ta
raftan da bunun karşılığında aldığımız paralarla Tür
kiye'nin gücüne güç katacağız dedim. 

İBuigün Türkiye Elektrik Kurumu eskisi gilbi değil
dir. Yatjrıımtanın hemen hemen hepsini kendi imkân
larıyla yapar hale gelmiştir, büyük çapta yapar hale 
gehnişltir. Tü^kliye'niin köylerini elektriklendirmek işiti
yorsak, elektrik enerjisini biz dışardan almayıp kendi 
kaynaklarımızla karşılamak işitiyorsak, Türkiye Elekt
rik Kurumuna daha fazla yatırım imkânı vermeye 
mecburuz. Aksi takdirde, ucuz elektrik satalım der
ken, hem elektriği ydk haline getiririz, hem de var
lıklıya yardım ederiz; fakire değil, elektriği olmaya
na değil. Onun için, bu politika doğru bir politika
dır. Biz doğru olduğunu bildiğimiz için hiç korkma
dan yapıyoruz, 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANlAıP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başbakan 
Özail, 

Efendim, şahısları adına söz alan milletvekillerinin 
söz sırasını okuyorum : 

İL Paşa Sanıoğlu 
.'• 12, Ayhan Fırat 

3, Ferit Melen 
Sayın Paşa Samoğlu, buyurun efendim. 
Sayın Sarıoğlu süreniz 10 dakikadır. 

ıPIAŞlA SARIOGLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; sözlerimle başlamadan önce bir 
hususu arz edeyim; Anavatan Partisi Grubu adına ko
nuşan arkadaşım sosyal adaletle ilgili bir görüş ileri 
sürdü. Evvela şunu söyleyeyim ki, bizim siyasî lite
ratürümüz «Sosyal adalet» kavramında yeni bir tarif 
kazanmıştır. Eğer sosyal adalet zam ilse, bu ancak size 
yakışır arkadaşlar. (MP şuralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Eğer süz* her gün yapılan zamları, fakir fu
karanın sırtına binen zamları sosyal adalet kabul edi-
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yorsanız, halkın huzurunlda bunun doğru olduğunu 
ispat edin. (ANAP sıralarından «Anlatıyoruz» ses
leri) 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale 'etmeyelim. 
Devam edin Sayın Paşa Sarıoğlu. 
(PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, birbirimizi iyi anlayalım; çünkü, sizler de 
bizler de dolaşıyoruz. Artık zamılar yüzünden millet
vekilleri arasında parti farkı kalmamıştır, çünkü, kli-
min önüne gitseniz herkes zamlardan şikâyet edi
yor; 

uzlaştığını yerlerden birisinde, yaşlı bir vatanda
şımız konuşmamdan sonra şunu söyledi : «Evlat, bazı 
şieyler vardır değer geçer; bazı şeyler var deler ge
çer. Bu hükümetin zamları bizi delip geçiyor». (HP 
sıralarından alkışlar) 

'BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — 
Konuya gelin. -

PASA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın Başbaka-
nıim, konuya geleceğim ve bazı hususlarda sizin gö
rüşlerinize katkıda bulunacağım; ama, pozitif yönde, 
sizin düşünceniz şeklinde değil. (ANAP sıralarından 
gülüşmeler) Biz kendi görüşümüz istikametinde po
zitif olduğuna inanıyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen-
dlim4 

iBuyurun devam ediniz. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, simidi yüzde 10lük bir zam geliyor. Türkiye 
Elektrik Kurumunun kilovat/Isaat satışından yüzde 
10 nispetinde Toplu Konut Fonuna bir hi-slse ayrıl
mak isteniyor. 

Türkiye^de konut probleminin olduğunu bütün 
partiler bilm'ektedir; ama burada bir tercih yapmak 
lazım. İktidarın buradaki tercihini ania'rnamız müm
kün değildir, tktidar bir taraftan konuta ihtiyacım var 
diyor, öbür taraftan da daha m'ühülm olan ve kriz 
içinde olduğumuz bir enerji sorunu var diyor. Şim
di, bir taraftan fon alıp diğer tarafa aktarmanın ge
rekçesini burada savunmanın mümkün olmadığını gö
rüyorum; Sayın Başbakan da savımamadı, 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Sen anlamadın. 
'PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Beyefendi, biz 

meslekten geldik, çok iyi biliyoruz. Esprisini de siz
den çok İyi biliyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, geçenlerde buraida tekrar ifade ettim, fona 
ihtiyacınız varsa, Türkiye'de maliye müfettişlerinin 

tespit ettiği 65Û milyarlık kaçak Vergi vardır. Ayrı-' 
ca, 212 milyar da Kurumlar Vergisinden kaçak var
dır; İkisini topîiayın 862 milyar eder; işte size büyük 
bir fon. 

Şimdi bunun mazarebi nedir? «Efendim, biz bun
ların ancak yüzde 3 "ünü tetkik edebiliyoruz:» diyor
sunuz. Bu imkânlar Maliyenin ellinde var. Maliye bu 
vergilerin yanışını toplasın o zaman elinli öpelim; ama 
her gün, geceleyin düşünüp, sabahleyin güneşle bera
ber zam yaparsanız, Türkiye'de her doğan çocuk 
zamla doğuyor demektir arkadaşlar. Bunu kimse ka
bul etmez. Milletin önüne gidelim bunları tartışa
lım) 

Değerli afkaidaşlarım, buraida birkaç defa söyle
dim tekrar söylemek istiyorum; enerji konusu ger
çekten mühimdir. Bizim enerji konusuna yaklaşımımız 
bugüne kadar tutarlı olmamıştır. Sayın Başbakan da 
buraida, söylüyorum; Norveç'i de misal olarak göslter-
mıişjtiim; sadece su kaynakları vardır ve 92 milyar kilo
vat /ısaat enerji ürötmektedir. Kişi başına tüketimi de 
24 bin kilovat/'saatlÜr; ama ne yapmıştır Norveç? 
Kendisine göre bir teknoloji üretmiştir ve bütün su 
kaynaklarını harekete geçirmiştir. 

Şimdi bizüm memleketimizde - Başbakan da bili
yor, meslekten olan arkadaşlarım da biliyor - enerji
nin yüzde 60'ı ithale daya'nıyor, Bugüne' kadar da 
bu programın uygulanmasında ıisrar edilmiştir. Enerjî  
sinlin yüzde 60'ı dövize dayanan bir ülke olarak her 
sene enerji için 1 milyar döviz transfer etmek veya 
kaynak .bullmak mecburiyetindesiniz.. 

Verdiğiniz bütçe bellidir, bütçe imkânları içeri
sinde bu kadar verilmiştir, ona bîr şey demiyorum; 
ama şunu isterdim : Buradan yüzde 10luk pay ay-
rulması yerine, başka bir fon oluşturularak Türkiye 
Elektrik Kurumunun ve enerji ile uğraşan diğer te
şekküllerin bu projeleri zamanında yetiştirmesine yar
dım ed'ilsîn. Şimdi ben, biliyorum, arkadaşlarımla da 
konuşuyorum, bugün Keban Barajının gelirinin bir 
kısmının ayrılması o kurumu sarsmıştır. Simidi siz 
bunu da ayırırsanız buradan, ki Sayın Başbakanın hu
zurunda söylüyorum Merkez Bankasında vadesi gel
miş, borçlia alınmış bonoların hiçbirisinin karşılığı 
Türk Lirası transfer edilmemiştir, aylardır bekliyor 
ve burada yine söylüyorum (Yakında gazetenin bi
rinde çıktı) lüks tüketime 529 milyon dolar para har
canmıştın 

Değerli arkadaşlarım, projelerin tek tek bazını al
dığınız zaman görürsünüz; bazılarının 7 milyon do
lar, bazılarının 3 milyon dolar,, bazılarının 10 mil
yon dolar paketleri beklemektedir. 
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iSayra Enerji Balkanının dikkatini çekmek istiyo
rum; memleket lüks peynir yemeyebilir, lüks havyar 
almayalbilıir, başlka şeyler almayabilir, onları alanlar 
zalten başlka şeklide de alıyordu; fakat buradan, 529 
milyon dolar tüketimden 100 milyonunu vermek su
retiyle bu projelerin hepsi harekete .geçirilebilirdi. 
(Gürültüler) 

OMen oradan konuşmayın da buradan konuşun. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyin. Devam edin Sayın Paşa Sarıoğlu. (ANAP sa
ralarından «Saçıma» sesleri, gürültüler) 

(PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Saçma sözünü 
bu Meclîste bir milletvekillinin ağzıma yakıştıramuyö-
rum4 

'•BAŞKAN — Buyurunuz efenldim, devam edin lüt
fen Sayın Sarıoğlu. 

(PASA SARIOĞLU (Devamla) — Şimdi değerli ar
kadaşlarım... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen ©fendim, de
vam edin. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bir defa bilirimize tahammül etmeye mec
buruz. Fikri olan buradan söyler; fakat onun da çer
çevesi vardır. (Gürültüler) 

IBAŞKAN — Lütfen Sayın Sarıoğlu. (ANAP sı-
ıfallarından «Politika yapıyorsun» sesleri) 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — ©iz zaten politl-
'kacıiyız arkadaşım; mecburuz, mecburuz. Fikirlerimizi 
söylerken politika da yapıyoruz dernektir. 

IBAŞKAN — Lütfen Sarıoğlu, devam edin efen-
dknt 

TÜLAY ÖNİEY (istanbul) — Sayın Başkan, biraz 
da salondakileri ikaz edin, konuşmacıyı değil. (HP 
sıralarındari gürültüler) 

»BAŞKAN — İhtar ediyorum efendim. 
Lütfen devam edin efendim. 
iSiz de aynısını yapıyorsunuz, siz de konuşuyorsu

nuz, hatiplere siz de müdahale ediyorsunuz. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, de

minden beri konuşmacıyı ikaz ediyorsunuz. 
IBAŞKAN — Size de ihtar ediyorum, onlara da ih

tar ödüyorum. Lütfen efenldim, bu yaptığınız nedir? 
Lütfen sayın hatip, devam ediniz efendim. 
IPAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Değerli arka

daşlarını, ben Sayın Enerji Bakanımızın, (Kendisi bu
rada yok, çıktı, iyi ki öturmamıış) böyle bir kanun 
tasarlısını, hem de kendisinin en önemli kurumların
dan birisinin bütçesinden para ayrılmasını burada otu-

I rup da savunmasını istemezdim. İyi ki burada değil
dir; faikalt bunun bir mantığı yoktur. Sonuçta TEK 

I şunu yapacaktır : Kendi kaynağından yüzde 10 ek-
j ısildiği 'için yüzde 10 zam yapacaktır. 

Türkiye'de kişi başına elektrik tüketimi 524 kilo-
I vat/saattir arkadaşlarım. Bizim enerji tüketiminin 
I spectrumuna baktığınız zaman vatandaşın evlerde 

kullandığı elektrik tüketimi yüzde 22idİr. yüzde 78"i 
'îso sanayie 'gitmektedir. 

I Simidi yüzde 22'nin içerisinde Vatandaştan hangi 
tasarrufu bekliyor Sayın Başbakan; sormak istiyo-

I rum? Çünkü memleketin... 
AHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Fabrikadan 

bekliyoruz, fabrikaldan. 

(PAŞA SARIOĞLU (Devamlla) — Memleketin, 
Ankara dabil, yüzde 70'i gecekondudur. Gecekondu-

I nun zâten ilki tane odası vardır. 1 tane lamba yanar 
arkadaşlarım. Şimdi bu 1 tane lambanın da söndürül-

I meşini istemezsiniz herhalde. Onun için, bu yapılan 
I zammın, sonuçta bir zam olacaktır, Türkiye Elektrik 
I Kurumunun bütçesinden ayrılanaisı yersizdir ve bu 
I enerji yalttrımîarıını hızlandırma değil, doğrudan doğ-
I rüya bir fcöstekliemedir. 
I Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından al

kışlar) 
I IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
I Sayın Ayhan Fırat, buyurunuz efendim. 
I Süreniz 10 dakika Sayın Fırat; buyurunuz efen-
I diım, 

I AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say-
I gıdeğer milletvekilleri; yarım saat önce Yüce Meclis-
I ten bir kanun geçirdik ve o kanunda sayın bakan de-
I diler ki, «Bu Kamu Ortaklığı Fonundan ayırdığımız 
I 29 milyarı enerji santrallarına yatırdık, bu sene 94 mil-
I yar ayıracağız.» Ben o zaman da bahsetmiştim; şimdi 
I geldik bir başka kanuna. Bu kanuna bakıyoruz, bu de-
I fa enerji; TEK'in bütçesinden yüzde 10 alıyoruz Top-
I lu Konuta veriyoruz. Oradan alıp buraya veriyoruz, 

buradan alıp Toplu Konuta veriyoruz. (HP sıralarm-
I dan gülüşmeler) 
I Muhterem arkadaşlarım, sayın milletvekilleri, din-
I leyiniz. Bakın arkadaşlarım, Türkiye'de hakikaten du-
I rum çok kötüdür. İstirham ediyorum, sizin hazırla

dığınız Beş Yıllık Planda, 1989 yılında Türkiye'deki 
I enerji darboğazını aşacağınızı iddia ettiniz. Nasıl id

dia ettiniz? 60 milyar kilovat/saat enerji üreteceğinizi 
I iddia ettiniz. Saygı duyuyorum. 13 bin megavat gü-
I cünde Beşinci Beş Yıllık Plan kurulu güç olacak. Şu 
I anda ne kadardır? 7,5 diyelim; fark 5,5. 
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Muhterem arkadaşlarım, Dördüncü Beş Yıllık Plan 
döneminde kurulu güç yüzde 7,3 olarak artmış, üretim 
4,7 olarak artmıştır. Beşinci Beş Yıllık Planın hedefi, 
ki siz yaptınız, yüzde ll'dir ve üretim artışı da yüz
de 11 mertebesindedir. Yani bu 5,5 megavatlık kuru
lu gücü artırmaya mecbursunuz. 1984 yılı sonu fiyat
larına göre, bir megavat kurulu güç yaratabilmeniz için 
500 milyar TL. yatırım yapmanız lazım. Şimdi 5,5'la 
çarpın 2,7 - 2,8 eder. Yani 3 trilyon TL. 5 sene içeri
sinde yatırmanız lazım. 3 trilyonu 5'e bölün 550 - 600 
milyar yılda. 

Bakın arkadaşlarım, Türkiye'de yatırım yapan ku
ruluşlar kimdir? TEK'tir. TEK'in bütçesine bakın, 
400 milyar yaptırım vardır. 200 milyarı enerji yatırım-
larınadır, üretim yatırımlarınadır. Bunun haricinde bir 
de DSİ yatırım yapar. DSt'nin barajlara yaptığı yatı
rım da 165 milyar TL.'dir. Yanlışım varsa, açar bakar
sınız. 35 milyar da Toplu Konut Fonundan ayrılan
dır, eder 200. 200 de TEK'in etti 400. Açık 150. Daha 
bugünden yüzde 20 oranında sizin enerji yatırımları 
açık veriyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bakın Türkiye'de... 
(ANAP sıralarından «Ne yapalım?» sesleri) 

Dinleyin arkadaşlarım, bilginin faydası vardır. (HP 
sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlarım, Ambarlı santralı fuel - oille çalışan 
Sayın Başbakanın da dediği gibi, bir santraldir. 1 ki-
lovat/saa,t enerji için 250 gram fuel - oil yakar. 1 ton 
fuel-oil 170 dolardır. 170'ten hesap edin, 25 lira 
yalnız kilovat/saatte fuel - oil parası verir. Sarıoğlu 
arkadaşımın dediği doğrudur, Norveç, tümüyle su san-
trallarından 92 milyarı karşılar; Türkiye'de yalnız su 
santrallarının potansiyeli 110 milyor kilovat/saattir. 
Ne kadarından istifade ediyoruz? Yüzde 11'inden ar
kadaşlarım. Peki 110 milyar kilovat/saatin fuel-oil 
eşdeğerini bulalım. 4'e bölün, 27,5 milyon fuel - oil. 
170 dolardan ne yapar muhterem kardeşlerim? 4,5 
milyar dolar. Bunun kaçından istifade ediyoruz? Yüz
de lO'undan. Yani Türkiye'de yılda 4 milyar dolarlık 
güç nehirler vasıtalıyla akıp gidiyor ve biz bakıyoruz 
arkadaşlarım. 

O halde Türkiye'de enerji yatırımlarına bu 4 mil
yar doları tutacak, yani Sayın Başbakanın söylediği 
doğrudur, yılda 4 milyar dolar dışarıya verdiğimiz 
enerjiyi tutabilecek yer bellidir. Biz diyoruz ki, enerji 
yatırımlarından yüzde 10 alırsanız, bunu yapamazsı
nız. Biraz önce arz ettim, zaten 150 milyar açığınız 
var, bir de buradan yüzde 10 keserseniz muhterem 
kardeşlerim, 1989 yılı sonunda, bu ülke enerji darbo

ğazına girer. Neden? Çünkü, halen yatırımlarda parası 
ödenmeyen müteahhitler vardır, geciktirme vardır. 
Eğer bu ülkede enerji yatırımı istenen boyutlara ge
lemediği takdirde, siz bu ülkeyi baştan başa donats^-
nız da, hiçbir mana ifade etmez. 

Muhterem kardeşlerim, sayın arkadaşım biraz ev
vel dedi ki, «Bu kanun sosyal amaçlıdır, siz bizi des
teklemiyorsunuz.» Daha, dün Plan ve Bütçe Komis
yonunda bir yasa çıkarıldı, ben hükümete teşekkür et
tim. Neden?.. Almanya'da çalışıp da Bağ - Kur'a gire
memiş ve mağdur olmuş kişilerin mağduriyetini önle
yici bir yasa geldi, derhal destekledik, kendi partilerin
den 2 arkadaş karşı çıktı. 

Bakın şimdi arkadaşlarım, ben şunu iddia ediyo
rum; Türkiye'de enerji üretilen yer neresidir? Keban' 
dır, Afşin - Elbistan'dır, Dicle'dir, Karakaya'dır, Ata
türk Barajıdır. Bunların hepsi Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu'dadır. Enerji tüketimi nerededir? Türkiye'nin 
kuzeybatısındadır. Bunun için yalnız bu sene TEK 
120 milyar liralık yatırım yapacak ki, o enerjiyi o ta
rafa nakletsin. Peki arkadaşım kullanan ödesin; ama 
fstanbul'dakine de aynı tarife, Keban'ın dibindeki köy
lüye de aynı tarife; bu sosyal adalet mi, soruyorum 
size? (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonun
da eski enerji bakanımıza sordum dedim ki... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Edebiyat yapıyor
sun. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Arkadaşım sen 
çok konuşuyorsun; ama dinleme nezaketin yok. De
dim ki, «Sayın bakan lütfen istirham ediyorum elek
triğin kilovat/saatine 2 lira zam yapın, 33 milyar ki
lovat/saatten 66 milyar, bunu alalım - bu ülke buna 
katlanır, fakıir insan da bunu verir - Afşin - Elbistan' 
in (B)'sini yapalım, Atatürk Barajını yapalım.» Dedi 
ki, «Biz sizden daha ileriyiz, biz fakirin kullandığı 
elektriğe 1 lira, sanayiin kullandığına, zenginin kul
landığına daha fazla zam yapacağız». Muhterem ar
kadaşlarım, 1 ay sonra, yani 1985 yılının 1 inci ayın
da elektrik zamları çıktı. Sayın Başbakanımın söyle
diği gibi, 90 kilovatın altında enerji kullanan gece
kondu sakininin kilovat/saati 16 lira olan enerji bede
li 18 liraya çıktı, sekizde bir. Kilovat/saatini 30 liraya 
kullanan sanayicinin elektriği de 32 liraya, çıktı; iki
sinde de 2 lira. Biri onbeşte bir, biri sekizde bir ora
nında zamdır. Bu mudur sosyal adalet? v 

Hepinize saygılar sunuyorum. (HP sıralarından al
kışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Tadarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
nun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2985 sayılı Kanunun 2 nci mad
desine (k) bendi eklenmiş ve son fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«k) Tüketilen elektrik enerjisinin satış kilovvatt 
saat bedeli üzerinden en fazla % 10 nispetinde hesap
lanacak miktarlardan,» 

«Yukarıdaki bentlerde belirtilen nispet ve mik
tarları tespite, azaltmaya veya bir misline kadar ar-
tırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen? 
Buyurun Sayın Melen.-
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; evvela Sayın Başbakana teşekkür et
mek istiyorum, çünkü bir ciddi müzakere yapmak 
imkânını bulduk. Bu sayede karşılıklı fikirlerimizi tar
tışma imkânı bulduk. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan madalyonun 
bir tarafını gösterdi; ama madalyonun öteki tarafı 
da var; herhalde onu da görmek istersiniz ve hakkı
nızdır. 

Evvela şunu ifade edeyim : Fonlar hakkındaki bi
zim görüşlerimiz malumdur. Bu fonları bütçe içeri
sinde harcamak pekâlâ mümkündü, hiçbir mani yok
tu; ama bütçe içinde olunca tabiî Meclisin tasvibiyle 
harcanacaktı; fakat ayrıca, bütçe gelirlerinin bir kıs
mım çekip alıp başka bir fona koyup, sadece hü
kümetin takdiriyle sarf etmek imkânını bulmuşlar
dın bu yoldan; sadece bundan ibarettir pratik fayda
sı, yoksa yeni bir gelir bulmuş değiller, yeni bir fon 
da bulmuş, değiller. 

Şimdi, bir taraftan bütçenin gelirlerinin bir kıs
mını ayırıp bir fona koymak, onu da kamuoyuna 
«Ayrı bir gelir bulduk» diye ifade etmek, bir taraf
tan da bütçenin bu yüzden büyük açık vermesine se
bep olmak bence doğru bir politika değildir, daha doğ
rusu, tasvip edebileceğimiz, Meclisin tasvip edebilece
ği bir politika değildir; ama Meclisin büyük çoğunlu
ğu bunu kabul etmiştir, bir müddet yürüteceklerdir, 

sakıncaları elbette görülecektir. Bu konu üzerinde faz
la durmak istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben biraz işin duygusal ta
rafım ele almak istiyorum. Şimdi, bir insan 100 kilo 
taşıyabilir, buna bir 10 kilo daha ilave ederim, za
rarı yok, taşısın diyebilirsiniz, onu eklersiniz. Bir za
man sonra bir 5 kilo daha ilave edelim der, onu ek
lersiniz, onu da taşır; fakat bir 5 kilo daha ilave et
meye kalkarsanız çöker. Şimdi Türkiye'de durum bu
dur. Maalesef büyük halk kitleleri bugün geçim sıkın
tısı içinde çökmeye başlamıştır ve korkuyorum, bu 
cemiyetin temelini bu yüzden sarsacağız. 

Sayın Başbakanla mutabık olmak istiyoruz. Sos
yal politika elbette lazım. Kendileri de geçen gün 
bir yerde okudum, grupta beyan etmişler; sosyal po
litika takip etmeye mecburuz, ediyoruz. Sosyal poli
tika takip etmek için sosyalist olmaya veya sosyal 
demokrat olmaya ihtiyaç yok, zaruret de yok. Bugün 
dünyanın her yerinde devletlerin, hükümetlerin belli 
vazifeleri vardır. Halkın hayatıyla, sıhhatiyle, geçimiy-
le ilgilenmeye mecburdur, onu sağlamaya mecburdur. 
Onun hayatını, geçimini mütemadiyen ağırlaştıran po
litika, sosyal politika olmaz. Eğer, sadece konut yap
mayı sosyal politika sayıyorsa, evet konut yapmak 
lazım, hakikaten memleketimizde konut ihtiyacı var, 
bunu yapmak lazım; ama bunu yaparken, fakir kit
lelerin, bilhassa kazancı az kitlelerin sefaletini, ıstıra
bını da artırmamak lazım. Böyle bir politika yürüt
mek istiyorsanız, sağlıklı kaynaklardan gelir sağlama
ya mecbursunuz. 

Elektrik konusuna gelince : Elektrik bugün hal
kın, hatta köylümüzün de büyük bir kısmı dahil (Al
lah'a şükür birçok köylerimize elektrik gitti) ihtiyaç 
maddesidir. Benim evimde çalışan gündelikçi bir ka
dın getirdi faturayı, ayda 5 bin lira geliyor. (ANAP 
sıralarından «Mümkün değil» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Melen, süreniz doldu, lütfen 
toparlayınız. 

FERİT MELEN (Devamla) — Şimdi burada ye
niden bir ilave yaparsanız, buna tahammül etmez. 
Ayda nihayet 50 hin lira gelir sağlayabilecek bir va
tandaşa bu yoldan biraz daha eklerseniz ve «Efen
dim, konut meselesi mühim meseledir, sosyal mesele
dir, bunu halletmek için ben mecburum buna» diye
mezsiniz. Behemahal konut meselesini halletmek isti
yorsanız, biraz önce arkadaşım konuştu, daha başka 
kaynaklara başvurma zaruretıindesiniz; yoksa fakirin 
lokmasını elinden alarak onu açlığa, sefalete mahkûm 
ederek değil. Bu sosyal politika değildir. (HP ve MDP 
sıralarından alkışlar) 
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TALÂT SARGIN (Tokat) — 90 kilovat/saat ha
riç Sayın Melen. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Meleri, süreniz geçi
yor efendim, toparlayınız. 

FERİT MELEN (Devamla) — Sayın Başbakan, 
«Türkiye'de elektrik dünya fiyatlarının altında» demek
tedir; evet, öyledir; ama Türkiye'deki millî gelirle mu
kayese etmek istediği başka memleketlerdeki millî ge
lir arasındaki farkı da lütfen düşünsün. Fark aynı mı? 
Aynı millî gelire mi sahiptir? Yani benim evimde ça
lışan gündelikçi kadının muadili bir kadın aynı parayı 
mı kazanıyor? Elbette farklı olacaktır. Ben Sayın Baş
bakana bilhassa rica ediyorum, biraz halkı düşünsün
ler. Bu memleket içtimaî bakımdan çökmek üzeredir. 
Politikanızda belki başarılar sağlarsınız; ama bir ce
miyeti çökerterek değil. Mısır ehramları yapılmıştır, 
büyük eserlerdir; ama binlerce adamın ölümü paha
sına yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Melen, 2 dakika geçiyor, lüt
fen efendim. 

FERİT MELEN (Devamla) — Bu şekilde başa
rılar sağlamak herhalde başarı sayılmaz. 

Teşekkür ederim. (MDP ve HP suulahndan al
kışlar) 

BAŞKAN.— Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Buyurunuz Sayın Kazancıoğlü.. 

YUSUF' ZİYA KAZANCIOĞLÜ (Trabzon) — 
Efendim, Sayın Başbakan şöyle buyurdular : Bu yüz
de 10 zammı, yani elektrik zammını fakir ahaliden 
başka nispette alıyoruz; zengin kısma, sanayici kıs
ma daha yüksek fiyatla satıyoruz. Bunun böyle oldu
ğunu bir an için kabul edelim; yani elektrik fakirlere 
daha ucuz, sanayicilere daha paralı satılacak. Sana
yici bunu alacak, imal edecek ve satacak. O sattığı 
mala maliyet bedeli olarak yüzde 10 koymayacak 
mı? Gayet tabiî ki yüzde 10 zamlı satacak. Peki, o 
yüzde 10 zamlı malı kime satacak? (HP sıralarından 
«Ortadireğe» sesleri) Gayet tabiî ki bu maldan, bu 
memlekette diyelim ki 1 milyon, 2 milyon zengin var
dır, o alacak; ama 48 milyonun üzerine yüklenecek 
bu zam. Demek ki, dolayısıyla yine her şey zavallı 
halkın sırtına yüklenecek. Başka bir çözüm yolu var 
mı? 

Şöyle bir çözüm yolu olabilir : Şeker sanayii, Sü
mer bank sanayii veya çimento sanayiine yüksek fi
yattan satmayız, daha ucuz satarız, o zaman halkın 
- bu eski tabirdir- havayici zaruriyesİnde bir kolay
lık arz ederiz derler; ama şu noktayı da tekrar ede-
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rim, bu gibi tesisleri halka satmaya, hususî sektöre sat
maya hazırlanıyorlar. Hususî sektör aldığı zaman da 
elektriği yüksek fiyattan satmaya mecburdur. O yük
sek fiyattan satılınca bu defa da hususî sektör kati
yen halkı düşünmez, kendisinden başkasını düşün
mez. 

Bir Amerikan profesörünün, zannederim Gail-
braith, bir tarifini arz edip kürsüden ineceğim. Der 
ki, «Bu sanayiciler, büyük patronlar atmacaya ben
zer. Tavuğu gördü mü hemen hücum eder ve kimse 
hücum etmeden yutar. Atmacalar bunlara musallat 
olmasın; ama tavukları toplum yerse tavuk gittikçe 
artar.» Dikkat buyurun, bunu Amerikalılar söylüyor, 
kendi ekolleri söylüyor. (ANAP sıralarından «Anla
yamadık» sesleri) Söyleyeyim. Atmacalara tavukları 
yedirirseniz tavuklar artmaz; ama topluma tavukları 
yedirirseniz tavuklar artar; yani üretim artar, zengin
lik artar. Bunu Amerikalılar söylüyor. 

Saygılarımı arz ederim. (HP ve MDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazancıoğlü. 
Hükümet adına Sayın Başbakan özal; buyuru

nuz efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun vesile
siyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde, yüce Mecliste 
bazı konuları, fikirlerimizin farklılığını ortaya koy
mak bakımından enteresan bir müzakere oluyor, ben 
de bu müzakereye biraz katkıda bulunmak istiyorum. 

Meseleye sosyal politika açısından başladık. Çok 
rica edeceğim bir konu var. Memlekette enflasyon me
selesi yeni bir -mesele değildir. Memlekette enflasyon 
meselesi bizim 1970'lıi yılların sonuna doğru karşılaş
tığımız önemli bir meseledir. Gayet tabiî siyasî müza
kere içerisinde bu konu başka türlü Meclisimizin önü
ne getirebilir veyahut da halkın önünde başka türlü 
ifade edüebilir, denüebilir ki; zam üzerine zam yapı
yorsunuz ve fakir halkı eziyorsunuz, zenginin kârına 
kâr katıyorsunuz; bunların hepsi söylenebilir. Bunla
rın hepsi söylenir; ama hiçbirisi doğru değildir. (HP 
sıralarından gülüşmeler) Söylenmesi çok kolaydır. Söy
leyen arkadaşlarımız da seslerini bunu söylerken biraz 
yükseltirler, biraz da bu tarafa doğru bakarlar, çok 
rahatlıkla konuşurlar; ama doğru değildir. Neden doğ
ru değildir? Memleketin gerçeklerini görmek mecbu
riyeti vardır. 

Balcınız, Sayın Melen bu memlekette daha evvel 
Maliye Bakanlığı yapmıştır, Başbakanlık yapmıştır; 
hiç unutmuyorum, bir hatıramı anlatacağım. Şene 
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1964; rahmetli ismet tnönü Başbakan, Sayın Melen 
Maliye Bakam; biz Sayın İsmet inönü'ye Keban Pro
jesiyle ilgili olarak Yüksek Planlama Kurulunda bir 
brifing yapıyoruz; ben kendisine, Keban Projesinin 
elektrik enerjisi bakımından önemini anlatıyorum. He
men, antrparantez bir şey daha söyleyeyim. O tarih
lerde de (1962 - 1963 senelerinde) Türkiye'nin elektrik 
enerjisi kaynaklarından hidroelektrik santrallarının bir 
an evvel yapılması fikirlerini biz ortaya attık, bunun 
çok mücadelesini yaptık. Şimdi bakıyorum, o zamanlar 
termik santralların yapılmasını arzu eden birçok arka
daşlarımız vardı; şimdi kamplar değişti, onlar hidro
elektrik tarafına geçtiler. 

SALIM EREL (Konya) — Siz de karşı tarafa > 
geçtiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ha
yır, biz geçmedik, biz yine yerimizde sabitiz. 

Şimdi bakınız, tam bu müzakereler anlatılırken 
Sayın Melen Meclisten geldi, ismet Paşa sordu ve «Ne 
var Mecliste Ferit Bey?» dedi. «Efendim, PTT'nin 
100 üncü yıldönümü diye Meclisten bir özel ikrami
ye çıkardılar» dedi. Hiç unutmuyorum, tabiî ismet Pa
şa kızdı, bu konularda gayet sıkıydı, dedi ki : «100 
yaşına gelsinler öyle verelim.» Yani ikramiye veriliyor. 
Şimdi tabiatıyla o ikramiye vermeyi Maliye Bakanı 
olarak, ben zannetmiyorum; ama karşısına çıktığı mu
hakkaktır. Yani muhakkak karşısına çıkmıştır; ama 
.zannediyorum aynı tarihte bunu teklif edenler de bir 
sosyal politika icabı teklif ettiklerini söylemişlerdir. 
Bunda hiçbir şekilde müzakereyi değiştirmemek lazım. 

Şimdi bakınız, biz açık seçîk her şeyi söylüyoruz. 
Hiçbir şekilde düşüncelerimizden, ortaya koyduğumuz 
politikadan da bir inhiraf yapmadık, en çok güven
diğimiz taraf da budur. Memlekette bir enflasyon var
dır ve bu enflasyonla mücadele ediyoruz. Bu enflas* 

. yonla mücadele ederken, karşımıza gelip, «Efendim, 
kamu iktisadî teşebbüslerinin mallarına zam yapmayı
nız» diyorlar. Niçin yapmayalım? Kamu iktisadî te
şebbüsleri eskiden olduğu gibi, devletin bütçesine yük 
mü olsunlar? Devletin bütçesinin hali malumdur, he
pimiz biliyoruz. Bu yükü asgariye indirmek mecburi
yetindeyiz. 

MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Ta
sarruf, tasarruf. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — «Ta
sarruf» kelimesi her zaman kullanılır; fakat tasarruf 
yapılabildiği kadar yapılır. Bu, parlak laflardan bir ta
nesidir; ama maalesef söylediğiniz kadar netice ver
mez. Bütün iktidarlar döneminde de görülmüştür. Çün
kü, bizim cari masraflarımız ve bizim personel mas

raflarımız zaten limitindedir, zaten en asgarî masraf
lardır. 

Şimdi, bakınız elektrik enerjisi konusu açıldı. Açık
ça ifade ediyoruz. Biz, elektrik enerjisini aldığımız sı
rada ortalama fiyatı 8 liraya satılıyordu. Bunu aldık, 
bugün ortalama olarak 23 - 24 liraya getirdik. Getir
meye mecburuz; demin anlattığım sebeplerden dolayı 
getirmeye mecburuz. Eğer, bu memlekette elektrik ke
sintisi istemiyorsanız, eğer bu memlekette hidroelek
trik santraliarı, memleketin tabiî termik santrailarını 
yapmak istiyorsak, elektrik enerjisini kullananlar bu
nun bedelini ödemeye mecburdurlar ve başka da yolu 
yoktur. Aksi takdirde para basacağız, o zaman da 
«Enflasyon» diyeceksiniz. 

Bugün, Türkiye Devletinin durumu söylenildiği gi
bi değildir. Memleketimizin itibarı vardır. Memleketi
mizin itibarı vardır ki, son 1 sene 3 ay zarfında 3 mil
yar dolara yakın kredi de alınabilmiştir. Bu kredi, 
memleketin önemli projeleri için alınmıştır, işte, yıllar 
yılı «Atatürk Barajı» diye söyleriz; ama şimdiye ka
dar Atatürk Barajının kredisi bulunamamıştır; biz bul
duk. Demin ifade ettim, Boğaz Köprüsü ve ekspres 
yol; onun da kredisi bizim taraf muzdan bulundu. 
Türk HâVa Yollarının 7 tane Airbus uçağının yüzde 
100 kredisi bulunmuştur. Hamitabad'taki gaz santralı; 
aynı şekilde 175 milyon dolar ve önümüzdeki 12 ay 
içerisinde de. servise, hizmete girecektir. Belki bu san
tral girdikten sonra da icabında Bulgarlara, «Elektrik 
almayız sizden» diyebiliriz; ama, bütün bunların yapı
labilmesi için, Türkiye'nin güçlü olması lazımdır. Ben, 
dün bize gelmiş, olan Türk - iş mensuplarına da söyle
dim. Gene açık olarak huzurunuzda ifade ediyorum. 
Hersey istemekte, olmaz bu memlekete ne vermemiz 
lazım geldiğini jde düşünmemiz lazım. Biz, hükümet 
olarak, birçok İsteklerin karşısındayız. Doğrudur bun
lar; ama bir de bunun karşısında, «Memlekete ne 
veriyoruz acaba?» diye düşünmek lazım. 

Memleketimizin çok eksiği vardır. Bu eksikliklerin 
hepsi inşallah bizim zamanımızda büyük çapta gide
rilir; fakat eksiklikler devam edecektir; yeni ihtiyaç
lar meydana gelecektir. Bizden sonra da başka ikti-, 
darlar gelecektir, onlar da yapacaklardır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Ye
ni yeni peynir çeşitleri çıkacak Avrupa'da onları da 
getirmeliyiz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ta
biî o konularda şu : Bakınız çok şey değişiyor, çok 
değiştiğinin biraz farkında olmak lazım. Bir arkadaşı
mız rakamlar söyledi burada; efendim, lüks şunları 
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ithal ediyorsunuz, lüks bunları ithal ediyorsunuz... 
Bu söylediğiniz rakamlar hiçbir şekilde büyük rakam
lar değildir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 3 
milyar dolar açık var 1984'te. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Efendim, 300 küsur milyon dolarlık Türkiye tüketim 
malı ithal eder. 11 küsur milyar dolar içerisinde, 300 
küsur milyon dolarlık tüketim malının en önemli iki 
kaleminden bir tanesi buğday ve arpadır, bir tanesi 
de hamyağdır. Bu da bizim zamanımızda değil, yıl
lardan beri ithal edilir. Zamanı geldiği zaman ithal 
editör. önemli rakamlar da değildir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Gübre zammı... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Yok
sa araba, ithalatı, filanca lüks madde ithalatı; bütün 
bunlardan biz fon alıyoruz. Bütün bunlardan aldığı
mız fon da demin söylediğim konut fonuna gidiyor; 
yani zenginden alıyoruz, orta halliye, ortadireğe ko
nut fonu olarak veriyoruz. Sizler söylersiniz yapa
mazsınız, biz söylemeyiz yaparız. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Tam tersini yapıyorsunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ta
biî sosyal adalet meselesinde.., 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Gelir dağılımı istatistikleri gösteriyor, Dünya, Banka
sının raporu var, kimden kime alınıp verildiği belli 
oluyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Dinlemesini öğren, 
müdahale etme lütfen. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bozkurt, onu başka 
vakit konuşursunuz efendim. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Ortadirek gecekondu 
bile yapamaz durumda. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yapamıyorlar ki. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ge
cekonduların hepsinin tapusu olacak merak etmeyin, 
onu da biz yapıyoruz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
88 seçimleri öncesinde mi? 
. TALAT SARGIN (Tokat) — Yeter be, sen söy

lersin laf atmayın diye. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin meseleleri 
vardır; ama dediğim gibi, bu meselelerin hepsinin 

çözüm yolları da vardır. Hükümetiniz elinden gel
diği kadar bu çözümler üzerinde çalışıyor. Netice 
alıyoruz, netice aldığımız da ortadadır. 

Gayet tabiî bugün önemli meselelerimizden bir ta
nesi işsizlik meselesidir, bunu açıkça ifade etmişizdir. 
işsizlik meselesi en zor meselelerden biridir. Biz, hat
ta seçim beyannamemizde bunu çözeceğiz diye de 
ifade etmedik. Bu meselenin ağırlığını söyledik, bu
nun bir zaman alacağını da ifade ettik. Başkaları 
gibi, rahatça biz bunu çözeriz diye kafadan atmadık. 
Çünkü doğrusunun ne olduğunu da biliyorduk; ama 
bugün açıkça ifade etmek lazım geliyorsa, konut fo
nu tatbikatı, ekonominin hızlanması, millî gelirdeki 
geçen sene yüzde 6'ya yakın artış, elektrik istihsalin-
deki yüzde 10'un üzerindeki artış, her şey işsizlik 
meselesinin bir evvelki yıllardan daha iyi olduğunu 
göstermektedir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
işyeri sayısındaki artış da aynı şeyi gösteriyor mu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet, evet hepsi gösteriyor. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
İşyeri sayısı artıyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Hepsi de artıyor merak etmeyiniz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
işyeri kapanış sayısındaki artış da gösteriyor mu? 
Kapanış da artıyor, iflas da artıyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Kapanan yerler de olur, açılan yerler de olur. Mü
him olan ekonominin götürülmesidir. 

Bir şey daha söyleyeyim şu lüks tüketim malı 
konusunda. Bakınız, yıllar yılı bu memlekette bir dö
viz karaborsası vardır, kimse çözemedi. Var mı bu
gün döviz karaborsası? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) —. 
İzmir Caddesinde pazarlar var. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Hiç aldırmayın, hiç aldırmayın o şekilde yüzde 20, 
yüzde 15 ve yüzde 10 farklı döviz karaborsası yok
tur. Serbest, yurt dışına çıkana 3 000 dolar veriyo
ruz merak etmeyin. 

NECDET CALP (Ankara) — 1 000 dolar. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Altın karaborsası kaldı mı? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Millette altın alacak güç mü var? 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Altın fiyatlarında, resmî fiyatlarla dışardaki fiyatlar 
arasında fark var mı? 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — ı 
Para yok ki millette. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Altını almak içki

sizler alırsınız; ama söylemezsiniz. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Karnı doymayanın nerede kalmış altın alması? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa

yın Başbakan dövizli mevduat. 
YUSUF ZtYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Dolar artıyor. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Dolar artacak tabiî, dünyada da artacak merak et
meyin. Yani, sizin korktuğunuz gibi değil; dolara 
bağlıyız, dolardan dolayı başımıza bir iş gelmez, me
rak etmeyiniz. • 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu ka
nun vesilesiyle kısa da olsa, bizim ekonomik poli
tikamızı, sosyal politikamızı sizlere bir kere daha 
söylemekten büyük memnuniyet duyuyorum. 

Meclise ve sizlere teşekkürlerimi sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özal. 
Sayın Sadıklar, son sözü istiyor. Son söz millet-

vekilinindir; buyurunuz Sayın Sadıklar. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır efendim, lütfen ria

yet ediniz. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; bu hükü
met ortadirek diye diye iktidar oldu, onu istismar 
ederek iktidar oldu. (ANAP sıralarından «Ooo» ses
leri, sıra kapaklarına vurmalar) 

Sayın Başbakan ne derse desin, bugün işçi de şi
kâyetçidir, bürokrat da şikâyetçidir, esnaf da şikâ
yetçidir. Siz, enflasyonu zam politikasıyla indireceği
nizi zannediyorsunuz; yapamadınız. İşte yüzde 25 de
diniz, yüzde 50 çıktı. İşte, yine yüzde 25 dediniz yüz- I 
de 60lara tırmanıyorsunuz. Demek bir yanlışınız var 
Sayın Başbakan. Gelin bunu tespit edelim. (MDP ve 
HP sıralarından alkışlar) | 

Deneme ve yanılma metoduyla bu halkın taham- i 
mülünü ölçmeye çalışıyorsunuz. Bunun bittiği yeri 
tespit ettiğiniz ânda, çok geç olabilir. 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Halk bizi sen- | 
den iyi anlıyor, hiç merak etme. *] 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — \ 
Size hiç mektup gelmiyor mu arkadaşlar? O mektup
ları okumuyor musunuz? • j 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Sayın Sa- .] 
dıklar', lütfen efendim. J 

CAFER. TAYYAR SADIKLAR (Devamla) -
Yaptığınız, uyguladığınız ekonomik politikada yan
lılıklar vardır; bunu defalarca tekrarladık. Siz, atı 
arabanın arkasına bağladınız. Siz, enflasyon artışla
rına mazeret bulmak için çırpmıyorsunuz, bulamı
yorsunuz. Doğruları da dinlemeye tahammülünüz 
yok. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Siz de sözle
rinizde yanlışsınız. 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, lütfen konu üzerin
de konuşunuz efendim, kimseyi tahrik etmeyiniz. Lüt
fen efendim, milletvekillerini tahrik etmeden, konu 
üzerinde konuşunuz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Sayın Başbakanınız konuştu, biz de konuşacağız el
bette, müsaade edin. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

Sizin ithalat politikanız yanlıştır. Sizin zam po
litikanız yanlıştır. İşte bir misal veriyorum : Sayın 
Başbakan burada diyor ki; «Döviz karaborsasını 
kaldırdık.» Elbette, karaborsayı serbest bırakırsanız 
kaldırırsınız. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Tahtakaleci-
lere sor sen onu. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Sayın arkadaşlarım, «Elektriği kullanan parasını öde
sin» diyorlar; evet iştirak ediyoruz; ama bugün elek
trik idaresinin kârlı' olduğunu kendileri ifade ettiler. 
öyleyse niçin yine zam yapıyorsunuz; şayet yapmı
yoruz, yapmayacağız diyorsanız? Kendisi elektrik 
mühendisidir, hepimizden daha iyi bilir, evet, Tür
kiye'de en önemli yatırım elektrik yatırımıdır, enerji 
yatırımıdır, öyleyse niçin. 120 milyarı kesip de ko
nut fonuna aktarıyorsunuz? Bu çelişkidir. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Elektriği ol
mayana elektrik vermek için yatırım yapılıyor. 20 nci 
asrın sonunda -hâlâ gazyağı ile oturanlar var. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Sayın arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlarım. 
(MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Sayın Gürkan, grup adına söz istiyorsunuz; yetki 

belgesi var mı efendim? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gürkan. 
Lütfen yazılı olarak gönderiniz efendim, lütfen 

yazıp gönderin. 
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HP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜR
KAN (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; bugün Sayın Başbakanın söz almasına hiç şaş
madım, çünkü 'bir prova yapmaya ihtiyacı vardı. 
(ANAP sıralarından «Siz deniyorsunuz» sesleri) Bu
gün bilindiği üzere, halkımız Tekel maddelerinin dar
besinin altında 'karanlık 'bir geceyi beklemektedir. 
Sayın Başbakanımız Türkiye Büyük Millet Meclisin
deki milletvekillerini 'bir ikna provası yaptı. Eğer 
iknada muvaffak olursa, yarın «İcraatın içinden» 
programında bu masalları anlatacaktı. Onun için ger
çekten Cayın Başbakanın konuşmasını 'bekliyordum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakanım güzel 
şeyler söyledi, kimse maliyetlerinin altında çok uzun 
bir süre Türkiye'de KİT ürünlerinin satılmasını sa
vunmuyor; ama bunu enflasyonu önlemenin bir ça
resi olarak gösteriyor ise, Sayın Başbakan çıksın bu
rada kendisinin sorumluluğunu yüklendiği dönemden 
bu yana enflasyon ne olmuştur rakamlarıyla açıkla
sın. 

Enflasyonu KÎT ürünlerini sübvanse ederek de 
önleyebilirsiniz, KİT ürünlerine zam yaparak da. ön
leyebilirsiniz, bu sistem meselesidir; ama enflasyo
nu önlemek istiyor iseniz... Benim 'kanaatim 'bu hü
kümet ve Sayın Başbakan enflasyonu önlemek iste
memektedir; çünkü enflasyonu önlemek istiyor ise
ler... 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Allah Allah!.. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — ön
lemek istiyor iseler Sayın Sargın, o halde önleyeme-
mektedir. İkisinden 'birini lütfen ka'bul ediniz. Ya 
önlemek istemiyorsunuz ya da önlemek istediğiniz 
halde önleyemiyorsunuz. Şimdi cevap bekliyorum. 
Tercih ediniz, tercih ediniz. (HP sıralarından alkışlar.) 

Benim kanaatim, bu hükümet liberal bütün hükü
metler gibi, enflasyonla ciddi olarak mücadele et
mek niyetinde değildir, çünkü enflasyon hepinizin 
bildiği üzere, dar ve sabit gelirlerden zengin kitlelere 
kaynak aktarmanın en adi, toplum tarafından en ka
bul edilmez yoludur. Vergi almak yerine, hükümet
ler dar ve sabit gelirlilerin, köylünün, işçinin, me
murun, emeklinin cebine elini atar. Bu yergi almak 
yerine, düşünülebilecek en adi bir yöntemdir. Çün
kü, özü itibariyle toplumsal hırsızlıktan başka bir şey 
değildir. (HP sıralarından alkışlar.) 

Kesin olarak enflasyonun önlenmesi •gerekliliğine 
katılıyoruz; çünkü savunduğumuz kitlelerin uzun yıl
lardır enflasyon nedeni ile katlanmak mecburiyetinde 
kaldıkları acıları biliyoruz; ama 'iddia ediyoruz, bel

geleri de oradadır, 1979 yılından bu yana Sayın Baş
bakan' enflasyonu düşürmeyi vaat etmektedir, Hükü
mete geldiği gün 6 ay sonra görürüz dedi, 6 ayın üs
tüne iki 6 ay daha geçti enflasyonun düşmesinin iz
leri dahi yoktur, çünkü düşürmek istememektedir. 

Sayın Başbakan, bizi her zaman olduğu gibi, kü
çük meselelere boğmak istiyor, «Lüks tüketim için 
300 milyon dolar ödüyoruz. 11 milyar dolar içinde bu
nun önemi nedir?» diyor. Lüks tüketim malları it
halatının 300 milyon dolar olup olmadığı konusunda 
şu anda elimde bilgi yok; tutalım ki doğrudur; ama 
ben başka 'bir şey söylemek istiyorum; bunu oylarını 
aldığınız kitleyi memnun etmek için Rockfor peyniri
ni ayağına getirmek, Pierre Cardin kravatını getirmek, 
Mereedesi getirmek siyasal tercihinizdir, hiç itira
zım yok, edin, ediniz efendim, ediniz önemli değil... 

LAYLA YENİAY KÖÖEOĞLU ('İstanbul) — 
Kaçakçılığı önledik. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ka
çakçılığı da önlediniz; onu da kabul ediyorum. Ben 
şunu soruyorum : Bugün 3,5 milyar dolar Türkiye' 
nin dış ticaret açığı vardır. Sayın Başbakan bunu 
'küçültmüş müdür?. 5 yıldır Türkiye'nin sorumluluğu
nu taşıyan Sayın Başbakan, Türkiye'nin dış ticaret 
açığını küçültmüş müdür, küçültme eğilimi içine sok
muş mudur?. Bana o konuda cevap versin. 

Pierre Cardin ve Rockfor üzerinde sizinle tartış
mam ve Sayın Başbakan bizi o platforma çekemez. 
Bize dış ticaret açığı ve ödemeler bilançosu konusun
da bilgi versin. Sorumluluğunu taşıdığı dönemden bu 
yana ne olmuştur?. İhracat, ihracat, ihracat; toplum 
bunca ağır yükü yüklenmiştir. İhracat artsın diye az 
tüketmektedir, ihraç edebileceğimiz mallar satılabil-
sin diye dünya kadar kaynak vermektedir; fakat dış 
ticaret açığı küçülme eğilimi içine girmemektedir. 

Sayın Başbakan aldığı kredilerle övünüyor. Kredi, 
doğrudur, bir bakıma itibarı gösterir; ama bir bakı
ma da Türkiyelin giderek artan borç yükünü göste
rir. Kredi hükümet tarafından bir itibar meselesidir; 
bizim bakış açımız ise şöyledir : önümüzdeki kuşak
lar, hükümetiniz sayesinde ve Başbakan yüzünden 
gide/ek ağır bir borç yükü altına girmektedir. Bizi il-

" £ ilendiren nokta budur. Türkiye, bugün hızla dün
yanın en borçlu ülkeleri arasına katılmaktadır. Mek
sika'nın, Brezilya'nın, Güney Kore'nin başına gelen
ler yarın Türkiye'nin de başına gelebilir. Bu itibar 
ise, bu itibarın şerefi size ait olsun, biz talipkân de
ğiliz. (HP sıralarından alkışlar.) 
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Sayın milletvekilleri, eğer bir ülkede ücretleri, 
bir zamanlar, 4-5 yıl önce acıyarak baktığımız Güney 
Kore emekçisinin altına çekerseniz, Türkiye'yi ça
lışanların cehennemi haline dönüştürürseniz, sonra 
da kara'borsa yoktur diyebilirsiniz. Eğer bir ülkede 
satınaima gücü bu ölçüde ki son 5 yıldır, Sayın Özaf 
in fiilen sorumluluk taşıdığı dönemi kastediyorum... 

NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — 17 ay oldu. 
Demagoji yapmayın. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Fii
len sorumluluk taşıdığı dönemi kastediyorum 5 yıl
dır satın alma gücü törpülenen Türkiye'de karaborsa 
olmaması mucize değildir. 

NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — Doğru söy
lemiyorsunuz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, sözlerimi şöyle bitirmelc istiyorum': 
Sayın Başbakanı büyük bir coşku ile alkışladınız; 
ama hafta sonunda seçim 'bölgenize gideceksiniz. Haf
ta sonunda bu zamların hesa'bını vereceksiniz. Allah 
kolaylık versin. 

Saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa

taşma var Sayın Başkan, söz istiyorum. (ANAP sıra
larından «Sataşma var» sesleri.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başbakan. (ANAP 
sıralarından («Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Başbakandan sonra söz istiyorum (Sayın Başkan. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Niçin söz ve
riyorsunuz?. 

BAŞKAN — Efendim sataşma var. İçtüzüğümü
zün 70 inci maddesine göre söz istediler, verdim. 
Gerçekten de sataştılar, tespit ettim. 

Buyurunuz efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; aslında ben 
buraya çıkmak istemezdim; aıma öyle anlaşılıyor ki, 
bir prova yapan Sayın Gürkan'ın kendisidir, ben 
prova yapmıyorum. (HP sıralarından gürültüler). Şim
di, yalnız sorduğu ve yanlış anladığı bazı konulara 
cevap vermeye de mecburum. Şunu sordu, dedi ki : 
Türkiye'nin dış ticaret açığı, ödemeler dengesi mese
lesi. Kendisi profesördür, geçen seneki rakamlara 
baksaydı ödemeler dengesi açığının azaldığını görür
dü; bir. Daha pratik bir şey söyleyeyim, hiç o kada
rına gitmeye lüzum yok, profesör olmaya- da lüzum 
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yok, şöyle şunu söyleyeyim : Son 1,5 senedir Türki
ye'de hiçbir döviz bunalımı yoktur, hiçbir malın sıkın
tısı da yoktur. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Malı alan yok 
ki Sayın Başbakan. 

SALİM EREL (Konya) — Döviz nereden nereye 
geldi? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Dö
vizler, - tekrar söyleyeyim - Merkez Bankamızın ve 
bankalarımızın rezervleri de rekor seviyeye gelmiştir, 
bankalar dövizle dolup taşmaktadır. Sayın Gürkan' 
m tarif ettiği dönem, maalesef 1978 -1979 yıllarına 
gelmektedir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). O tarif ettiği dönemde yokluklar vardır, o ta
rif ettiği dönemde Merkez Bankası kilitlenmiştir, 
transfer yapamamaktadır, şahidi de Sayın Sadıklar' 
dır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
Allah bir daha Türkiye'yi öyle günlere düşürmesin. 
(ANAP sıralarından «Amin» sesleri). Türkiye'nin 
itibarı varsa bugün, bakınız 5 senenin bütün mesu
liyetini de Sayın Gürkan üzerime yıktı... (HP sırala
rından «Sizde sizde» sesleri). 

Eğer öyle kabul ediyorsanız ki başkaları öyle ka
bul etmiyorlar. Onun için doğrusunu konuşalım, doğ
rusunu konuşalım. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Banker işleriyle birlikte. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Her şeyi de söyleyelim. Biz 1979 yılı sonunda vazife
ye başladığımız zaman bir devlet memuru olarak 
başladık, Sayın Calp'ın bulunduğu makamda, Başba
kanlık Müsteşarı olarak başladık. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
24 Ocak 1980'den bu yana sizin felsefeniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Gayet tabiî ekonomide söz sahibi oldum, ekonomide 
epey emeğim geçti. Bu da tabiidir. Zaten o emeğim, 
eğer ondan sonraki emeğim Başbakan Yardımcısı 
olarak takdir edilmeseydi, burada Başbakan olarak 
bulunamazdım. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

SALİM EREL (Konya) — Takdir nereden geldi 
Sayın Başbakan? (ANAP sıralarından «Milletten, 
milletten» sesleri). 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Türkiye borçlarını ödeyebilen nadir gelişen ülkeler
den bir tanesidir. Geçtiğimiz devreleri çok iyi hatır
lamak lazım. Benzin kuyruklarında, tüpgaz kuyruk
larında geçirdiğimiz dönemleri daha unutmadık. Bu-
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gün Türkiye'de bu kuyrukların hiçbirisi yoktur. (HP 
sıralarından «Alamıyoruz» sesleri). 

Şimdi alamıyoruz diyenlere de cevap vereceğim. 
Bunlar halkın kullandığı tüketim mallarıdır ve bu tü
ketim mallarının tüketim miktarları her sene artmak
tadır, nüfus artışından da fazladır. Demek ki, halk 
bunları alıyor. Kendi kendimizi aldatmayalım. Bil
hassa bunu rica etmek istiyorum. Kendi kendimizi 
aldatmayalım, işin doğrusu ne ise .onu konuşalım. 

SALİM EREL (Konya) — Kapalıçarşıdan altın 
alanlar belli Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Efendim, ne ise, çarşıyı pazarı dolaştığınız zaman ne 
kadar alışveriş yapıldığını hepiniz beraber görürsü
nüz. 

Muhterem arkadaşlarım, Anavatan iktidarı 1 sene 
4 aydır iktidardadır. Bu 1 sene 4 ay içerisinde bir
çok şeyler yapılmıştır. Enflasyonla mücadele, kolay 
bir mücadele değildir. Meseleyi, boyacı küpü gibi 
düşünemezsiniz. «Tedbir aldık, ertesi gün enflasyon 
düştü» demek isteyenlere, herhalde bu meseleyi bil
meyenler diyeceğim. 

1980 senesinde vazifeye başladığımız, 24 Ocak. 
Kararlarını geçirdiğimiz dönemde yüzde 100'ün üze
rindeydi. 1981 senesinde yüzde 36'ya düşürülmüştür, 
1982'de yüzde 22'ye düşürülmüştür, 1983'te bir en
dekse göre yüzde 37, bir endekse göre de yüzde 31. 
Farklı endeksler olarak söylüyorum. 1983'te bir tek 
işareti vardır; hatta bunu ben seçim sırasında da söy
ledim, televizyonda da ifade ettim, «Yükselen bir 
enflasyon hızını aşağıya çekmek fevkalade zordur» 
dedim. Bugün sizlere arkadaşım kalktı, yüzde 50'ler -
60'lar dedi. Bakınız, bu mesele nasıl bir nevi politik 
açık artırmaya konulmuştur. Zamanı gelir denilir ki, 
hangi endeks yüksek, Sayın Gürkan'ın yaptığı gibi, 
İstanbul geçinme, endeksi yüksek, yüzde 8 rakam yüz
de 52 olur... 

MÜNlR SEVİNÇ (Eskişehir) — Veya sizin yap
tığınız gibi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Hayır efendim. Şimdi siz hep İstanbul geçinme en
deksini aldınız, ben de İstanbul geçinme endeksini 
alacağım; nisan ayı endeksi de çıktı, yüzde 2,5; 43 -
44'e geliyor, 12 aylık, yani yüzde 50'nin üzerinde de
ğil, bunu da lütfen son endeks olarak söyleyeyim. 

Bunlardan kastım, biz enflasyonu aşağıya çekiyo
ruz manasına da söylemiyorum. Çünkü enflasyon 
meselesi, kolay bir mesele değildir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yani çekemediğinizi kabul ediyorsunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Çektiğimizi söylüyorum, çektiğimizi söylüyorum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
İfadeniz o anlamda değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyin, dinleyiniz lütfen. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Yalnız yüzde 43'e, yani yüzde 50 - 60'lar değil, yüz
de 43 - 44'e gelmiş olan bir enflasyonun, ufak bir 
enflasyon olmadığını kabul ediyorum, onu söylüyo
rum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Hedefiniz yüzde 25 idi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Daha yıl sonuna kadar da var; yüzde 25 de olmaya
bilir, yüzde 30 da olur, 35 de olur. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
3 - 4 aylık artışlar, neyin ne olduğunu gösteriyor 
açıkça. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Efendim, işte dediğim gibi, son 4 ayı da görün, biraz 
değişik. Yani birkaç ay sonra farklı rakamlar karşı
sında acaba neyin tenkidini yapacaksınız diye de me
rak ediyorum. (ANAP. sıralarından alkışlar). 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bunu hep söylüyorsunuz, bu 3 ay, ne gelmez 3 ay
dır? Bu 3 ay hiç gelmiyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Ferit Melen; buyurunuz efendim. 
MDP GRUBU ADINA FERİT MELEN (Van) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; galiba Meclis 
müzakeresi tatlılaşıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan birkaç nok
taya temas etti ve benimle ilgili olarak da meseleleri ir-
tibatlandırdı. Ondan dolayı Sayın Başbakan izin ve
rirse birkaç söz de ben söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan 1964 yılına 
ait bir hatırasından bahsetti; PTT ikramiyelerine kar
şı. çıkmışım. Karşı çıkıp çıkmadığımı bilmiyorum; 
ama tasvip etmediğim muhakkak, Başbakana şikâyet 
ettiğime göre. Ama bu zihniyette bir maliye bakanı, 
memlekete çok şey kazandırmıştır ve yeni maliye ba
kanlarının da böyle olmasını tavsiye ederim. (Alkış
lar). Bütçeyi yararak, bütçeye açık verdirerek ikra
miye verilemez. Ben bütçeyi savunmuşumdur, bugün 
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de savunuyorum, daima söylüyorum; enflasyon dahil | 
bütün fenalıklar, memleket bütçesinin açık vermesin
den doğmaktadır değerli arkadaşlarım. 

Sayın Başbakan enflasyondan bahsetti, ben de I 
onun üzerinde duracağım. Ben Maliye Bakanı iken, 
hatırlıyorum, Bütçe Komisyonunda göğsümü gere 
gere ilan ettim; bir hükümet istemezse enflasyon ol
maz o memlekette. (HP sıralarından alkışlar). Nite
kim benim bulunduğum hükümetler istemediği için 
o dönemlerde enflasyon olmadı. (ANAP sıralarından 
«Hiçbir şey de olmadı» sesleri). 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Sizin Başbakanlık 
döneminizde de öldü enflasyon. 

FERİT MELEN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, Sayın Cafer Tayyar Sadıklar da beyan etti; doğ
rudur, enflasyon 1974'te başladı ve 1977'de hızlana
rak 9 senedir devam etmektedir. Bir memlekette 9 
sene devam eden enflasyon seldir, yıkar götürür. 9 
sene devam eden bir selin altında bir memleket kal-
kınabilir mi, yaşayabilir mi? O halde her şeyden ev
vel enflasyonla müessir mücadele yapmak lazım. Ne 
yaptı Sayın Başbakan? 1979'dan itibaren mesuliyeti
nin bir kısmını kabul etti ve o yıldan itibaren de enf
lasyon devam ediyor. Bir ara hafifçe düşmüştür, o j 
da 1980 ile 1981 yılları arasındadır. Onun da nede
ni, 1981 yılında bloke fiyatlarının yükseltilmesidir. 
Ondan dolayı enflasyon oranı yüzde 100'ü buldu. Ar
kasından ertesi sene yüzde 100'e nazaran belli bir 
nispet dahilinde düşüş görülmektedir. Aslında düşme
miştir yine devam etmiştir, ama yüzde 100'e nazaran 
düşmüş • gözükmektedir. Onun için o dönemde de 
enflasyonun düştüğünü kabul edemeyiz. 

Ben bir ara yine bu kürsüden beyan ettim; enf
lasyonun Türkiye'de temel sebebi bütçe açıklarıdır, 
iktisadî devlet teşekkülleri açıklarıdır. Bu temel sebep
ler üzerinde gidilmemiştir değerli arkadaşlarım. 
(ANAP sıralarından «Ne yapalım?» sesleri) I 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen- I 
dim. 

FERİT MELEN (Devamla) — Yani 6-7 sene
dir bütçe açık vermektedir. İşte Ulusu dönemindeki 
devlet bütçelerine bakın; her sene 100-150 milyar 
açık vardır. Sayın Başbakan, o zaman Ulusu'nun yar
dımcısıydı, o tarihte. Bütçe açığı bugün de gene de
vam etmektedir. Bu sene, yani 1984'te açık 180 milyar 
lira. Geldikleri zaman bu açığı kısmen biliyorlardı, 
ifade de ettiler, 500 milyar tahmin ediyorlardı. Ama 
hiçbir tedbir almadılar, bilakis bütçe gelirlerini azal
tacak tedbirler getirdiler. Bütçe gelirlerini artıracak, | 
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masrafları kısacak hiçbir tedbir almadılar ve bütçe 
1 trilyona yakın açık verdi. Nakit bütçesi 1 trilyon 
lira açıktır, o muhakkaktır ama, ödenek bütçesi belki 
700 - 800 milyar lira açık vermiştir. Muhakkak olan 
nakit bütçesinin 1984'te 1 trilyon açık vermiş olma
sıdır. Bu yıl da 1 trilyon açık vardır, göz göre göre 
1 trilyon açık vardır ve bunu da biliyorlar ama, ne 
tedbir alıyorlar? Lütfen göstersinler, bütçe açıklarını 
azaltmak için şu tedbirleri aldık desinler. Bir tek ted
bir yok. Elbette enflasyon devam eder. 

Eğer bu politika devam ederse, ben söyleyeyim; 
Sayın özal iktidarda bulunduğu sürece enflasyondan 
bu memleket kurtulamaz. (HP sıralarından alkışlar) 
Sayın özal'm şahsına bağlıdır. Aksini düşünüyorsa 
memnun olurum. 

Değerli arkadaşlarım, memleketimizin kredi iti
barı olduğundan bahsetti Sayın Başbakan. Elbette 
Türkiye buhran dönemlerini bir ölçüde atlatmıştır. 
doğrudur. Bugün kredi alma kabiliyetimiz var; ama 
saydığı krediler daha çok istihlak kredileridir, mala 
bağlı kredilerdir. Biz de yaşadık onu, her devirde 
olmuştur. Malını satmak isteyen memleketler bunu 
krediyle verirler. En buhranlı dönemlerde, 1976'da, 
1977'de, 1978'de mala bağlı olan bu krediler alınmış
tır. Onun için bu kredilerle fazla övünmemek lazım
dır. Malını satmak için, biraz da fiyatına zam yapa
rak, risk payını da ilave ederek bu kredileri veriyor
lar. Ama bu kredileri alıyorum diye fevkalade itiba
rımız yükseldi demekle sanıyorum ki kendi kendimizi 
aldatmış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir arkadaş, «İhracatımız 
artıyor» dedi. İhracatımız artıyor, memnun olmak la
zım; ama bunun yanında dış ticaret açığımız, tediye 
muvazenesi açığımız azalmalıydı. Türkiye ekonomisi
nin iyiye doğru gitmesi için bu azalmanın sağlanması 
lazımdır. İhracat artıyor ama ithalat da artıyor. Bu 
ithal edilen mallar arasında arkadaşların tenkit ettik
leri mddeler de var. Bunları doğru bulmuyorum. Bir 
taraftan fukaranın istihlak edeceği peynirini biraz 
farklı fiyat vererek, prim vererek teşvik yoluyla satı
yoruz, ondan sonra zenginin istihlak ettiği peyniri 
getiriyoruz. Dövize ihtiyacın varsa neden buna... 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Eski bir 
Başbakan olarak bu sözler yakışmıyor size. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen dinleyelim. 
FERİT MELEN (Devamla) — Değerli arkadaş

lar, Türkiye'de ucuzluk temin etmek için ithalat ya
pıyoruz dediler. Rekabet sağlamak için ithalat yap
tılar. İthal eşyaları ucuzluk sağlamıyor, büsbütün fi-
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yatları artırıyor. Dün hanımlar bahsediyorlardı, arz 
edeyim. Avrupa'dan ayakkabı gelmiş, 38-40 bin lira. 
Bizim yerli ayakkabıcılar da onu o fiyata görünce, 
sanıyorum onlar da bir miktar zam yapmayı tabiî 
olarak görüyorlar. Yani bu iktisadî politika mı? Bu
nun adına politika mı derler bilmiyorum? Mademki 
dövize ihtiyacımız var, bütün gücümüzle dış ticaret 
açığımızı azaltmaya mecburuz. Bunun yerine lüks 
peynir vesaire ithal etmek suretiyle dövizimi israf 
edersem ben buna olumlu bir politika, hayırlı bir po
litika, yararlı bir politika diyemiyorum, özür dile
rim Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Sayın Melen, 1 dakikanız var efen
dim, ona göre ayarlayın. 

FERİT MELEN (Devamla) — Bir şeyden daha 
bahsedeceğim, Sayın Başkan. 

Sayın Başbakan, «işsizliği ortadan kaldırmadık; 
ama işsizliğin artmasına da meydan vermedik» diyor
lar. Elimde devlet istatistiklerine göre, 1983 yılında 
iş için başvuranlar 648 bin, işe yerleştirilenler 158 
bindir, Ulusu Hükümeti döneminde. 1984 yılında yani 
(sizin iktidarınız döneminde) iş için başvuranlar 683 
bin, 40 bin artmış, işe yerleştirilenler 178 bindir. Sa
dece 20 bin kişiye daha fazla iş bulunmuş, yani ikti
darınızın büyük başarısı bu. Sadece 20 bin kişiye yeni 
iş temin edilmiş. Bu da devlet sektöründe, özel sek
törde ise sıfırdır. Birikmiş işsiz 1983 yılı sonunda 
(tahmin değil, resmen) 626 bin, 1984 yılı sonunda 863 
bin. İşsizlik azalmıyor, bırakın birikmiş işsizliği, sizin 
döneminizde de maalesef artıyor. İşte Başbakanlığa 
bağlı Devlet İstatistik Genel Müdürlüğünün istatis
tikleri. 

Teşekkür ederim. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, konuşmalar tamamlanmıştır. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Son' söz milletvekilinindir, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Milletvekili olarak son sözü Sayın 

Sadıklar konuşmuştur efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başbakanın konuşmasından sonra yeniden zu
hur etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, sataşma üzerine 
İçtüzüğün 70 inci maddesine göre konuşmuştur. 

Buyurunuz efendim; konuşmalar bitmiştir. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Konuşmada sataşmaya cevap verecek bir durum 
yoktu. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, konuşmalar bit
miştir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başbakan konuştuktan sonra bir milletvekiline 
söz vermeniz gerekir. Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yok efendim. 
Grup adına yetki verdiniz konuştu arkadaşınız 

Sayın Aydın Gürkan. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına yetki verdiniz konuştur

dunuz Sayın Aydın Gürkan'ı. 
önergeyi okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad

desinin ikinci bendine, «Bu miktar meskenlerde kul
lanılan elektrik bedellerine aksettirilmez» cümlesinin 
ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fenni Islimyeli Turgut Sera Tirali 

Balıkesir Giresun 
İsmet Tavgaç Rıfat Bayazıt 

Bursa Kahramanmaraş 
Ferit Melen Ali Mazhar Haznedar 

Van Ordu 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz 
efendim. • 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yani aksettireceksiniz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Evet, aksettireceğiz. Po
litik sual sorarsan politik cevap veririm; biliyorsun. 

BAŞKAN — önerge sahipleri konuşmak ister 
mi? 

FENNİ ISLIMYELİ (Balıkesir) — Evet Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Islimyeli. 
FENNÎ ISLİMYELİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; bu kanun vesilesiyle uzun görüşmeler 
yapıldı. Şüphesiz hemen bütün grupların yaptığı ko
nuşmalarda bir tek önemli nokta dikkatimizi çekiyor, 
O da zannediyorum, Türkiye'de ekonomik politika
ların sosyal bir platforma oturması zaruretidir, 
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Gerçekte 860 dolar gibi kişi başına millî gelir va
satisi düşen bir ülkede, sosyal politikanın dikkate alın
madan ekonomik bir politika uygulanmasında büyük 
mahzurlar olduğu açıktır. 

Şimdi Sayın Başbakanın görüşmelerinden çıkardı
ğım çok enteresan bir netice var. Diyorum ki, «Ya tü
ketim maddelerine zam yapmak suretiyle bir fon teş
kil edeceğiz veya enflasyona devam edeceğiz.» Şüp
hesiz bunların dışında da birtakım kaynakların aran
ması mümkündür. Bir çıkmaz sokakta ekonomiyi gös
termek suretiyle «Enflasyon mutlaka zamla önlene
bilir» felsefesinden hareket etmenin isabeti şüphesiz 
yoktur. 

Bütçe rakamları fevkalade enteresandır muhterem 
arkadaşlarım. Türkiye'de devletin geliri yüzde 23 nis
petinde artıyor, buna mukabil enflasyon yüzde 52 öl
çüsünde artmaktadır. Dikkate şayan olan bir nokta 
var. Bir ülkede yüzde 23 nispetinde devlet geliri arta
cak, enflasyon bunun bir katı, hatta bir katından da 
daha fazla artacak... Bu şartlar içinde bütçeler fizikî 
olarak küçülmekte, yapabilirlik nispeti azalmaktadır. 
Şimdi siz sağlam kaynakları artırmayacaksınız ve 
nihaî tüketiciden daha fazla zam yapmak 'suretiyle 
fon teşkil edeceksiniz... tşte sosyal politikadaki hata 
buradadır. 

Şu halde enflasyon ile zam arasında sıkı bir irti
bat vardır noktasından hareket etmek ve «Enflasyo
nu önlemek için zam yapacağız, tüketimden vazgeçir
mek için zam yapacağız» politikasını uygulamak ka
naatimce hatalıdır, büyük hata payı vardır. 

Anayasamızın vergiyle alakalı hükmü gayet ente
resandır. Vergi malî güce göre alınacaktır, tüketime 
göre değil. Fevkalade zarurî olan ihtiyaç maddelerine 
zam yapmak suretiyle bir malî kaynak sağlanması 
sosyal politikayı Türkiye'de büyük ölçüde tahrip 
eder. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, değerli mil
letvekilleri, verdiğimiz önergede tekrar elektrik fiyat
larına yeni bir zam yapılmamasını temin için mesken
lerde kullanılan elektriğe yeni bir zam ile yeni bir ta
rife uygulanmaması için lütfen bu önergeye itibar edi
niz. İtibar ediniz ki, tekrar sabit ve dar gelirli vatan
daş yeni bir külfetin altında ezilmesin. İtibar edini;: 
ki, dar ve sabit gelirli vatandaşın yanında memuru, 
işçisi, esnafı ve çiftçisi enflasyonun ağır yükü altında 
ezilen bu zümreler biraz daha fazla tahribe maruz 
kalmasınlar. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın îskmyeli. 

FENNİ İSLİMYELİ (Devamla) — Ben Sayın 
Başbakanın, esas itibariyle görüşmelerinde tebarüz 
ettirdiği noktadan kaynaklanarak, mülhem olarak bu 
önergeyi hazırladım! Bu zam tüketim fiyatlarına in
tikal ettirilmeyecek ise bu önergeye itibar edilmesi 
lazımdır. 

Teşekkür ederim. (MDP şıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslimyeli. 
önergeye hükümet ve komisyon katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler.., Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

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

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3..— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN.— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Son söz için söz istiyorum Sayın Başkan. 
IBASKAN — Lehte mi aleyhte mi efendim? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Aleyhinde. 

BAŞKAN — 'Buyurunuz efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; konu, elektrik tüketiminde yeni bir 
zammı gündeme getireceği için doğal olarak ekono
mideki makro düzeyde ortaya çıkacak gelişmeleıre 
kısaca değinmeden 'bu Kanun tasarısı hakkında ifade 
edeceğimiz oyun rengini belli etmek mümkün değildir. 

Bizim yapmış olduğumuz tespitlere göre, hatta hat
ta ptekı itibar edilen bir dış çevrenin 1984 yılı için 
yapmış olduğu, yayınlamış olduğu bir raporda derce-
dilen rakamlara ıgöre, Türkiye'de ulusal gelirin yüzde 
3,5'ini nüfusun fk yüzde 20'Ek kısmı; nüfusun mü
teakip yüzde 20'lik kısmı gayri safi millî hâsılanın 
yüzde 8'ini; müteakip yüzde 20'lik nüfus bölümü gayri 
safi-mili! hâsılanın yüzde 12,5'lik bölümünü; onu ta
kip eden yüzde 201ik nüfus dilimi gayri safi millî 
hâsılanın takriben yüzde 19'UÖU ve nihayet en üitte 
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yer alan nüfusun yüzde 20'lik dilimi.ise gayri safi 
millî hâsılanın yüzde 57'sini almaktadır. Türkiye'de 
böylesine çarpık bir gelir dağılımı manzarası, artık dış 
çevrelerin raporlarına da dercedilmişıtir. Bu analizi. 
eğer şöyle bir tetkik edecek, değerlendirecek olursak, 
nüfusumuzun yüzde 80'lik kısmı gayri safi millî hâ
sılanın ya da ulusal gelirin yüzde 43'ünü, geriye ka
lan yüzde 20'lik kısmı ise millî gelirin yüzde 57'sini , 
almaktadır. Bu acı bir gerçektir, gerçekten üzerinde 
durulması gereken bir gerçektir ve 24 Ocak istikrar 
önlemlerinin uygulanmaya sokulduğu 1980'den bu ya
na da giderek daha dengesiz, daha gayri adil bir ge
lişmeyi sergilemekte, ortaya koymaktadır. Nitekim, 
bu 5 yıl içerisinde işçi ücretlerini bir tahlile tabi tu
tarsanız, memurların maaşlarını bir tahlile tabi tutar
sanız, esnafın, sanatkârın gelirlerini şöyle bir değer
lendirmeye tabi tutarsanız, gelir dağılımındaki bu ada
letsizliğin gün geçtikçe artmakta olduğunu gayet ko
lay bir biçimde saptarsınız. 

Değerli arkadaşlarım, ben size son bir örnek teşkil 
etmesi bakımından, elimde hazırda da o olduğu için, 
asgarî ücretin son 5 yılda takip ettiği seyri arz etmek 
istiyorum. Son 5 yılda, yani 24 Ocak 1980 istikrar 
önlemlerinin uygulamaya konulduğu günden bu yana 
geçinme endekslerindekî artış 7 kat, asgarî ücrette en 
son yapılan zamla birlikte ortaya çıkan artış miktarı 
ise 4,5 kat. Demek oluyor ki, asıgarî ücrette yüzde 40 
dolayında bir reel kayıp, bir satın alma gücü kaybı 
ortaya çıkmıştır. Aynı durum memur maşlarında söz 
konusudur. Geçen sene 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
hazırlanırken, yani 1983 yılı sonunda, 1984 yılı için 
öngörülen enflasyon hedefi yüzde 25 olmasına karşın, 
sonuçta yüzde 50*lerin üzerinde bir enflasyonun orta
ya çıkması ve memurlara verilen maaşlardaki ayarla
manın da o yüzde 25lik hedef baz alınmak suretiyle 
yapılmış olması göz önüne alınırsa, o ufak tefek ver
gi iadesi, göstermelik vesaire ile de bu açığın telafi 
edilmesinin mümkün olmadığı artık sanırım Sayın 
Başbakanca da kalbul edilir olması gerektiğine göre, 
memur kesimi de büyük bir gelir kaybı içerisindedir. 
Bu aynen köylü için sibüttir. Köylü mütemadiyen ar
tan girdi fiyatlarına rağmen, bu girdi fiyatlarının ar
tışı oranında bir artış kaydetmeyen taban ücret uy
gulamasıyla perişandır. Esnaf-sanatkâr için de 'bu böy
ledir. Hülasa demin takdim etmeye çalıştığım millî 
gelir dağılımındaki bu gelir ve nüfus dilimleri ara
sındaki aşırı bir şekilde dengesiz ve gayri adil olu
şan gelir dağılımı, bu 5 yıl içerisinde giderek artmış
tır, Hele Sayın özal'ın başkanlığındaki hükümetimizin 

işbaşına geldiği günden hu yana, bu daha da katı bir 
biçimde artmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şunu kesinlikle ortaya koy
mak lazım. Gelişme, ekonomik, sosyal, kültürel ve 
siyasal yönleriyle bir bütündür. Eğer bu bütünlüğü 
oluşturan unsurlardan bir tanesini ön plana geçirir, 
diğerlerini ihmal eder ya da ileri bir tarihte değer
lendirilmek, ıslah edilmek, düzeltilmek üzere erteler
seniz, o kaydettiğiniz gelişmenin, o kaydettiğiniz kal
kınmanın sağlıklı ve yeterli bir kalkınma olduğundan 
bahsetmeye olanak yoktur. Eğer toplumda, toplu
mun büyük bir kesimi, toplumun büyük bir çoğun
luğu yoksulluk içerisinde kıvranırken, geçimini idame 
ettirmekte perişan bir vaziyette zorluklar içerisinde kıv
ranırken, ancak belirli ve sayılı kişiler, hele hele 3-5 
tane holding kalkmıyorsa, orada sağlıklı ve yeterli 
bir kalkınmadan bahsetmeye olanak yoktur, öylesi
ne bir modelde tehlike vardır. Sosyal adaletin gereği, 
bu aşırı gelir farklılığının behemehal kaldırılmasın
dan geçer. Eğer bunu yapmıyor, aksine biraz evvel Sa
yın Gürkan'ın da açık bir şekilde ortaya koyduğu gibi, 
bunu daha da artırıcı istikamette bir ekonomik mo
deli tatbik ediyorsanız, inanınız o model tehlikelerle 
karşı karşıyadır. Birtakım tehlikelerle mücadele etmek, 
sivrisineği yakalayıp gözüne DDT ekmek gibi bir mü
cadele yöntemiyle başarılamaz. Birtakım tehlikelerle 
mücadele etmek için o tehlikelerin ortaya çıkmasına 
kaynaklık teşkil edecek bataklığı kurutmak gerekir. 
Siz bataklığı kurutmuyor, aksine bataklığı daha çok 
sivrisinek üretecek bir duruma götürüyorsunuz. Onun 
için sizi burada bir kez daha uyanmayı görev adde
diyor ve yüce Meclisi, herhalde bu tasarıya pek olum
lu bakmanın mümkün olmadığı düşüncesiyle saygıyla 
selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, böylece ta
sarı kanunlaşmıştır, 

Hayırlı olmasını dilerim. 

5. ı— Jsparta Milletvekili İbrahim Fevzi Yaman 
ve 13 Arkadaşının; Eğridir İlçesi Adının Eğirdir Ola+ 
rak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 284) (1) 

'BAŞKAN — 5 inci sırada bulunan İsparta Millet
vekili İbrahim Fevzi Yaman ve 13 arkadaşının; Eğri
dir "İlçesi Adının Eğirdir Olarak Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifinin görüşülmesine başlıyoruz. 

(1) 284 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir, 
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(Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması huşu* 

sunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler..! Ko
misyon raporunun okunmaması kalbul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı? 
•Buyurun Sayın Yaman. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; İsparta ili Eğridir İl
çesi adının Eğirdir olarak değiştirilmesi hakkında
ki kanun teklifimin bugüne rastlaması münasebetiyle 
ikinci defa huzurunuzu işgal ettiğimden dolayı özür 
dilerim. 

Kanun teklifinin gerekçesinde arz ve izah ettiğim 
gibi Eğridir Milattan önce 546 yılında Lidya Hü
kümdarı Krezüs tarafından kurulmuş uzun zaman 
bu hükümdarın adını taşımıştır. 

Pers (İran) Hükümdarı Keyhüsrev'in Lidya Kralı 
Krezüs'ü mağlup ederek Anadolu'yu hâkimiyetine ge
çirmesi sonucu Eğirdir de Keyhüsrev'in idaresine 
girmiştir. Anadoludaki Roma ve Bizanz hâkimiyeti 
sırasında önemli bir merkez durumunu korumuştur. 
Selçukluların Anadolu'yu Bizanslılardan almaları so
nucu Selçuklu Sultanı 2 nci Kılıçarslan zamanında 
1156 yılında Eğirdir, Selçuklu Devleti idaresine gir
miştir. 

Selçuklu İmparatorluğunun yıkılması üzerine 1297 
yılında Uluborlu'daki Uç Kumandam Hamit Bey 
Hamitoğulları Beyliğini kurmuş ve ölümünden son
ra 2 nci Hükümdar olan Dündar Bey tabi! güzelliği 
ve merkezî vaziyette oluşu itibariyle beylik merke
zini Uluborlu'dan Eğirdir'e nakletmiş ve ufak bir 
kasaba olan Eğirdir*! yeni baştan imar ve ihya ede
rek büyük ve mamur bir şehir haline getirmiştir. 
Dündar Bey imara ve ilme büyük önem vermiş, ilk 
icraatı olarak Selçuklu İmparatoru Alaattin Key-
kub'at'ın 1238 yılında han olarak yaptırdığı ve kapı
sının güzelliği ve mimar! üstünlüğü ile şöhret bulmuş 
ve halen «Taş Medrese» diye anılan binayı 1301 yı
lında medreseye çevirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Eğirdir adının Eğirdir'i 
Beylik merkezi yapan Hamitoğullarının Oğuzların 
<Eğirdir> boyundan gelmelerinden dolayı verilmiş 
olduğu tahmin edilmektedir. Dündar Beyin Eğirdir' 
de bastırdığı gümüş paraların üzerinde «Eğirdir» ya
zılıdır. Hamitoğulları Beyliğinin güçlü ve ihtişamlı 
devrinde 1330 yılında Eğirdir'e gelen Arap seyyahı 
İbni Batuta Arapça olan seyahatnamesinde «Hicrî 
746 yılında İsparta'dan Eğirdur'a geldim . Nüfusu 
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çok, sokakları güzel; nehir, orman, bağ ve bahçeleri 
pek çok büyük bir beldedir. Gölünün suyu tatlı olup 
bu göl yoluyla gemiler iki günde Akşehir ve Beyşe
hir beldelere ve köylere giderler» denilmektedir. 

Bu durumda, Eğirdir adının Hamitoğulları Beyliği 
zamanında 'kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Hamitoğulları Beyliğinin 
1426 yılında son bulması üzerine Eğirdir 2 nci Murat 
zamanında Osmanlı İmparatorluğu idaresine geçmiş-
tîf. 

Kanunî Sulan Süleyman zamanında Osmanlı İm
paratorluğunun 30 eyalete taksim edildiği zamanda 
merkezi Kütahya olan Anadolu Beylerbeyliğine bağ
lı mülhak Hamitabat Sancağının önemli bir kaza 
merkezi durumundadır. 

Osmanlı İmparatorluğunda il sistemine geçildi
ğinde Konya vilayetine bağlı olan İsparta Sancağı
nın ilçe merkezi durumunu korumuştur. 

Konya vilayetinin 1888, 1894, 1908, 1911, 1913 
yıllarına ait salnamelerinde Eğirdir hakkında veri
len bilgide ilçenin ve ilçe merkezinin adı «Eğirdir» 
olarak geçmektedir. 

1923 yılında yeni il düzenlemesi sırasında İsparta 
Vilayetine bağlı ilçe olarak kamış ve ilçe merkezi 
Eğirdir olarak belirtilmiştir. Barla, Pavlu, Ağrus ad
larında üç bucağı ve 72 köyü vardır. 28.5.1938 tarih 
ve 3393 sayılı Kanunla Pavlu bucağının Sütçüler 
adını alarak ilçe olması sonucu 24 köy ve Ağrus bu
cağının İsparta Merkez ilçeye bağlanması ile 5 köy 
ilçeden ayrılmıştır. 1937 ve 1940 yıllarında düzenle
nen İsparta İli Yıllıklarında ilçenin adı Eğirdir ola
rak geçmektedir. 

Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığında ya
pılan incelemede Eğirdir adının nasıl, ne zaman Eğ-
ridir'e çevrildiğine dair hiçbir kayıt mevcut değildir. 
Kars'ın İğdır ilçesi ile karışmaması için Eğridir ismi
nin bir genelge ile kullanılmasının istendiği söylen
miştir. Ancak, çıkarılan kanun, tüzük, yönetmelik ve 
hükümet emirlerine göre 1940 yılından sonra yapı
lan bütün işlemlerde Eğridir - adının kullanılması. 
Eğirdir isminin yeniden bir kanun çıkarılmadan kul
lanılmasını engellemektedir. 

Hamitoğulları Beyliğinin merkezi olması sırasın
da, 1300 yılında onların boyları olan Eğirdir'den ge
len isim, Osmanlı İmparatorluğu zamanında ve cum
huriyetin ilk yıllarında devamlı olarak kullanılmış 
ve Eğridir ismi halk tarafından hiçbir zaman benim
senmemiş ve halk ilçenin ve ilçe merkezinin ismini 
Eğirdir olarak ifade etmiş ve yazışmalarda Eğirdir 
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kelimesini kullanmıştır. Bu ismin benimsenmemesinde, 
Eğridir adının eğri anlamına gelmesine önemli rol 
oynamıştır. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda açıkça izah edil
diği gibi, tarihî çok eskilere dayanan ve kuruluşun
dan beri önemli bir merkez durumunu koruyan 
Eğridir İlçesinin admm, HamitoğuUarı Beyliğinin 
merkezi olmasından sonra, onların boylarına izafe
ten, Eğirdir olduğu ve bu ismi Osmanlı İmparator
luğu dönemi ile Cumhuriyetin ilk yıllarında korudu-. 
ğu ve ancak ne şekilde, ne zaman verildiği tespit 
edilemeyen Eğridir isminin resmî yazışmalarda kul
lanılmasına rağmen halk tarafından hiçbir zaman be-
nimsenmediği ve bu suretle halkın konuşma ve ya
zışması ile resmî yazışmalar arasında farklı bir 
durum ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu durumda, 
tarihî gerçekler ve halkın isteği dikkate alınarak Eğ
ridir adının Eğirdir olarak değiştirilmesini yüce Mec
lisin takdir ve tasviplerine arz ederim. 

Saygılaımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaman. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen var 

mı? Yok. 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Sayın Başkan, soru 

sormak istiyorum. 

BAŞKAN —• BuyurunuzH 

TALÂT SARGIN (Tokat) — İlçenin adı ile ba
ğımlı olarak gölün adı da değişiyor mu? 

BAŞKAN — Sayın komisyon buyurunuz. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Tabiî efendim, haliyle gölün adı da 
değişiyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Eğridir İlçesi Adının Eğirdir Olarak Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — İsparta İli Eğridir İlçesinin adı, 
«Eğirdir» olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurunuz. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 

bütün haritalarda, millî eğitimin kitaplarında bu isim
lerin değiştirilmesi konusunda ne gibi bir çalışma 
yapılacaktır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz efen
dim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Efendim, komisyona sorulacak bir so
ru değil. Basın - Yayın ile ilgili bir sorudur, komis
yona nasıl soruldu ben anlayamadım. İlçenin adı de
ğiştiğine göre haliyle gölün adı da değişecektir. Ki
taplarda, haritalarda ilçenin adı nasıl değişiyorsa, 
gölün adı da aynı şekilde değişir. 

Saygılarımla. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Bu cevabı ka

bul etmiyorum. 
BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olmasını dilerim. 

6. — Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Sözleşmeli 
Hazine Avukatı Çalıştırılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/545) 
(S. Sayısı ; 285) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 
altıncı sırasında yer alan Kalkınmada öncelikli Yö
relerde Sözleşmeli Hazine Avukatı Çalıştırılması Hak
kında Kanun Tasarısının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oyları

nıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı?. Yok. 

(1) 285 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa ektidir. 
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Maddelere geçilmesi hususunu oylarına sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Kalkınmada öncelikli Yörelerde SörieşmeH Hazine 
Avukatı Çalıştırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Bakanlar Kurulunca tesp it olunan 
Kalkınmada öncelikli Yörelerde, ücretleri sözleşmeli 
psrsonel genel ücret tavanı içinde kalmak ve adedi 
100'ü aşmamak üzere, 1990 yılı sonuna kadar, Hazi
ne Avukatı sıfatı ile 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı 
Kanunla belirtilen yetki vs sorumluluk çerçevesinde 
sözleşmeli avukat çalıştırmaya 'Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

Sözleşmeli Hazine Avukattan, sözleşmeleri süre
since meslekleriyle ilgili olarak başka bir görev ve iş 
alamazlar. 

Bu suretle çalıştırılacak sözleşmeli personel, söz
leşmelerinde 'belirtilmesi şartıyla, işe başladıkları ta
rihi takip eden ay 'başından itibaren T.C Emekli . 
Sandığı ile ilgilendirilir ve bunların kesenek karşılık
ları Kurumunca ödenir. 

Sözleşmeli Hazine Avukatı olarak çalışanlar 
2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun hükümlerinden 
ayrıca yararlandırılırlar. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

FENNt İSLÎMYELÎ (Balıkesir) — Bir soru sor
mak istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FBNNt BLÎMYELt '(Balrkesir) — Gerekçeye iş

tirak etmekle beraber, «1990 yılı sonuna kadar» diye 
bir ibare görmekteyim. Gerçekte böylece bu kanunun 
ömrü 1990 yılı olacaktır fiilen. Bu tarih nereden vs 
hangi ihtiyaçtan doğmaktadır, bunu öğrenmek istiyo
rum; Bu ihtiyaç o tarihte bitecek midir?. Bunu tes
pitte fayda vardır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tanyeli. 
Buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN BMİROÖLU (Malatya) — Efendim, burada 
100 adet olması öngörülüyor ve belli de bir süre konu
yor. Belli.bir süre konmasının nedeni, buradaki kad
ro kullanımı bakımından bunu 'belli bir süreye yay
mak açısından düşünülmüştür. Yanı o tarihe kadar 
da, avukatların yöreler itibariyle içtimaî durumları
nın düzeleceği varsayılmıştır. O açıdan bir tarih kon
muştur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum ,: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

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

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz üsteyen var 

mı?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü Oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olmasını dilerim. 

7. — Erzurum Milletvekili [Hilmi Nalbanttoğlu' 
nun, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi t Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/176) (S. Sayısı : 
288) (t) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Naibantoğlu'nun, 1136 Sayılı Avukatlık Kanu
nunun Geçici 17 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
vardır. 

Bu kanun teklifinin müzakeresine başlıyoruz. 
Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun Okunup okunmamasını oyla

rınıza sunuyorum : Okunmasını kabul edenler.. Okun
mamasını kabul edenler... Raporun okunmaması ka
bul edilmiştir. 

Raporun üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Şkndi, komisyonun, teklifin reddine dair olan ra

porunu oylarınıza sunacağım. Komisyon raporu ka
bul edildiği takdirde teklif reddedilmiş olacaktır. Ko
misyon raporu reddedildiği takdirde tekEf içtüzüğün 
81 inci maddesine göre komisyona geri verilecektir. 

Komisyonun, teklifin reddine dair raporunu kabul 
edenler... 

HtLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Söz is
tiyorum. 

(1) 288 S. Sayılı Basmayazı Tutmağa eklidir. 
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BAŞKAN — Efendim geçti «Rapor üzerinde söz 
isteyen var mı?, dedim, 'konuşmadınız. 

Komisyonun, teklifin reddine dair olan raporunu 
kabul edenler... Kabul .etmeyenler... Komisyon rapo
ru kabul edilmiş ve dolayısıyla teklif reddedilmiştir. 

8. — 10 Haziran 1949 Tarihli ve 5435 Sayılı Ka
nunun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/671) 
(S. Sayısı: 289) (1) 

BAŞKAN — 8 inci sıradaki 10 Haziran 1949 Ta
rihli ve 5435 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu

yorum : Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Raporun okunmaması ka'bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

10 Haziran 1949 Tarihi ve 5435 Sayılı Kanunun 
3 üncü Maddeslkıinı Defeiştirüımesine Daâr 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5435 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Para cezalarındaki artış suçun nevi
ne, görev ve yetki tayinine taalluk eden hükümlere 
dokunmaz.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihünde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN :— 2 nci madde üzerinde söz isteyen?. 

Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

(1) 289 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul1 

edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kanun tasarısı 
kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olmasını düerim. 
9. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/668) 
(S. Sayısı: 290) (1) 

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki 647 Sayılı Cezaların 
İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine 
geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu

yorum : Raporun okunmasını kabul edenler.... Ka
'bul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde Halkçı Parti Grubu adı
na Sayın Fahrettin Uluç; buyurunuz efendim. 

HP GRUBU ADINA FAHReiTİN ULUÇ 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ana
yasamızın 18 inci maddesindeki «zorla çalıştırma» 
yasağı dışında düzenlenen, tutuklu ve hükümlülerin, 
tutukluluk ve hükümlülük süreleri içinde çalıştırılma
ları konusunu görüşüyoruz. Anayasamız tutukluları 
da kapsadığı için konuşmamı bu çerçeve içinde ola
caktır. Her ne kadar tutuklu hükümlü olmadığına 
igöre onlara teşmil edilmemesi icap ederse de, bu ça
lışma hususunu Anayasa bu suretle kaleme aldığı için 
yapacak başka bir şey yoktur. 

Ancak, tutuklu ve hükümlülerin çalıştırılmaları bir 
eğitim ve ıslah amacına yöneliktir,; Yasada «Yol, in
şaat, orman ve madenlerde» kelimeleri geçmektedir. 
Bu deyimlerle hükümlü ve tutukluların ıslah ve eği
timinin insanî, makul ve kişilerin özelliklerine göre 
tedvin edilmesi gerekirdi. Bu maddenin, onlara bir 
eza, cefa, daha doğrusu ek bir ceza niteliğinde ol
maması gerekir. Yasanın bir maddesine bu cihet tas
rih edilirse yararlı olur. 

Bir laf vardır; «Sütten ağzımız yandı, yoğurdu 
üfleyerek yeriz.» Bu gibi birçok hadiseler cezaevle
rinde olduğu için bunların önüne geçilmesi bakımın-

(1) 290 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 
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dan yasada sarahat olmasını gönül ister. Ancak ada
let için bir teminat olduğuna inandığımız sayın bakan, 
nizamname tanzim edilirken, düzenlenirken bu ciheti 
tedvir ettirirse memnun oluruz. ,. 

Gecenin bu saatinden sonra genel hatlarıyla şah
sımın ve grubumun düşüncesini arz etmiş oluyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fahrettin 
Uluç. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu Adına Sayın 
Rıfat Bayazıt; buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekil
leri; 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
değiştirilmesini öngören 290 sıra sayılı tasarı üzerin
de grubum adına görüşlerimi arz edeceğim; hepinize 
saygılar sunarım. 

Muhterem milletvekilleri, tasarının esas 1 inci mad
desi ki, 647 sayılı İnfaz Kanununun 14 üncü madde
sinin birinci fıkrasında bu izin verme cumhuriyet sav
cılarına aitti, 1982 senesinin 3 üncü ayında Danış
ma Meclisinden ve M'illî Güvenlik Konseyinden çı
kan 2638 sayılı Kanun ki, Sayın Başbakanımız o za
man Başbakan muavini idi, şimdiki Başbakan muavi
nimiz de Maliye Bakam idi, onların imzası ile gel
mişti. Bu Kanunda, o günlerde -12 Eylülden evvel-
cezaevlerinde cumhuriyet savcıları tarafından cezaevi 
müdürlerinin önerisi ile verilen izinlerde bazı firarlar 
oldu, bunu disipline etmek için bu izin müessesesini 
bakanlığa aktarmışlardır; bu zaruretten doğmuştur. 
Cumhuriyet savcıları, cumhuriyet savcı yardımcıları 
bakanlığa bildirirler, telefonla veya telgrafla, ani hal
lerde :ölüm halinde; babasının, annesinin, kardeşinin 
veya evlerinin yanması halinde- bu mahkûmlara he
men izin verilmesi hususu bakanlığa verilmişti, fa
kat bugün henüz 2 veya 3 seneye yakın bir zaman 
geçmiş olmasına rağmen, bu Kanun tekrar değiştiri
liyor; bakanlıktan alınıp mahallî cumhuriyet savcılık
larına veriliyor. 

Ben bunda bir tehlike görürüm; yarın bazısı 15 
gün, bazısı 3 gün, bazısı 5 gün izin verecek ve bir 
uyumsuzluk meydana gelecek ve yine firar hadiseleri 
olur korkusu ile bunda biraz hassas davranılmasını ve 
bunun yine bakanlığın üzerine almasını öneririm. 
Takdir yine bakanlığın ve arkadaş)larırnızındır.> 

Kanunun değiştirilen diğer bir maddesi ile de yeni 
bir hüküm getirilmiştir. Bildiğiniz gibi 1982 Anayasa
mızla 3063 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 116 ncı maddesi değiştirilmişti' ve ona paralel 

olarak da 647 sayılı İnfaz Kanununun 15 inci madde
sine bir hüküm getirilmiştir; tutuklulara da disiplin 
cezasının uygulanması. Bu, Kanundan geliyor. Bakan
lığımıza, kanunları takip edip kanunlar arasında uyu
mu sağlamak için bunu yaptığından dolayı teşekkür 
ederiz. 

Diğer bir değişiklik ise, 3 üncü maddeyle 17 nci 
maddede yapılan değişikliktir. Buradaki çalıştırma 
konusu, Anayasamızın 18 inci maddesinden kaynak
lanmaktadır. Bakanlığın bunu da getirmiş olmasın
dan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Hakikaten ar
kadaşlarımız çalışmışlar, bu konuyu incelemişler ve 
önümüze getirmişlerdir. Yeter ki, mahkûmlar bu ça
lışmaya gönderildiği sırada sıihhatleriyle uygun ol
mayan yerlerde çalıştırılmasın, onlara eziyet verilme
sin. Hakikaten çalışmaları mecburidir ve devletin di
ğer gelirlerinden de yararlanır, yevmiyelerini de alır
lar, birçok yönlerden de istifade ederler; belki orada 
bir de sanat sahibi olurlar. Bu, kendileri için yarar
lıdır. 

Yalnız, yukarıda da arz ettüm; cumhuriyet savcı
larının izin verme konusunda sayın bakanımızın has
sas davranmasını ve bunu tekrar bakanlığın üzerine 
almasını önerir, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bayazıt. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun Saym Bozkurt 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Anayasamızın 18 inci maddesi, zorla çalıştırma yasa
ğını tespit etmekte ve bu arada, «Şekil ve şartları ka
nunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk 
süreleri içindeki çalıştırmaların» bundan istisna oldu
ğunu belirtmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 18 inci mad
desinde her ne kadar hükümlüler ve tutukluların ça
lıştırılması konusu tecviz olunmakta ise de mutlaka 
bunların çalıştırılması gerekir şeklinde emredici bir 
hüküm mahiyetinde değildir. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — İsteğe bağlı. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — İs

teğe bağlı değil değerli arkadaşım, kanun tasarısı 
dikkatle tetkik buyurulursa; «Tutuklu ve hükümlüler 
bulunduruldukları kurumda çalışmaya mecbur tutu
lurlar» hükmü sevk edilmektedir. 

Takdir buyuracağınız üzere tutukluluk, hükümlü
lükten ayrı bir müessesesidir, bir tedbir mahiyetinde
dir. . Tutuklu her zaman mutlaka suçlu ve mutlaka 
tecziyesi gereken kişi değildir. Tatbikatta görülmüştür 
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ki, yargılaması esnasında tutuklanan pek çak sanık, 
yargılama sonucunda pekala beraat edebilmiştir. Bi
naenaleyh, tutukluyu mutlaka hükümlü gibi değerlen
dirmek gerekmez diye düşünüyorum, 

Bu itibarla, Anayasada her ikisinin de çalıştırılma
sının, zorla çalıştırılma yasağı içerisinde mütalaa edil
meyeceğine dair bir hüküm sevk edilmiş olmasına ve 
'bu hükmü saygıyla karşılamama rağmen, mutlaka 
Anayasada buna dair bir hüküm sevk edildi diye, ka
nun tasarısında da bu konuda bir değişiklik yapmaya 
gerek olduğu kanısında değilim. 

Tutukluluk, insanda moral açısından oldukça kötü 
ve zor bir durum yaratır; tutuklu muhakemesi devam 
eden kişidir. Tutuklu, yargılanması sonunda muhteme
len beraat edebilecek kişidir. O psikolojik durum içe
risinde, tutuklunun çalıştırılması yolunda bir mecbu
riyetin kanunla ortaya konulmuş olmasının, hele tu
tukluluğun kısa sürmesi halinde ne denli uygun ola
cağını yüce Meclisin takdirine arz etmek isterim. 

iBu itibarla, tutukluluk süresi içinde çalıştırmanın 
mutlak bir mecburiyet olarak değerlendir ilmemesi ge
rektiğini, esasen Anayasamızın da 18 inci maddede 
sövk etmiş olduğu hükmün, gerek Mzî ve gerekse 
gaî tefsiri şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutulması 
halinde de böyle bir zorunlulukla karşı karşıya bu
lunmadığımızı saygıyla arz ederim. 

Teşekkür ederim. • 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Tîusarı üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamıüan-

mıştır. 
'Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum ': 

647 Sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde il4. — Hürriyeti bağlayıcı cezaları infaz 
edilmekte olanlardan: 

a) Hükümlülük süresinin beşte birini iyi hal ile 
geçirenlere anasının, babasının, eşinin, kardeşinin! 
veya çocuğunun ölümü halinde ölüm tarihinden iti
baren 15 günden fazla süre geçmemiş olmak şartıyla, 
kurum müdürünün teklifi Cumhuriyet '-Savaşımın ona
yı ile, 

'Bunlardan birinin hayatî tehlike tevlit edecek ciddî 
ve ağır hastalıkları veya zarara maruz kaldıkları 
büyük yangın, deprem, su baskını gibi afetlerin vu
kuunda mazeretin resmî belge ile tevsiki halinde, 
Cumhuriyet savcısının teklifi Adalet Bakanlığının 
onayı ile, 

Yol hariç bir günden on güne kadar, 
b) Açık infaz kurumlarında bulunanlar ile yarı 

açık veya kapalı infaz kurumlarında olup da açık in
faz kurumlarına geçmeye hak kazananlardan hüküm
lülük süresinin üçte birini iyi hal ile geçirmiş olan
lara ayrıca yol hariç 72 saate kadar kurum müdürü
nün teklifi Cumhuriyet savcısının onayı ile, 

c) infaz kurumlarında hükümlülük süresinin en 
az altı- ayını geçirmiş ve şartla salıverilmelerine 15 
gün kalmış olan hükümlülere normal hayata dönüş
lerini sağlayacak ve iş temin edebilecek imkânların 
verilmesi için çalışma saatleri içinde ve her seferin
de yol dahil 8 saate kadar kurum müdürünün teklifi 
Cumhuriyet savcısının onayı ile, 

ıMahfuzen veya serbest, olarak, Tüzükte gösteri
len esaslar dahilinde izin verilebilir. 

İzinde geçen süreler hükümlülükte geçmiş sayılır. 
İzinden dönmeyen veya izin süresini geçiren hü

kümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun 299 ve 
müteakip maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. 

ıBAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak

kında Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

«Tutuklu ve hükümlüler, cezaevi disiplinini bo
zan hareketlerinden dolayı inzibati mahiyette olmak 
üzere, her defasından 15 günü geçmemek kaydıyla ve 
her türlü ihtilattam önlenecek şekilde hücreye konu
labilir.» 

«Tutuklu ve hükümlüler hakkında uygulanacak 
disiplin işlemleri Tüzükte gösterilir.» 

ıBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum: 
ıMADOE 3. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak

kında Kanunun 17 nci madedsi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir, 

«Madde 17. — Tutuklu ve hükümlüler, bulundu
ruldukları kurumda çalışmaya mecbur tutulurlar. Bu 
çalışmalarına karşılık tutuklu ve hükümlülere Adalet 
Bakanlığınca tespit edilecek ücret ödenir. 

Adalet Bakanlığı; ziraat, deniz ve su ürünleri av
cılığı, inşaat, yol, maden ve orman gibi iş sahala
rında çalışma ekipleri kurabilir. 

İşçi istihdam eden kamu kuruluşları da sahip ol
dukları iş sahalarında 'hükümlü çalıştırmaya mecbur
durlar. 

Ekip halindeki bu çalışmalara, açık ve yarı açık 
ceza infaz kurumu hükümlüleri ile kapalı ceza infaz 
kurumlarında hükümlülük süresinin en az dörtte bi
rini iyi halle geçiren hükümlüler katılırlar. 

Çalışma mecburiyetinin tatbikini mümkün kılacak 
kurumlar ikmâl edilinceye kadar; 

• a) Açık ve yan açık ceza infaz kurumu hüküm
lüleri* 

b) Çocuk islâhevi hükümlüleri, 

. c) Açık ve yarı açık cezaevlerine' seçilme hakkı 
kazanmış olup da, kapasite yetersizliği nedeniyle bu 
cezaevlerine tefriki yapılamayan ve ilçe kapalı ceza
evlerine (nakledilen hükümlüler, 

d) Kapalı ceza infaz kurumu hükümlülerinden 
şartla salıverilmelerine en fazla iki yıl kalanlardan, 
bu Kanuna göre hazırlanacak Tüzükte tespit edile
cek yaş, meslek ve bedenî kabiliyeti haiz olanlar ile 
belirlenecek suçlardan hükümlü bulunanlar, 

Kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırıla
bilirler. Ancak bu çalışmalar, gruplar halinde sürdü
rülür. 

Yukarıdaki fıkralarda yer alan çalışmalar, ceza 
infaz kurumu personelinin gözetim ve muhafazası 
altında yapılır, 

Kapalı ceza infaz kurumlarındaki ekip ve grup 
çalışmalarına katılabilecek hükümlüler dışında kalan 
hükümlüler de, infaz kurumu haricindeki iş saha
larında çalıştırılabilirler. Bu takdirde çalışmalar, 
güvenlik önlemleri altında ve jandarma muhafaza
sında yapılır. 

Tutuklu bulunanlar, ancak kurum içindeki atölye 
ve işyerlerinde çalıştırılırlar.» 

'BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

3 üncü maddeyle ilgili bir önerge vardır, okutu
yorum: 

Türkiye ıBüyük Millet Meclisi Sayın (Başkanlığına 
(Tasarımın. 3 üncü maddesinde yer alan «Tutuklu» 

ibaresinin madde metninden çıkarılmasını, keza aynı 
maddenin son fıkrasının da madde metninden çıkarıl
masını arz ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Salih Al'can 
Tekirdağ 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

'BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

ıBASKlAN -— Sayın Bozkurt, konuşmak ister mi
siniz efendim? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Önergem açıktır efendim; hayır. 

iBAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi* okutuyorum: 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

'5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
iBAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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(Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.., Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve 
kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olmasını dilerim. 

• • • « » • 

Çalışma süremiz dolmuştur. Sözlü sorularla gün
demdeki kanun tasarılarını sırasıyla görüşmek için 2 
Mayıs 1985 Perşembe günü saat 15.00'te topdanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.15 
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2983 Sayıh Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun Bazı Hüküm
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasanana Verilen Oyların Sonucu 

Kanunlaşmıştır. 
400 
336 
179 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

ADANA 
Ahmet Akgün AJbayrak 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
tsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay " 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahıinkaya 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AK Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

157 
59 (58 + 1 geçersiz) 

(Kabul edenler) 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıkh 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
ismail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Kâzım Oksay 
Fuat öztektin 

BURSA 
Ahmet K. Alptemocin 
ilhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal İğrek 
Fahir Sabunliş 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetlin 

DENİZLÎ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ER2ÜNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz ^ 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HATAY 
Kararan Karaman 
Hama Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatoıa Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbralbJm Fevzi Yaman 

ÎÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Rii^tü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Beihîç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B< Doğancan AJkyürek 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas ' 
Haltil Orhan Ergüder 
ismail Sala Giray 
Ömer Ferruh îlter 
Altan Kaıvaik 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay »öseoğlu 
Turgut özal 
ibrahim Özdemir 
.Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

IZMlR 
tsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pehtivanoğlu 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçupğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık. 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

- 5 1 7 



T. B. M. M. B : 93 1 . 5 . 1985 O : 1 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
î&met Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 

KONYA 
Abdurrahman Bozlkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükugur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroftlu 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranli 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİÖDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mustafa Kıhçaslan 
Mümtaz Ozkök 

SAMSUN 

Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
M. Mükerrem TaşcıogUu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 

Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 

Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

' AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
ibrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoglu 
Kâzım ipek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Nerliman Elgin 

H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay' 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 

Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni îsldmyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BlTLtS 
Rafet Ibrahimoğlu 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 
ismet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bözkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

DENtZLt 
Mustafa Kani Bürke 
Halil ibrahim Şahin 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mathmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 

Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhüttirf Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmti Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 
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HATAY 
Tevfik Bial 
Mustafa Çelebi 
Abdür-rahman Demürtaş 
ihsan Gürbüz 
M, Murat Sökmenoğlu 

İÇEL 
Ali îtiMm Elgin 
Mehmet Kocabaş 

ÎSTANBUL1 

Sabit Baltumlu 
Ömer, Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Metaet Kafkaslıgü • 
Doğan Kasaroğhı 
Feridun ŞaMr öğünç 
TüJaıy onay, 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şigraan 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMÎR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Ahmet Suter 
Rüştü Şardağ 
\li Aşkın Toktaş 

KAHRAMAN M ARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

(KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabrı Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağâgil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmet Turâangil 

MARDİN 
Süleyman* Çelebi 
Abdülkerim Yıbnaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi önder 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

RİZE 
Turgut HaUt Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Çan 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal PalaoğÜu 
Şevki Tastan. - -

ŞANLIURFA 
Vecihd Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alem 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
İsa Varda] 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Ledin Barlas (Bşk. V.) 
Cüneyt Canver 
Metin Üstünel 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
AU Bozer 
Halil Şıvgın 

AYDIN 
iskender .Cenap Ege 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BÎTLÎS 
Faik Tanmcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANKIRI 
tlker Tuncay 

ÇORUM 
îhsan Tombuş 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 

GAZtANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karsh 
Yavuz Köymeîı 
Ahmet Yılmaz 

ÎCEL 
Edrp^ö^enç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Yaşar Albaıyraik 
İmren Aykut (İz.) 
Yılmaz îhsan Hastürk 
Kemal özer (İz.) 
Ali Tannyar 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Vural Arıkan ı 
Turgult Sunalp 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Onur 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğhı 

KOCAELİ 
Abdulhalım Ara* ("Bsk. V.) 
Mustafa Batgün 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ahmet îlhami Kösem 

MANİSA 
Mustafa izci 
İsmail özdağlar 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer (İz.) 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SÎVAS 
Yılmaz Altuğ (İz.) 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Balkan) 

(Açık üyelikler) 

BİNGÖL ,: ,1 

BURDUR : *' 

İSTANBUL : 1 

IZMÎR : 1 

NİÖDE : 1 

ı>m<i 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

93 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

1 .5 .1985 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

-SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇKİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

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

3. — İzmir Milletvekili Işılay Şaygın'ın, Buca'nın 
ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/302) 

4. — 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) 

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

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

7. — îstan'bül Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

<(X) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
Soruya çevrilmiştir. 

8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil
letvekillerinin Meclis çalışmalarındaki sözlerini ya
yımlayanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/316) 

9. — Istan'bul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

10. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya ilinin 'bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

11. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 
halindeki bazı 'bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

12. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü sora önergesi (6/326) 

13. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
'bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

14. — İçel Milletvekili Edip özîgenç'in, narenci
ye üreticisine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/329) 

15. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

16. — Konya 'Milletvekili Salim Erel'in, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

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 incti ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984;9.10.1984) 

(Devamı arkada) 



2. — Cemal Kaçar'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylrîc Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/678) (G. Sayısı : 277) 
{Dağıtma tarihi: 15.4.1985) 

X 3. — 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/659) 

4. — 2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Ko
nut Kânununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/603) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 24.4.1985) 

5. -*- İsparta Milletvekili İbrahim Fevzi Yaman 
ve 13 Arkadaşının; Eğridir İlçesi Adının Eğirdir Ola
rak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 284) (Da
ğıtma tarihi : 24.4.1985) 

6. — Kalkınmada öncelikli Yörelerde Sözleşmeli 
Hazine Avukatı Çalıştırılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/545) 
(S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 24.4.1985) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/176) (B. Sayısı : 
288).(Dağıtma tarihi: 26.4.1935) 

8. — 10 Haziran 1949 Tarihli ve 5435 Sayılı Ka
nunun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/671) 
(S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 26.4.1985) 

9. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Jasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/668) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi: 29.4.1985) 

X 10. — tmar Kanunu Tasarısı ile Amasya Mil
letvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve Edirne Milletve
kili Muhittin Yıldırım'ın 9.7.1956 Tarih ve 6785 Nu
maralı İmar Kanununa 11.7.1972 Tarih ve 1605 Sa
yılı Kanunla Eklenen Ek 8 inci Maddenin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/657, 
2/58) (S. .Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 29.4.1985) 

X Açık oylamaya tabi işleri gösterir, 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 277 

Cemal Kaçar'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(1/678) 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 1,4.. 1985 
Sayı : K. K. Gn. Md. 18/ 

101-1885/02063 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.3.1985 tarihinde kararlaştırılan «Cemal Kaçar'a Yatanı Hiz
met Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli-olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

/, Kaya ERDEM 
Başbakan Vekili 

G E R E K Ç'E 

Ahıska 1327 doğumlu Halil oğlu Cemal Kaçar, 1939 -1946 yılları arasında yıpratıcı şartlar altında üstün 
bir gayret ve sadakat ile vatanımıza başarılı hizmetler ifa etmiştir. 

Halen çok yaşlı, muhtaç ve çalışamaz durumda bulunan adı geçene, hayatta bulunduğu müddetçe 15.6.1978 
tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanması uygun görülmüş 
ve bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plân ve Bütçe Komisyonu 11 . 4 , 1985 

Esas N'o, : 1/678 
Karar No. : 108 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca hazırlanarak 30.3.1985 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve 2.4.1985 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Cemal KAÇAR'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 10.4.1985 tarihli 62 nci birleşiminde ilgili Hükümet 
temsilcilerinin de katılmasıyla görüşüldü. 

Tasarı, Ahıska 1327 doğumlu Halil oğlu Cemal KAÇAR'a 15.6.1978 tarih ve 2150 sayılı Kanun hüküm
lerine göre Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanmasını öngörmektedir. 

Gerekçede izah edildiği gibi, 1939 -1946 yılları arasında vatanımıza başarılı hizmetler ifa eden ve halen 
yaşlı ve muhtaç durumda bulunan Cemal KAÇAR'a Devletimizin yardım elini uzatıhası ve kendisine hayatta 
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bulunduğu sürece Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 
sarının maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının, Cemal KAÇAR'a vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına ilişkin 1 inci maddesi ile 
rürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Sururi Baykai 
Ankara 

imzada bulunamadı. 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

İmzada bulunamadı. 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

H. Barış Çan 
Sinop 

İmzada bulunamadı. 

Başkan vekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet A kg ün Al bayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Ösmanlıoğlu 
Gaziantep 

İmzada bulunamadı. 

Fikret Ertan 
izmir 

İmzada bulunamadı. 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Ayhan Fırat 
Malatya 

İmzada bulunamadı. 

Enver Özcan 
Tokat 

Ferit Melen 
Van 

İmzada bulunamadı. 

SÖzcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

A: Sırrı Özbek 
Adıyaman 

İmzada bulunamadı. 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

İmzada bulunamadı. 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizli 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
izmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

İmzada bulunamadı, 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 277) 
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HÜKÜMETİN TEKMF ETTİĞİ METİN 

Cemal Kaçar'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — Ahıska 1327 doğumlu Halil oğlu 
Cemal Kaçar'a hayatta bulunduğu müddetçe 15.6.1978 
tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre Va
tanî Hizmet Tertibinden aylık 'bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımını takibeden ay
başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 
Gümrük Bakanı yürütür. • 

(Plan ve 'Bütçe Komisyonu Metmi) 

Cemal Kaçar'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkmda Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
ka'bul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir, 

Tasarının 1 inci maddesi-aynen 

— Tasarının 2 nci maddesi aynen 

Tasarının 3 üncü maddesi aynen 

Barbakan V. 

/. K. Erdem 

23 . 3 . 1985 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakan* 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Karaevlt 

Adalet Bakanı V. 
Y, Akbutut 

Milî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

İçişleri Bakanı 
7. Akbulut 

MMî Eğitim Gençlik ve S. Baklanı V. 
H. H. Doğan 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
A. Tenekeci 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Af. Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
Ve Atasoy 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenik Bakanı V. 
H. H. Doğan A. Karaevli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Ta$çıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 277) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 278 

2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hız
landırılması Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe- Komisyonu 

Raporu (1 /659) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 12 . 3 . 1985 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : KK.T.D. 18/101-1679/05408 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.3.1985 tarihinde kararlaştırılan «29.2.1984 Tarihli ve 2983 

Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin 
Dcğ$§tiıihnesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

2983 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik çalışmalar hızla sürdürülmektedir. 
Bu arada uygulamada yanlış anlamalara sebep olacak hükümlerin açıiklığa kavuşturulması ve noksanlık

ların giderilmesi ımaksadıyla kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılması uygun görülmüştür. 
Topta. Konut ve Kamu ortaklığı İdaresinin hükmî şahsiyeti haiz olması, kalkınmada öncelikli yörelerdeki 

her nevi yatırımlara katkıda 'bulunması ve bu yatırımların etkin ve süratli bir şekilde gerçekleştirilmesi im
kânı sağlanmaktadır. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kuruluna, gerekli görülen hallerde gelir ortaklığı senetlerinin ve hisse 
senetlerinin satın alınmasına karar vermek, yurt içi ve yurt dışında fonların kullanma alanlarında yararlan-
löstk üzere 'kredi almaya karar vermek ve fondan verilecek krediye uygulanacak faiz oranlarını tespit etmek 
görevleri de verilmek suretiyle yetkisi genişletilmektedir. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin görevlerinin önemi dikkate alınarak teadro adedinin artırıl-
ması, fcalüiye eleman yetiştirilmesi maksadıyla da Uzman Yardımcılığı kadrosu ihdas edilerek Uzmanlığın 
kariyer olması sağlanmaktadır. 

2983 SAYILI TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAK
KINDA KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISININ 

MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — Maddenin (d) bendindeki hisse senedi tarifinde, sadece «Tesis» 1er için hisse senedi çıkarı
labileceği anlamı çıkmaktadır. Oysa, uygulamada tesisleri bulunmayan Kamu İktisadî Teşebbüsleri de vardır. 
örneğin THY gibi. Bu tür KİT'ler ile tesislerin bağlı bulunduğu KİT'lerin bu uygulamanın dışında bırakıl
ması kanun koyucunun maksadına uymamaktadır. Bu nedenle, 3 üncü maddenin (d) bendi ile ilgili değişik-
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lik teklifinde, tarifin baş tarafına «Kamu İktisadî Teşebbüsleri» ibaresi ilave edilerek hem KİT'lerin kendisi 
için, hem de bunların tesisleri için 'birlikte veya ayrı ayrı hisse senedi çıkarılabileceği hususuna açıklık ka-
zandırıilmışttır. 

Madde 2. — Kanunun 7 nci maddesine ilave edilen fıkrada; Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Baş
kanlığının üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde İdareye hareket serbestisi kazandırılması, temsil ve ilzam yet
kisine sahip kılınması maksadıyla tüzelkişiliğe kavuşturulması öngörülmüştür. 

Madde 3. — Kanunun 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrası muvacehesinde; kadro karşılığı sözleşme ile ça
lıştırılacak personelin Emekli Sandığı ile ilişkisi devam ettirilerek, emeklilik statüsünün korunması sağlan
mıştır, 

2983 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığını Devlet İhale 
Kanunu, Muhasebei Umumiye Kanunu ve Sayıştay Kanunu hükümlerinden müstesna tutmuştur. Keza 15 inci 
madde, İdareyi denetim yönünden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmündeki Ka
rarname esaslarına tabi tutmuştur. 2983 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin tadili ile de İdareye tüzelkişilik ka
zandırılması sağlanmıştır. Bütün bu hükümler muvacehesinde ve faaliyet konusu itibariyle İdare Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri statüsüne çok yaklaştırılmış bulunmaktadır. Bu itibarla, Kamu İktisadî Teşebbüsleri sta
tüsündeki kuruluşlardan yetişmiş eleman alınmasının ancak, Kamu İktisadî Teşebbüsleri personeline sağlanan 
malî hakların temini ile mümkün olabileceği düşüncesi bu yönde bir hükmün ilavesini gerekli kılmaktadır. 

Ayrıca, kadro cetveli yeni personel rejiminin düzenlenmesine ait mevzuata uygun olarak İdarenin ihtiya
cını karşılayacak şekilde değiştirilmıiştir. 

Madde 4. — Maddenin (i) bendinde yapılan değişiklikle; sermaye piyasalarında gelir ortaklığı ve hisse 
senetlerinin' istikrarını sağlamak için, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun ve Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığının gerekli inisiyatife kavuşturulması amaçlanmıştır. 

Maddeye eklenen (k) bendinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun görevleri arasına, açılacak kre
dilere taitbik edilecek faiz oranlarını tespit yetkisinin dahil edilmesi ile; konut kredilerine uygulanacalk faiz 
oranlarını ve yatırım yapılan bölgenin özelliklerine ve yatırımların nevine göre verilecek kredilerin faiz oran
larını belirleme yetkisi Kurula bırakılmaktadır. 

Diğer taraftan (1) bendi ile Toplu Konut Fonu ve Kamu Ortaklığı Fonuna gerektiğinde iç ve dış kredi 
sağlamak suretiyle Fonların kaynaklarının desteklenmesi imkânı da getirilmektedir. 

Madde 5. — Matlabı bulunmayan 14 üncü maddeye muhtevasına uygun olarak «Vergi istisnaları» matlabı 
konulmuştur. 

Özel Kanunlarla veya Devletin, kanunların verdiği yetkiye dayanarak akdettiği sözleşmelerle bazı menkul 
kıymetlerin faiz, kâr payı ve ikramiyeleri ile döviz tevdiat hesapları için ödenen •faizler Gelir Vergisinden is
tisna tutulmuştur. Devletçe teşvik edilmesinde ve sermaye piyasasının oluşmasında büyük fonksiyonu olan 
Gelir Ortaklığı Senetlerinin diğer benzeri menkul kıymetlerle rekabet eşitliğinin korunması 'amacıyla madde
nin 1 inci fıkrasında bu senetlere de belli sürelerle vergi muafiyeti getirilmiştir, 

Maddeye eklenen fıkrada aynı mülahazalarla, Gelir Ortaklığı Senetlerinin ihracı ile ilgili muameleler ve bu 
muamelelere ilişkin bütün kâğıtların her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olması öngörülmüştür. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerindeki Kamu paylarının gerçek ve tüzelkişilerin ortaklığına açılması ve işletme 
hakkı verilmesinden güdülen amaç, kamu yatırımlarının finansmanına ek kaynak oluşturabilmektedir. Bu 
amaçla, söz konusu devir işlemlerinin ilave bir malî külfete girilmeden halka açılabilir hale getirilmesi esastır. 
Bu düşünceden iharöketie, gerçek bir kaynak girişi anlamında olmayan söz konusu işlemlere vergi, resim ve 
harç istisnası tanınması lazımdır, 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 11 . 4 . 1985 

Esas No. : 1/659 
Karar No,: 109 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Bakanlar Kurulunca hazırlanarak 12.3.1985 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve aynı gün Komisyonumuza havale edilen «29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 

'Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı» Komisyonumuzun 10.4.1985 tarihli 62 nci birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla ince
lendi ve görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 17 Mart 1984 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren «Tasarrufların Teşviki 
ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Katıun» ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait tesislere 
gelir ortaklığı senedi, hisse senedi, işletme hakkı aracılığıyla tasarrufların teşvikinin yönlendirilmesi, tasar
ruflara emin ve güvenilir bir sistemin getirilmesi aynı zamanda yeni yatırımlar için kaynak sağlanması amaç
lanmıştır. 

Tasarının, uygulamada yanlış anlamalara sebep olacak hükümlerin açıklığa kavuşturulması ve noksanlık
ların giderilmesi için hazırlandığı 'anlaşılmaktadır. Yeni düzenleme ile; 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin hükmî şahsiyeti haiz olması, kalkınmada öncelikli yörelerdeki 
her nevi yatırımlara katkıda bulunması ve bu yatırımların etkin ve süratli bir şekilde gerçekleştirilmesi im
kânı sağlanmaktadır. Ayrıca Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kuruluna gelir ortaklığı ve hisse senetlerinin 
satın alınması, yurlt içi ve yurt dışı fonlarının kullanılması ile ilgili geniş yetkiler verilmekte ve Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı İdaresi görevlilerinin yetiştirilmesi ve kadro unvanları ile ilgili yeni düzenlemeler de 
getirilmektedir, 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde söz alan üyeler; 
— Gelir Ortaklığı Senetlerinin Toplu Konut ve Kamu Ortaklığınca tekrar geri alınmasının, Konut kredisi 

olarak verilecek paranın faiz oranının Fon İdaresince tespitinin çeşitli sakıncalar yaratabileceği, 
— Gelir Ortaklığı Senetlerini alan vatandaşlara vergi istisnaları getirilmesinin sosyal dengeyi bozacağı, bu 

senetlerden alamayan vatandaşlarımıza haksızlık olacağı, 
— Bütçe dışı kaynaklara dayanarak Fon oluşturulmasının malî sisteme, Bütçe Birliği sistemine aykırı ol

duğu, 
— Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Personeli için uygulanması düşünülen sistemin personel rejimine ters 

düşen uygulamalar içerdiği gibi endişelerini (belirtmişler, bu düşüncelerin yanında; 
— Gelir Ortaklığı Senetlerinin tekrar geri alınması ve kredi faizlerinin tespitinin Devletin güvencesi al

tında, halkın daima yararına yapılacağı, 
— Gelir Ortaklığı Senetlerinin satılması sırasında halkın ilgisinin büyük olduğu, bu senetleri satın alan

lara yan gelir sağlandığı, 
— Fonların 'büyük bir kısmının çok iyi işletildiği, yatırımların hızlandığı, ekonomiye canlılık kazandırlığı, 
— Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Personeli için yapılan düzenlemenin kanunlar çerçevesinde, personel 

rejimine uygun olarak yapıldığı gibi görüşler de belirt nişlerdir. Bu görüş ve düşünceler ışığında Hükümet tem
silcilerine sorular yöneltmişler, tasarının bugüne kadar yapılan uygulaması ile ilgili bilgi istemişlerdir. 

Hükümet temsilcilerince yapılan geniş açıklamalar ve sorulan sorulara verilen cevaplar dinlendikten sonra 
tasarımın tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

2983 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendinin değiştirilmesini öngören tasarının 1 inci madde
si aynen* 

Aynı kanunun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının değiştirilmesini öngören tasarının 2 nci maddesindeki 
«Başbakanlığa bağlı ve tüzelkişiliğe sahip...» ibaresi ileride yanlış anlamlara sebebiyet verebileceği düşüncesin
den hareketle «Başbakanlığa bağlı ve kamu tüzelkişiliğine sahip...» şeklinde düzeltilerek, 
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8 inci maddenin 4 üncü fıkrasını değiştiren tasarının 3 üncü maddesi 190 sayılı Kararnamenin henüz 
(kanunlaşmadığı dikkate alınarak «190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin» İba
resi «Bu Kanuna bağlı cetvelde yer alan ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cetveline 
eklenmiş (bulunan...» şeklinde değiştirilmiş, maddenin sonundaki «Bu idarede görevli olup, sözleşmeli olarak 
çalışanlar dışında kalan personel Kamu İktisadî Teşebbüsleri personeline sağlanan malî haklardan istifade 
eder.» cümlesi verilen bir önergenin benimsenmesi ile maddeden çıkarılarak madde bu şekli ile, 

10 uncu maddenin (i) bendinin değiştirilmesi ve (k) ve (1) bentlerinin eklenmesini öngören tasarının 
4 üncü maddesindeki <k) bendi ileride karışıklığa sebebiyet vermemesi 'için faiz oranlarının Bakanlar Kurulu 
tarafından ' tespit edilmesinin daha doğru olacağı gerekçesinden harekette maddeden çıkarılmıştır. (ık) ben
dinin maddeden çıkarılması nedeni ile (1) bendi (k) bendi olarak düzeltilmiş ve maddenin başındaki <ık) 
ve (1) bentleri eklenmiştir.» (ibaresi «(k) bendi eklenmiştir» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiş, ancak ge
rekli görülen hallerde gelir ortaklığı senetlerinin ve hisse senetlerinin satın alınmasına ve tekrar satılmasına 
karar vermek şeklindeki (i) bendine «hisse senetlerinin KİT dl'e bunlara ait tesislere» ilişkin olmasını sağlaya
cak bir ifadenin eklenmesine dair önerge kanunda bu hususların mevcut olduğu ve"mükerrerlikten başka bir 
anlam taşımayacağı şeklindeki açıklama üzerine benimsenmemiş ve yalnız rapora bu hususun alınmasında ya
rar görülmüştür. 

2983 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine «vergi istisnaları» matlabı ve bir fıkra eklenmesini öngöcea ta*. 
sayıntn 5 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 6 ve 7 nci maıddeleri ayaem- kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

S. Sırrı Özbek 
Tümüne karşıyım 

Adıyaman 

"Af.. Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Tümüne ka*şryım 

İlhan Aşkın 
, Bursaj 

İsmail Şengun 
Denizli 

Tümüne karşıyım 

Togay Oemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta) 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Sururi Baykal 
Ankara 

İmzada bulunamadı 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Tümüne karşıyım 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

Tümüne karşıyım 

Başkanvefeilli 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

İmzada bulunamadı 

Fikretr Ertan 
İzmir 

İmzada bulunamadı 
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İbrahim özbıyık 

Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

H. Barış Can 
Sinop 

İmzada bukmamad* 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Tümüne karşıyım 

Enver özcan 
Tüttüae karşıyım 

Tokat 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Tümüne kaarşryırn 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 

Tümüne karşıyım 

Fahrettin Kurt 
Trabzon* 

Ferit Melen 
Tümüne muhalifim 

Van 
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HÜKÜMET TEKLİFİNE BAĞLI CEl YEL 

KURUMU : Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı 
TEŞKİLATI : Merkez 

Unvanı 

1. DERECE 
Başkan 
Başkan yardımcısı 
Gelir Ortaklığı Dairesi 
Proje, Değerlendirme ve 
Başkanı 

1 SAYILI CETVEL 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Başkanı 
Finansman Dairesi 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Dairesi Başkanı 
Toplu Konut Projeleri Dairesi Başkanı 
Konut Kredileri Dairesi Başkanı 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı 
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı 
1. Hukuk Müşaviri 
Daire Tabibi 
Uzman 
Uzman 

2. DERECE 
Savunma Uzmanı 
Uzman 
Uzman 
Müşavir avukat 
Mütercim 
Şube Müdürü 

3. DERECE 
Uzman 
Uzman 
Müşavir avukat 
Sivil Savunma Uzmanı 
Hemşire 
Mütercim 
Ayniyat saymam 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

Sınıfı 

G.İ.H. 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
S.H.S. 
G.İ.H. 
T.H.S. 

G.tH. 
» 

T.H.S. 
A.H.S. 
G.tH. 

» 

T.H.S. 
G.İ.H. 
A.H.S. 
G.İ.H. 
S.H.S. 
G.İ.H. 

» 

Serbest 
kadro adedi 

10 
10 

3-3 

1 
5 
5 
1 
1 

10 

23 

5 
5 

X * 

15 

Toplam 

1 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
10 

33 

1 
5 
5 
1 
1 

10 

23 

5 
5 

15 
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Unvanı 

4. DERECE 
Şef 
İstatistikçi 

5. DERECE 
Uzman 
Şef 
İstatistikçi 
Memur 
Sekreter 

6. DERECE 
Uzman 
Şef 
İstatistikçi, 
Hemşire 
Mütercim 
Veznedar 
Teknik ressam 
Memur 
Ambar memuru 
Santral memuru 
Sekreter 
Daktilograf 

7. DERECE 
Uzman yardımcısı 
Ayniyat saymanı 
Memur 
Sekreter 
Daktilograf 
Şoför 
Teknisyen 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAM 

Teknisyen yardımcıu 
Dağıtıcı 
Aşçı- ~- -
Kaloriferci 
Bekçi 
Hizmetli 
Bahçıvan 

TOPLAM 

Sınıfı 

G.I.H. 
T.H.S. 

T.H.S. 
G.I.H. 
T.H.S. 
G.I.H. 

» 

G.t.H. 
c* 

S.H.S. 
» 

G.l.H. 
» 

T.H.S. 
G.I.H. 

» 
> 
» 
» 

T.H.S. 
G.I.H. 

> 
» 
> 

' » 
T.H.S. 

» 
> 
> 

.%»-~:-~-'~ 
» 
> 
> 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' (S. 

Serbest 
kadro adedi 

4 
1 

5 

10 
3 
1 
3 
1 

18 

10 

25 

5 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 

27 

Sayısı : 278) 

Toplam 

4 
1 

5 

10 
3 
1 
3 
1 

18 

10 

25 

5 
1 
3 
2 
1 
2 

'...-ı.-.̂  
.. 2....:. 

.-!;":-
1 
1 
1 
5 
1 

27 



- . 8 — 

Serbest 
Unvanı Sınıfı kadro adedi Topfatm 

9. DERECE 
Uzman yardımcısı 
Veznedar 
Teknik ressam 
Memur 
Sekreter 
Daktilograf 
Şoför 
Teknisyen yardımcısı 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Hizmetli 

10. DERECE 
Memur 
Ambar memuru 
Santral memuru 
Sekreter 
Daktilograf 
Şoför 
Teknisyen 
Aşçt 
Kaloriferci 
Hizmetli 
Bahçıvan 

8. DERECE 
Uzman yardımcısı T.H.S. 5 5 
Uzman Yardımcısı G.t.H. 5 5 
Memur » 3 3 
Ambar memuru » 1 1 
Santral memuru » 1 1 
Sekreter » 3 3 
Daktilograf » 2 2 
Şoför y> 2 2 
Teknisyen T.H.S. 1 .1 
Hizmetli Y.H.S. 2 2 

TOPLAM 25 25 

G.Î.H. 
» 

T.H.S. 
G.I.H. 

» 
» 
» 

Y.H.S. 
» 
» 
» 

TOPLAM 

G.tH. 
•» 

» 
» 
» 
» 

T.H.S. 
Y.H.S. 

» 
» 
» 

5 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

21 

4 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
% 
1 

5 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

21 

4 
ı 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

.J2 
i 

• 1 » » I H » 

TOPLAM 19 :W 
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Unvanı 

11. DERECE 
Daktilograf 
Şoför 
Dağıtıcı 
Kaloriferci 
Bekçi 
Hizmetli 

12. DERECE 
Teknisyen yardımcısı 
Dağıtıcı 
Aşçı 
Kaloriferci 
Bekçi 
Hizmetli 

TOPLAM 

TOPLAM 

Sınıfı 

G.l.H. ' 
* 

YJLS. 
» 
» 
» 

Y.H.S. 
» 
» 
» 
» 
» 

Serbest 
kadro adedi 

1 
2 
1 
1 
1 
2 

8 

2 
1 
1 
1 
1 
5 

11 

Toplam 

1 
2 
1 
1 
1 
2 

8 

2 

11 

GENEL TOPLAM 230 230 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 278) 



— 10 — 

HÜKÜMETİN METNİ 

2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkuıda Kanunun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkmda Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2983 saydı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«d) Hisse senedi1: Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile bunlara ait tesislere hakîkî ve hükmî şahısların ortak 

olması için çıkarılacak senetleri», 

, MADDE 2. — 2983 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir! 
«Başbakanlığa bağlı ve tüzelkişiliğe sahip Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.» 

MADDE 3, — 2983 saydı Kanunun 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş--
tir. 

«190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resi Başkanlığına ait bölümü ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. Bu kadrolardan Başkan, Başkan Yar
dımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Daire Tabibi, Müşavir Avukat ve Şu
be Müdürü T. C. Emekli Sandığı ile irtibatlandırılarak sözleşme ile çalıştırılabilir. IBu suretle çalıştırılacakla
rın hizmet sözleşme esasları, adedi, ücretin taban ve ıtavanı Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu idarede 
görevli olup, sözleşmeli olarak çalışanlar dışında kalan personel Kamu 'İktisadî Teşebbüsleri personeline sağ
lanan malî haklardan istifade eder.» 

MADDE 4. — 2983 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye (k) ve (1) bentleri eklenmiştir: 

«i) Gerekli görülen hallerde gelir ortaklığı senetlerinin ve hisse senetlerinin satın alınmasına ve tekrar 
satılmasına karar vermek.» 

«k) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonlarından açılacak ikredi için faiz oranlarını tespit etmek.» 
«1) Yurt içi ve yurt dışından, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonlarının kullanma alanlarında ya

rarlanmak üzere, kredi almaya karar vermek.» 

MADDE 5. — 2983 saydı Kanunun 14 üncü maddesine «vergi istisnaları» maitlabı ve aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir: 

«Vergi İstisnaları 
Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılan gelir ortaklığı senetleri ile bu senetler ile ilgili gider ve işlemler, 

'bu konuda düzenlenen kâğıtlar, bu Kanun kapsamındaki Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve tesislerinin gerçek 
ve tüzelkişilerin ortaklığına açılmasına ve işletme hakkı verilmesine dair bütün işlemler ve bunlarla ilgili bü
tün kâğıtlar Iher türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 278) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun Bazı Hüküm
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

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

MADDE 2. — 2983 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Başbakanlığa bağlı ve kamu tüzelkişiliğine sahip Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ku

rulmuştur. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.» 

MADDE 3. — 2983 saydı Kanunun 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Bu Kanuna bağlı cetvelde yer alan ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) saydı cetveline 

eklenmiş bulunan, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığma ait kadrolar ekte belirtildiği şekilde 
değiştirilmiştir. Bu kadrolardan Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman 
Yardımcısı, Daire Tabibi, Müşavir Avukat ve Şube Müdürü Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile irtibat-
landırılarak sözleşme ile çalıştırılabilir. Bu suretle çalıştırılacakların hizmet sözleşme esasları, adedi, ücretin 
taban ve tavanı Bakanlar Kurulunca tespit edilir.» 

MADDE 4. — 2983 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye (k) bendi eklenmiştir : 

«i) Gerekli görülen hallerde gelir ortaklığı senetlerinin ve hisse senetlerinin satın alınmasına ve tekrar 
satılmasına karar vermek.» 

«k) Yurt içi ve yurt dışından, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonlarının kullanma alanlarında yarar
lanmak üzere, kredi almaya karar vermek.» 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 278) 
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(Hükümetin Metni) 

yürürlük 

MADDE 6 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürüıpğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Af. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve fekân Bakanı V, 
S. N. Türel 

Tarım Onman ve Köy İşleri Bakanı V. 
K. Oksay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S.. N. Türel 

11 s 3 . 1985 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K* Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Af* Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Af. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af. Af. Tasçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 278) 
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'(Plan ve Bütçe (Komisyonu Metni) 

Yürürlük 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. • 

Yürütme 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 278) 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 283 

2*3*1984 Tarihli ve 2985 Saydı Toplu Konut Konulumun 2 nci 
Maddesinde Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/603) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 20 . 9 . 1984 
Sayı : it.K. Gn. Md. 18/101 -1678/05413 

TÜRKÜYE BÜYÜK MIİLLET MECLM BASKANLIĞINA 

Başkanlığınıza ara Bakanlar Kurulunca 13.8.1984 tarihinde kararlaştırılan «2.3.1984 Tarihli ve 2985 sayılı 
Toplu Konut Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun Tasansı» ile gecekçesfi ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GEREKÇE 

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile kurulmuş bulunan Toplu Konut Fonu'nun gelirlerini artırmak ve 
böylece finansman imkânlarını güçlendirmek maksadıyla elektrik enerjisinin satış kifc>wa'tt saat bedeli üzerinden 
en fazla % 10 nispetinde hesaplanacak miktarlardan pay alınması öngörülmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 17 . 4 . 1985 

Esas No. : 1/603 
Karar No. : 110 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca hazırlanarak 20.9.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 
21.9.1984 tarihinde komisyonumuza havale edilen «2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 
2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 17.4.1985 tarihli 63 
üncü birîeştminde Hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla incelendi ve görüşüldü. 

'Bilindiği gibi, 17 (Mart 1984 tarihli resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Toplu Konut Kanunu 
ile konut sorununa çözüm getirilmesi ve konut açığının kapatılması amaçlanmış ve bu amaçla Türkiye Cum
huriyeti Merkez Saı&ası nezdinde «Toplu Konut Fonu kurularak, kaynaklan belirtilmiştir. 

Tasarı ile, Toplu -Konut Fonu'nun gelirlerini artırmak ve böylece finansman imkânlarını güçlendirmek 
maksadıyla ©Metrik eaer^sinin satış kilowaitt saat bedeli üzerinden en fazla % 10 nispetinde hesaplanacak mik
tarlardan pay alınması öngörülmektedir. 
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Tasarının tümü üzerinde komisyonumuzda yapılan görüşmelerde söz alan üyeler; Türkiye Elektrik Kuru
munun gelirinin % 10'unun Toplu Konut Fonuna aktarılması ile enerji alanında yapılan yatırımlarda ak
samalar olabileceği, bunun tabiî sonucu olarak elektriğe yeni zamlar yapılıp dar gelirliye yeni yük getirileceği, 
Konut Fonunda toplanan paranın kullanılmasının zor olduğu, paranın başka yatırımlarda kullanılmasının sa
kıncalı olacağı gibi düşüncelerine karşı Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 

Enerji yatırımları İle ilgili her türlü tedbirin alındığı, Kamu ortaklığı Fonundan enerji sektörüne yeteri ka
dar para ayrıldığı, sanayide kullanılan elektrik ile konutlarda kullanılan elektriğin fiyatımn farklı olduğu, 
tüketim oranına göre sosyal adalet içerisinde fiyat ayarlaması yapıldığı belirtilmiştir. 

Toplu Konut Fonunda toplanan paranın miktarı ve nerelerden ne miktarda para toplandığı rakamlar veri
lerek açıklanmış, harcanan miktarın tamamen konut, yapımı ve bunların alt yapısı için kullanıldığı da ayrıca 
belirtilmiştir. 

— Konut Fonunda toplanan paranın dağıtımında şehirlerarasında ayrıcalık yapıldığı şeklindeki görüşlerin 
doğru olup olmadığı, 

— Ferdî kredi ile kooperatiflere verilen kredilerin dağıtımının nasıl yapıldığı şeklindeki spesifik» sorulara 
Hükümet adına verilen cevaplarda; 

— Konut kredilerinin dağıtımında şehirlerarasında kesinlikle ayrıcalık yapılmadığı, 

— Kredi taleplerine karşı konutu olmayanlara ve yarım kalmış kooperatiflere öncelik tanındığı şeklin
de cevaplar verilmiştir. 

Bu görüşmelerden sonra tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

2985 Sayılı Kanunun 2 nci maddesine (k) bendinin eklenmesi ve son fıkrasının değiştirilmesini öngören 
tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emir oğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

ı(Tümüne Karşıyım) 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

CTümiüne Karşıyım) 

Başfcanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Al bayrak 
Adana 

• Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

(Tümüne Karşıyım) 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Sururi Baykal 
Ankara 

(Tüm)üne Karşıyım) 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay öney 
İstanbul 

(Tümüne Karşıyım) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 283) 
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Fikret Ertan 
îzmir 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Ayhan Fırat 
Malatya 

(Tümüne Karşıyım) 

özdemir Pehlivanoğlu 
izmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

{Tümüne Karşıyım) 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

{Tümüne Karşıyım) 

Ferit Melen 
Van 

(Tümüne Karşıyım) 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 283) 
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HÜKÜMETİN HEKIİF mtâĞt METİN 

2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik .Yapılması 
Hakkında i&uıun Tasarısı 

MADDE lt — 2985 sayılı Kanunun 2 nci maddesine (k) bendi eklenmiş ve son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«k) Tüketilen «lekteik enerjisinin satış kilowatt «tat bedeli üzerinden en fazla % t© ülfetinde hesapla
nacak miktarlardan,» 

«Yukarıdaki bentlerde belirtilen nispet ve miktarları tespite, azaltmaya veya bir misline kadar artırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kuruta ytUHmt. 

Başbakan 
T. Özal 

13 . 8 . -1984 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Af, Yılmaz 

Devlet Bakamı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
/. özdağlar 

Devlet Baklanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
Af. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Adalet Bakam 
Af. N. Eldem 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve tskân Bakam 
/. S. Giray 

Millî Savunma Bakam V. 
S. AT. Türel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı V. 
Af,, Kalemli 

Tarım Onmaai've Köy Işıleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
H. H. Doğan Af. Kalemli 

Sanayi ve Ticajret Bakanı 
#., C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
C. Büyükbaş 

KüDtüır ve Turizm Bakanı 
Af. Af. Taşçıoğlu 

TüBkiye Büyük 'Millet Meclisi (S. Sayısı : 283) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

2.3.1984 Tarfhli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 283) 





Dönem : 17 Yasama Yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 284 

İsparta Milletvekili İbrahim Fevzi Yaman ve 13 Arkadaşının, 
Eğridir İlçesi Adının Eğirdir Olarak Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2 /227) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İsparta iline 'bağlı Eğridir ilçesinin adının «Eğirdir» olarak değiştirilmesi hususunda hazırlanan kanun tek
lifi ve gerekçesi] ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine emirlerinizi saygılarımızla arz ederiz. 

İbrahim Fevzi Yaman 
Ispaırfta M'illelüvekil'i 

M. Kemal Toğay 
İsparta Milletvekili 

10 . 4 . 1985 
Haydar Özalp 

Niğde Milletvekili 

Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Sivas Milletvekili 

Togay Gemalmaz 
Erzurum Milletvekili 

Birsel Sönmez 
Niğde Milletvekili 

İsmet Ergül 
Kırşehir Milletvekili 

Cengiz Tuncer 
'Kayseri Milletvekili 

Ahmet Altıntaş 
Muğla Milletvekili 

Abdullah Cengiz D ağyar 
Antalya Milletvekili 

Nabi Sabuncu 
Aydım Milletvekili 

F. Mihriban Erden 
Ispaıüta Milletvekili 

Mehmet Özalp 
Aydın Milletvekili 

Metin Ataman 
İsparta Milletvekili 

GEREKÇE 

Eğridir M.ö. 546 yılında Lidya Hükümdarı Krezüs tarafından kurulmuş uzun zaman bu hükümdarın adını 
taşımıştır. 

Pars (İran) Hükümdarı Keyhüsrev'in Lidya Kralı Krezüs'ü mağlup ederek Anadoluyu hâkimiyetine geçir
mesi sonucu Eğirdir'de Keyhüsrev'in idaresine girmiştir. 

Anadolu'daki Rotma ve Bizans hâkimiyeti sırasında önemli bir merkez durumunu korumuştur. 
Selçukluların Anadolu'yu Bizanslılardan almaları sonucu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan zamanında 1156 

yılında Eğirdir Selçuklu Devleti idaresine girmiştir. 
Selçuklu İmparatorluğunun yıkılması üzerine 1297 yılında Uluborlu'daki Uç Kumandanı Hamit Bey Ha-

mitoğuüarı Beyliğini kurmuş ve ölümünden sonra 2. Hükümdar olan Dündar Bey tabiî güzelliği ve merkezi 
vaziyette oluşu itibarı ile Beylik Merkezini Uluborlu'dan Eğirdir'e nakletmiş ve ufak bir kasaba olan Eğir
dir'! yeni baştan imar ve ihya ederek büyük ve mamur bir şehir haline getirmiştir. Dündar Bey imara ve ilme 
büyük önem vermiş ilk icraatı olarak Selçuklu İmparatoru Alaattin Keykubat'ın 1238 yılında han olarak 
yaptırdığı, kapısının güzelliği ve mimarî üstünlüğü ile şöhret bulmuş halen taş medrese diye anılan binayı 1301 
yılında medreseye çevirmiştir. 

Eğirdir 'adının Eğirdir'i Beylik merkezi yapan Hamitoğullarının Oğuzların «Eğirdir» boyundan gelme
lerinden dolayı verilmiş olduğu tahmin edilmektedir. Dündar Beyin Eğirdir'de bastırdığı gümüş paraların 
üzerinde «Eğirdir» yazılıdır, Hamitoğulları Beyliğinin güçlü ve ihtişamlı devrinde 1330 yılında Eğirdir'e ge-
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len Arap seyyahı İbni Batu da Arapça olan seyahatnamesinde; «Hicrî 746 yılında İsparta'dan Eğirdur'a gel
dim. Nüfusu çok, sokakları güzel, nehir, orman, 'bağ ve bahçeleri pek çok büyük 'bir beldedir. Gölünün suyu 
tatlı olup bu göl yoluyla gemiler iki günde Akşehir ve Beyşehir vs. beldelere ve köylere giderler.» denilmek
tedir. 

Bu durumda Eğirdir adının HamitoğuUarı Beyliği zamanında'kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. 
HamitoğuUarı Beyliğinin 1426 yılında son bulması üzerine Eğirdir 2. Murat zamanında Osmanlı İmpara

torluğu idaresine geçmiştir. 

Kanunî Sultan Süleyman zamanında Osmanlı İmparatorluğunun 30 Eyalete taksim edildiği zamanda Mer
kezi Kütahya olan Anadolu Beylerbeyliğine bağlı mülhak Hamitabat sancağının önemli 'bir kaza merkezi du
rumundadır. 

Osmanlı İmparatorluğunda 11 sistemine geçildiğinde Konya Vilayetine 'bağlı İsparta Sancağının l'lçe Mer
kezi durumunu korumuştur. 

Konya Vilayetinin 1888, 1894, 1908, 1911, 1913 yıllarına ait salnamelerinde (yıllık) Eğirdir hakkında ve
rilen 'bilgide İlçenin ve ilçe merkezinin adı «Eğirdir» olarak geçmektedir. 

1923 yılında yeni il düzenlenmesi sırasında İsparta Vilayetine bağlı İlçe olarak kalmış ve İlçe ve İlçe Mer
kezi Eğirdir olarak belirtilmiştir. Barla, Pavlu, Ağrus adlarında üç bucağı ve 72 köyü vardır. 28.5.1938 tarih 
ve 3393 sayılı Kanunla Pavlu bucağının Gütçüler adını alarak İlçe olması sonucu 24 köy ve Ağrus bucağı
nın İsparta merkez ilçeye bağlanması ile 5. köy 'ilçeden ayrılmıştır. 

1937 ve 1940 yıllarında düzenlenen İsparta İli yıl lıklarında İlçenin adı Eğirdir olarak geçmektedir. 
İçişleri Bakanlığında yapılan incelemede Eğirdir adının nasıl, ne zaman Eğridir'e ^çevrildiğine dair hiçbir 

kayıt mevcut değildir. Kars'ın İğdır İlçesiyle karışma ması için Eğridir isminin bir genelge ile ^kullanılmasının 
istendiği söylenmiştir. 

Ancak çıkarılan kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet emirlerine göre 1940 yılından sonra yapılan bü
tün işlemlerde Eğridir adının kullanılması Eğirdir isminin yeniden bir kanun çıkarılmadan kullanılması engel
lemektedir. 

HamitoğuUarı Beyliğimin merkezi olması sırasında 1300 yılında onların boyları olan EğirdirMen gelen isim 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında ve Cumhuriyetin ilk yıllarında devamlı olarak kullanılmış ve Eğridir 
ismi halk tarafından hiçbir zaman 'benimsenmemiş ve halk ilçenin ve ilçe merkezinin ismini Eğirdir olarak 
ifade etmiş ve yazışmalarda Eğirdir 'kelimesini kullanmıştır. Bu ismin benimsenmemesinde Eğridir adının 
Eğri anlammıa gelmesi de önemli rol oynamıştır. ' 

Yukarıda açıkça izah edildiği gibi: 
Tarihi çok eskilere dayanan ve kuruluşundan beri önemli bir merkez durumunu koruyan Eğirdir İlçesinin 

adının HamitoğuUarı Beyliğinin merkezi olmasından sonra onların boylarına izafeten «Eğirdir» olduğu ve 
bu ismi Osmanlı İmparatorluğu dönemi ile Cumhuri yetin ilk yıllarında koruduğu ve ancak ne şekilde ne za
man verildiği tespit edilemeyen Eğridir isminin resmî yazışmalarda kullanılmasına rağmen halk tarafından 
hiç bir zaman benimsenımediği ve Ibu suretle halkın ko nuşma ve yazışması ile resmî yazışmalar arasında farklı 
bir durum ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 'Bu durumda tarihi gerçekler ve halkın isteği dikkate alınarak Eğri
dir ilçesi adının Eğirdir olarak değiştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 284) 
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{çişleriı (Komisyonu Kapanı 

17.4J985 

TÜRKİYE BÜYÜK -MİLLET jm^tM&mtâSJ&i&A-

İsparta Milletvekili İbrahim Fevzi Yaman ve 13 Arkadaşının; Eğridir İlçesi Aidinin Eğirdik Olarak Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Gerekçesi Komisyo numuzun, 17.4.1985 günılü 16 ncı Brileşiminde içişleri 
Bakanlığı Temsilcisinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Gerekçesi uygun görülerek teklif, gelen şekli ile aynen kabul 
edildi. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan: 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

Üye 
Alt Askın Toktas 

İzmir 

Üye 
Arif Toprak 

Niğde 

©aşkanvekii 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Namık Kemal Sentürk 

İstanbul 

Üye. 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Vecihi Ataklı 

Şanlıurfa 

Sözcü 
Atilla Sin 

Muş 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

izmir 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 284) 
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İSPARTA MİLLETVEKÎLÎ İBRAHİM FEVZÎ YAMAN VE 13 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Eğridir İlçesi Adının Eğirdir Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanon 

MADDE l, — İsparta İli Eğridir İlçesinin adı, «Eğirdir» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı /tarihlinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3̂  — Bu Kanun hükümlerimi Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; 284) 
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ÎÇlŞLERt KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Eğridir tlçesi Adının Eğirdir Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 284) 





Dönem : 17 Yasama Yıb : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 285 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Sözleşmeli Hazine Avukatı Ça
lıştırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/545) 

T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 12 . 7 . 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 18/101 -
1729/04635 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 9.7.1984 tarihinde 
kararlaştırılan «Kalkınmada öncelikli Yörelerde Sözleşmeli Hazine Avukatı Çalıştırılması Hakkında Kanun 
Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut ÖZAL 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

8.1.1943 Tarih ve 4353 Sayılı Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Genel Müdürlü
ğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve lUer Kadrolarında Bazı Değişiklik
ler Yapılmasına Dair Kanunda yer alan teşkilât ve hükümler çerçevesinde ve 13.12.1983 tarih ve 178 saydı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtildiği 
üzere Devlet Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat hizmetlerini yürütmekle görevli Başhukuk Müşavirliği ve 
Muhakemat Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına ve bilhassa Kalkınmada Öncelikli Yörelere avukat temini hu
susunda büyük zorluklarla karşı karşıya bulunmaktadır. 

Mevcut ücret rejimimiz özellikle Kalkınmada öncelikli Yörelerde Hazine Avukatlığına yeterli talebi sağ
lamaktan uzak kalmaktadır. Halen 9 il merkezinde avukat bulunmadığı gibi diğer 9 il merkezinde ve 84 ilçe
de ziyadesiyle Hazine Avukatına ihtiyaç mevcuttur. 324 avukat kadrosu, ihtiyaç duyulan il ye ilçelere müracaat 
olmadığından boş durumdadır. 

Bakanlıklara ve genel bütçe içindeki diğer dairelere ait her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra işlerinin 
takip ve savunulması görevlerinin bir kısmım teşkil eden Hazine Avukatlarının, ademi mevcudiyeti halinde 
dava ve icra işlerinde temsil yetkisinin 4353 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükmüne göre ilgili daire amir
leri tarafından kullanılması gerekmektedir. Maruz durum, dava ve icra takiplerinin lehe sonuçlandırılması 
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bakımından sakıncalar doğurduğu gibi, daire amirlerinin mesailerinin büyük bir kısmını dava ve icra işleri
ne hasretmelerine ve bu suretle görevlerinin aksamasına sebebiyet vermekte ve haklı şikâyetlere konu olmak
tadır. Örneğin Hazine Avukatı bulunmayan Muş 11 Merkezinde sadece Bakanlığımız ile ilgili 2 694 derdest 
dava Defterdar tarafından takip olunmaktadır. 

Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak çıkarılacak kanun hükmündeki kararnamelerle personel re
jiminin düzenlenmesi esnasında Avukatlık Hizmetleri Sınıfına, görevi daha cazip hale getirecek birtakım 
Sosyal ve malî imkânlar sağlansa bile, bilhassa kalkınmada öncelikli yörelerde ve belirli bir süre ile hizmetin 
aksamasını önlemek bakımından sözleşmeli avukat istihdamı zarureti devam edeceği düşünülmektedir. 

Sözleşmeli olarak çalıştırılacak avukatların, emeklilik statüleri bakımından hizmetlerinin değerlendirilebil
mesi için istekleri halinde bu hizmetlerinin T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri ve ayrıca 2.2.1929 tarih 
ve 1389 sayılı Kanun hükümlerinden kadrolu Hazine avukatları gibi yararlandırılmaları öngörülmüştür. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde, dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avu
kat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde sözleşme ile istihdama bazı şartlarla kanunî imkân tanınmış ise 
de, bu hükmün dava adedi fazla bulunan ancak kadrolu avukat sağlanamayan yerlerde uygulanması mümkün 
görülememektedir. 

5.11.1980 tarih ve 2333 sayılı Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkındaki Ka
nuna göre, 8.6.1949 tarih ve 5434 sayılı ve 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı kanunlara tevfikan kendilerine ay
lık bağlanmış bulunanların kanunda belirtilen şartlarla sözleşmeli olarak çalıştırılabilmesi mümkün ise de, 
bu hüküm dahi, ihtiyacın sağlanmasına imkân vermemektedir. 

Açıklanan nedenlerle kalkınmada öncelikli yörelerde belli süre zarfında ve belli adette sözleşmeli avu
kat çalıştırılabilmesi suretiyle Hazine Avukatı ihtiyacının temini ve hizmetin aksamasının önlenmesi için bu 
Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 18 . 4 . 1985 
Esas No. : 1/545 
Karar No. : 112 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen «Kalkınmada öncelikli Yörelerde Söz
leşmeli Hazine Avukatı Çalıştırılması Hakkında Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 18 Nisan 1985 tarihinde 
yaptığı 64 üncü birleşiminde ilgili hükümet temsilcilerinin katılmasıyla görüşüldü. 

Bilindiği gibi; Maliye ve Gümrük Bakanlığı anahizmet birimleri içerisinde yer alan «Başhukufc Müşa
virliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü», 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 
Devlet hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini yürütmektedir. 

Ancak, tasarı gerekçesinde ifade edildiği üzere; mevcut ücret rejimi sebebiyle, 4353 sayılı Kanun lile Ön
görülen hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan Hazine Avukatı kadrolarının, özellikle başta kal
kınmada öncelikli yöreler olmak üzere, birçok yerde boş kaldığı, bu durumun ise aksaklıklara sebebiyet ve
rerek devletin zararına yol açtığı belirtilmektedir. 

Tasarı ile; sözkonusu açığın kapatılması amacıyla, Maliye ve Gümrük Bakanlığına, başta kalkınmada ön
celikli yöreler olmak üzere, diğer yörelerde sözleşmeli avukat çalıştırma yetkisi verilmek istenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 285) 
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Yapılan görüşmede; tasarı gerekçesinde yer alan hususlar, üyeler tarafeodan da uygun görüteıüş ve tasarı 
ile gerekçesi benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesinin 3 üacü fıkrasında «ehven yar alan «..5434 Saydı..» ibaresi gereksiz görülerek 
çıkartılmış, 

Tasarının 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen ka'bul edilmıiştir. 

Genel Kurulun onayıaa sunulmak üzere Yüksek Baştoaiığa saygı ile arz olunur. 

'Başlfaan 
Metin Emiroğlu 

Ma3ıaicya 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adanla 

Sururi Baykal 
Arnikam 

tthan Aşkın 
Bursa 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İlhan Araş 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Erol Ağagil 
Kurklaıreılıi 

Fehmi 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İsmail Dayı 
t[Mılfrffl"'f 

Togoy Gemalmaz 
Erzurum 

Tülay öney 
İstanbul 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Kâtülp'Oye 
Kadir Demir 

(Boraya 

A, Sırrı Özbek 
Adıyamaın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yıtylalı 
Erzurum 

özdemir Pehlivanoğlu 
izmir 

Ayhan Fırat 
Maiaeya 

' Memişoğlu Fahrettin Kurt 
Rize Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 285) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Kalkınmada öncelikli Yörelerde Sözleşmeli Hazine 
Avukatı Çalıştırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Bakanlar Kurulunca tespit olunan 
Kalkınmada öncelikli Yörelerde, ücretleri sözleşmeli 
personel genel ücret tavanı içinde kalmak ve adedi 
100*ü aşmamak üzere, 1990 yılı sonuna kadar, Hazi
ne Avukatı sıfatı ile 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı 
Kanunla belirtilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde 
sözleşmeli avukat çalıştırmaya Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. • 

Sözleşmeli Hazine Avukatları, sözleşmeleri süre
since meslekleriyle ilgili olarak başka bir görev ve iş 
alamazlar. 

Bu suretle çalıştırılacak sözleşmeli personel, sözleş
melerinde belirtilmesi şartıyla, işe başladıkları tarihi 
takip eden ay başından itibaren 5434 sayılı T.C. Emek
li Sandığı ile ilgilendirilir ve bunların kesenek karşı
lıkları Kurumunca ödenir. 

Sözleşmeli Hazine Avukatı olarak çalışanlar 
2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı Kantin hükümlerinden 
ayrıca yararlandırılırlar. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ) 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Sözleşmeli Hazine 
Avukatı Çalıştırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Bakanlar Kurulunca tespit olunan 
Kalkınmada öncelikli Yörelerde, ücretleri sözleşmeli 
personel genel ücret tavanı içinde kalmak ve adedi 
İOO'Ü aşmamak üzere, 1990 yılı sonuna kadar, Hazi
ne Avukatı sıfatı ile 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı 
Kanunla belirtilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde 
sözleşmeli avukat çalıştırmaya Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

Sözleşmeli Hazine Avukatları, sözleşmeleri süre
since meslekleriyle ilgili olarak başka bir görev ve iş 
alamazlar. 

Bu suretle çalıştırılacak sözleşmeli personel, söz
leşmelerinde 'belirtilmesi şartıyla, işe başladıkları ta
rihi takip eden ay başından itibaren T.C. Emekli 
Sandığı ile ilgilendirilir ve bunların kesenek karşılık
ları Kurumunca ödenir. 

Sözleşmeli Hazine AVukatı olarak çalışanlar 
2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun hükümlerinden 
ayrıca yararlandırılırlar. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
ka'bul edilmiştir. 

aynen 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
1. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. D biçerler 

UUaştıırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Balkanı 
H, C. Aral 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Adaüet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Hedef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H, Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

9.7. 1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
/. Özdağlar 

M'illilî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
V. Arıkan 

Sağlkık ve Sosyal Yardım Bakam1 

M. Aydın 

Çatışma ve Sosyali Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 285) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 288 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 1136 Sayılı Avu
katlık Kanununun Geçici 17 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/176) 

T.B.M.M. Halkçı Parti 
Grup Başkanlığı 

Tarih : 27.11.1984 
Sayı : 91 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki teklifim gerek
çesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kanundan evvel serbestçe görev ifa eden dava vekilleri
nin çalışına imkânlarını büyük ölçüde ortadan kaldırmış 'bulunmaktadır. Müktesep hakların kısmen korun
ması amacıyla da Geçici 17 nci madde sevkedilmiştir. Bu maddeye göre yargı mercileri, cumhuriyet savcılık
ları, icra memurlukları nezdinde başkâtiplik, zabit kâtipliği, zabıt kâtipliği muavinliği yahut icra memur
luğu veya yardımcılığı görevlerinden birini en az on yıl yapmış olan kimselerin 'belirli şartlarla görevlerini 
sürdürebileceklerdi. 

Ancak uygulama göstermiştir ki aranılan 10 yıl şartı kanunun çıktığı tarihte bu görevlerde bulunup daha 
az hizmeti olan kişiler bakımından bir haksızlık getirmiştir. 10 yıl adı geçen hizmetlerde görev yapmış olan
lara tanınan imkân örneğin 9 yıl 8 yıl hizmeti olanlara niçin tanınmamıştır. 10 yıl bu müktesep haklılık 
kıstası ise 9 yıl 8 yıl veya 7 yıl da bir kıstas olabilirdi. Hatta o tarihte sırf bu görevlerde bulunmakta bir 
müktesep hak kıstası sayılabilirdi. 

Teklifimizle biz bu 10 yıllık süreyi 5 yıla indirip.o tarihte 5 yıllık hizmeti olanlara da bu imkânın ve
rilmesini ve kısmen de olsa bir eşitlik sağlamak istiyoruz. O tarihte 10 yıllık hizmeti doldurmayanlara da 
bir imkân saglamalk istiyoruz. Bunların mevcudu da çok fazla bir yekûn tutmayacaktır. Bu itibarla avuJ 

katların da ciddî bir iş kaybına uğrayacakları gibi bir durum da varit olmayacaktır. 
Teklifimizin bir amacı da aynı maddede geçen «münhasıran o yerde» görev yapma mecburiyetini or

tadan kaldırmak istiyoruz. O mahal dışında bu kişilere dava takip imkânı verilmemesi özellikle dar gelirli 
köylü vatandaşlarımızı perişan etmektedir. Bu mahalde avukat yoksa dava vekili de yoksa o mahalde otu
ran gidip başka bir mahalden avukat tutmak mecburiyetinde kalmaktadır. Bu da o vatandaş için hem avu
katlık ücreti hem de diğer araba masrafları bakımından çok külfetli olmaktadır. Avukatın başka bir ma
halde dava takibi ile dava vekilinin başka bir mahalde dava takibi masraf ve külfet bakımından son dere
ce farklılık 'göstermektedir. Vatandaş dava vekili ile daha cüzi miktarlarla anlaşma imkânı bulmakta daha 
basit ulaşım araçlarıyla da dava mahalline götürebilmektedir. Bazanda motorlu taşıtların her yere gidememesi 
avukat tutmaktan vatandaşı alıkoyabilmektedir. Dava vekili içinse her zaman bir otomobil kiralamadan baş
ka imkânlarla maksat hâsıl olabilmektedir. Oysa kanunun münhasıran o yerde görev yapma zorunluluğu 
nedeniyle ve yukardaki gerekçelerle vatandaş özellikle dar gelirli mahrumiyet bölgelerindeki köylü vatandaş
ları dava açmaktan içtinap etmekte, ekseri ahvalde de hak yerini bulamamaktadır. Bu nedenlerle teklifimizi 
sunmuş bulunuyoruz. 



ERZURUM MİLLETVEKİLİ HİLMİ NALBANTOĞLU'NUN TEKLİFİ 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1.. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. • • ' * 

«Geçici Madde 17. — Yargı mercileri, Cumhuriyet savcılıkları, icra memurlukları nezdinde başkatiplik, 
zabıt kâtipliği, zabıt kâtibi muavinliği yahut icra memurluğu veya yardımcılığı 'görevlerinden birini en az 
beş yıl süre ile yapmış olan kimseler, bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Avukatlık mesleğine kabul 
için aranılan ta'hsil, staj ve sınav dışındaki şartları haiz durlar ve 5 inci maddede yazılı engeller kendilerinde 
bulunmazsa, en az üç avukat veya dava vekili olmayan bir yerde, o yerin (bağlı olduğu baroca tutulan lis
teye yazılmak şartıyla nukuk mahkemeleri ve icra ve iflas dairelerinde dava ve iş takip edebilirler. 

Bu kimseler, listeye yazılma tarihinden itibaren üç ay içinde bir büro açmak zorundadırlar. Bu zorunlu-
ğa uymayanların adları lifteden silinir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 'tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 22.4.1985 
Esas No. : 2/176 
Karar No. : 68 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 inci 'Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonu
muzca incelenip, görüşüldü. 

Söz konusu teklif ile, dava ve iş takipçiliği yapabilme şartlarını belirleyen mezkûr maddedeki sürenin on 
yıldan 'beş yıla indirilmesi ve ayrıca «münhasıran o yerde» 'görev yapma 'mecburiyetinin de kaldırılması is
tenilmektedir. 

Avukatlık Kanununun geçici 17 nci maddesinde; yargı mercileri, Cumhuriyet savcılıktan ve icra me
murlukları nezdinde başkatiplik, zabit katipliği, zabit katibi muavinliği yahut icra memurluğu veya yardım
cılığı görevlerinden birini en az on yıl şiire ile yapan kimselerin, şartlar uygun olduğu takdirde, münhası
ran o yerin hukuk mahkemeleri veya icra ve iflas dairelerinde dava ve iş takip edebilmeleri öngörülmüştür.' 
Kanundaki bu süre sayılan görevleri yapanların dava ve iş takibinin usul ve gereklerini asgarî düzeyde öğ
renebilmeleri ve tecrübe kazanmaları bakımından ancak yeterli olabilmektedir. 

Ayrıca, en az üç avukat veya dava vekilinin bulunmadığı bir yerde dava ve iş takibi yetkisi verilen bu 
kişilere, bu yer dışında da dava ve iş takip edebilmelerine imkân verilmesinin, tamamıyla bir kariyer hiz
meti olan avukatlık hizmeti ile bağdaşması mümkün^görülememektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclici (S. Sayısı: 288) 
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Yukarıda arz edilen nedenlerle kanun teklifi Komisyonumuzca olumlu bulunamamış ve maddelerine 
geçilmeden reddedilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı 'ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 

Başkanvekili 
Ahmet îlhami Kösem 

Malatya 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Üye 
Selahattin Tafhoğlu 

Yozgat 

Kâtip 
İbrahim Aydoğdn 

İçel 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Mehmet Bahçeci 

Yozgat 

• 

Türkiye Büyük Millet Meclici (S. Sayısı: 288) 





Dönem: 17 Yasama Yıu: 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 289 

10 Haziran 1949 Tarihli ve 5435 Sayılı Kanunun 3 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo

nu Raporu (1/671) 

TC 
Başbakanlık 29 . 3 . 1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18-101-
1719/03429 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSl BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.3.1985 tarihinde kararlaş
tırılan «10 Haziran 1949 Tarihli ve 5435 Sayılı Kanunun 3 Üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

10 Haziran 1949 Tarih ve 5435 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanunun 2 nci maddesi ile günün ekonomik şartlarına uygun olarak para cezaları, kanunların yürür
lüğe giriş tarihleri göz önünde bulundurularak artırılmış; aynı Kanunun 3 üncü maddesiyle de para ceza-
larındaki bu artışların kanun yollarına müracaata taalluk eden hükümlere dokunmayacağı ifade edilmiştir. 

Zaman içinde para cezalarının artırılmasına lüzum hâsıl olduğundan bahisle bahse konu kanunun 2 nci 
maddesinde değişiklik yapılırken aynı Kanunun 3 üncü maddesine dokunulmamıştır. 

5 Mart 1973 tarihine kadar kanun yollarına müracaat hususunda para cezalarının artırılması yönünden 
bir değişiklik yapılmamıştır. İlk defa bu tarihte 1696 sayılı Kanunla temyiz kabiliyeti bulunmayan hüküm
ler yeni baştan tanzim olunmuştur. 

10 Haziran 1949 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 21.1.1983 gün ve 
2790 sayılı Kanunla 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair 2789 sayılı Kanun aynı Resmî Gazetede yayınlanmış ve böylelikle para cezalarının artışı ile Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci maddesi arasındaki ahenk sağlanmak istenilmiştir, 

Yargıtay ceza daireleri 5435 sayılı Kanun ile artırmaya tabi tutulmuş bir kanun maddesinin uygulanma
sına ilişkin hükmün incelenmesi sonunda «5435 sayılı Kanunun 3 üncü ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun değişik 305 inci maddeleri hükümleri karşısında samğa tayin olunan cezanın miktarı ve türü itibariyle 
hükmün temyiz kabiliyeti bulunmadığı...» na karar vermiştir. Bu kararlardan da anlaşılacağı üzere üçbin lira
nın üzerindeki para cezalarının temyiz tetkikatına tabi tutulmayacağı sonucuna varılmaktadır. 
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Bu husus Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci maddesinde değişiklik yapan kanunların mak
sadına aykırı düşmektedir. Uygulamadaki bu aykırılığın giderilmesi maksadıyla 5435 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinde değişiklik yapılması gerekli görülmüştür. 

Tasarının 1 inci maddesiyle 10 Haziran 1949 tarih ve 5435 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi değiştirilmiş, 
Kanun yollarına müracaat taalluk etme hususu madde metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesi yürürlüğe, 3 üncü maddesi ise yürütmeye ilişkindir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/671 
Karar No. : 67 

22 . 4 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

10 Haziran 1949 Tarihli ve 5435 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip, görüşülmüş, gerekçesi uy
gun, görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve tasarının 1 inci maddesi yapılan küçük bir redaksi
yonla, 2 nci ve 3 üncü maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Başkanvekili 
Ahmet İlhami Kösem 

Malatya 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

İçel 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclici (S. Sayısı: 289) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

10 Haziran 1949 Tarihli ve 5435 Saydı Kanunun 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5435 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Para cezalarındakl artış suçun nevine 
ve görev ve yetki tayinine ıtaalluk eden hükümlere 
dokunmaz,» 

iMADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe ıgirer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

10 Haziran 1949 Tarihli ve 5435 Sayılı Kanunun 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5435 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 

«(Madde 3. — Para cezalarındaki artış suçun nevine, 
görev ve yetki tayinine taalluk eden hükümlere do
kunmaz.-» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDB 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

25.3J985 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
1. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A* Karaevli 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. JV. Eldem 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

İçişteri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlk ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştıırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Baikanı 
H. C. Aral 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
İ. 5. Giray 

Taran Orman ve Köyişleıi Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S. N. Türel 

Maliye ve Gümırük Balkanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlik ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

» > • « »«.... 

Türkiye Büyük Millet Meclici (S. Sayısı: 289) 





Dönem: 17 Yasan» Yi t : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 290 

647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1/668) 

T. C. 
Başbakanlık 29.3.1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genelm Müdürlüğü 

Sayı: \K, K. Gn. Md. 181101 -1880/03051 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.3.1985 tarihinde kararlaştırılan 
«647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» 
ile gerekçesi, ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

647 SAYILI CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

Tasarı, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun; 

a) Hükümlülere mazeret izni, özel izin ve (iş arama izni verilirken göz önünde tutulacak esas ve usûlleri 
belirleyen 14 üncü maddenin uygulanmasında kendini gösteren aksaklıkların giderilmesi, 

b) Cezaevi disiplinini bozan hükümlülere verilen hücre cezasının uygulama esaslarını belirleyen 15 inci 
maddesinin; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tutuklulara uygulanacak tedbirlere dair 116 ncı maddesin-
de 24.10.1984 tarihli ve 3063 saydı Kanunla yapılan değişiklik paralelinde» tutukluları da kapsayacak şekilde 
yeniden düzenlenmesi, 

c) Hükümlülerin cezaevi içinde ve dışında çalıştırıl malarjuıda göz önünde tutulacak esasları belirleyen 17 nci 
(maddesinin; 1982 Anayasasının tutukluların zorunlu olarak çalıştırılabileceklerini ifade eden 18 linçi maddesi 
paralelinde deştirilerek, Anayasanın bu maddesine işlerlik k*Taruhrûma&ı ve maddenin uygulanmasında gö
rülen aksaklıkların giderilmesi, 

Amacıyla hazırlanmış tmhtnmakfadrcr. 
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647 SAYILI CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TASARISI 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Tasarının 1 inci maddesiyle, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi değiştiril
mektedir. 

14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, hükümlülere mazeret izni, (b) bendi özel izin, (c) bendi 
ise, iş arama izni verilirken göz önünde tutulan esasları belirlemektedir. 

a) Mazeret izinleri bu gün, hükümlülük süresinin 1/5'ini iyi halle geçirenlere, anasının, babasının, eşinin, 
kardeşinin veya çocuğunun ölümü veya 'bunlardan birinin ciddî veya ağır hastalıkları halinde yahut zarara 
maruz kaldıkları büyük yangın, deprem, su baskını gibi afetlerin vukuunda yol hariç bir günden on güne 
kadar Cumhuriyet savcısının teklifi, Adalet Bakanlığının tasdikiyle verilmektedir. 

Ancak, yakınlarının ölümü halinde hükümlülere verilen mazeret izninin Adalet (Bakanlığının tasdikiyle kul
lanılabilmesi, gecikmelere sebep olmakta, izin verilmesindeki amacın gerçekleşmesini engellemektedir, 

Bu mahzurun giderilmesi için (a) bendinde yapılan değişiklikle; mazeret izninin, kurum müdürünün teklifi 
ve Cumhuriyet savcısının onayıyla verilmesi öngörülmektedir. 

Bu bentte yapılan diğer bir değişiiklikde, yatkını ölen hükümlünün, ölüm tarihinden itibaren 15 gün içinde 
bu izni kullanması gerektiği hususudur. Böylece, mazeret izninin ne kadar bir süre içinde kullanılabileceği 
belirlenmekte, uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi sağlanmaktadır. 

Bunlardan ayrı olarak, hükümlülere mazeret izni verilmesinde aranan, yakınlarının ciddî ve ağır şekilde 
hasta olmaları şartına, açıklık gdfeinülmesi amacıyla, «hayatî tehlike tevlit edecek ciddî ve ağır hastalık» ifadesi 
kullanılmakta, böylece hastalığın ciddiliği ve ağırlığı, «ha yaıtî tehlike» 'kıstasına bağlanmaktadır. 

Ayrıca bentte yapılan değişiklikle hükümlülerin mazeretlerini, resmî belgelerle tevsik etmeleri gerektiği huşu 
su açık şekilde vurgulanmaktadır, 

b) özel izinler, bugün, açık infaz kurumlarında bulunanlar ile yarı açık veya kapalı infaz kurumların
da olup da açık infaz kurumlarına geçmeye hak kazananlardan hükümlülük süresinin 1/3'ünü iyi hal ile geçirmiş 
olmaları durumunda yol hariç 72 saate kadar Cumhuriyet savcısının teklifi ve Adalet Bakanlığımın tasdikiyle 
verilebilmektedir. 

Bu iznin amacı, iyi hal gösteren hükümlülerin, toplumla ilişkilerinin tamamıyla kesilmesinin önlenmesi ol
duğu kadar, mükafatlandırılmalarıdır. 

Diğer taraftan şartla salıverilmelerine 15 gün kalan hükümlülere verilmekte olan iş arama izni, onların 
toplum hayatına dönüşlerinde çalışma imkânına kavuşmalarını ve bu konuda ön hazırlıklarını yapmalarını sağ
lamak amacını taşımaktadır. Bugün, iş arama izni de Adalet Bakanlığının tasdikiyle verilebilmektedir. 

Ancak, gerek özel iznin, gerekse iş arama izninim Adalet Bakanlığının tasdikiyle verilmesi, gecikmelere 
sebep olmaktadır. 

özel izinler ile iş arama izinlerinin Cumhuriyet savcılıklarınca doğrudan doğruya verilmesi, gecikmeleri ön
leyecek ve modern infaz anlayışının tanıdığı imkândan yararlanarak bu tür izinleri derhal kullanabilen hü
kümlülerin, üstün bir moral gücüne kavuşmuş olarak infaz kurumlarına dönmelerine sebep olacaktır, 

ı(b) ve (c) bentlerindeki değişiklik, bu görüşler doğrultusunda yapılmış olup, özel izinler ile iş arama izin
lerinin kurum müdürünün teklifi, Cumhuriyet savcısının onayı ile verilebilmesirii sağlamaktadır. 

2. Tasarının 2 nci maddesiyle, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 15 inci maddesi değiştiril
mektedir. 

Yürürlükte bulunan 15 inci maddede; cezaevi disiplinini bozan hükümlülere tatbik edilecek hücre cezası
nın uygulanma esas ve usulleri gösterilmektedir. 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 116 ncı maddesi hükümlülere uygulanan disiplin ce
zalarının tutuklulara tatbik edilmediği, tutukluların tutuklu bulundukları süre içinde cezaevi disiplinini bozan 
davranışlarının hükümlü statüsüne geçıtik&erinde değer lendirilemıediği, bu durumun cezaevinin disiplinini bozdu
ğu gerekçeleriyle, 24.10.1984 tarihli ve 3063 sayılı Kanunla değiştirilmiş, böylece tutuklulara da disiplin cezası 
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uygulanması temin edilerek, şartla tahliye edilmelerinde tutuklulukta ıgeçem süre içindeki hal ve durumlarının 
göz önünde tutulması sağlanmıştır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 116 ncı maddesinde yapılan söz konusu değişiklik sebebiyle, disiplin 
uygulaması bakımından tutuklular ile hükümlüler arasında 'bir fartk kalmadığı, göz önünde bulundurulmuş 
yapılan değişiklikle, hükümlüler için uygulanan 15 inci madde kapsamına tutuklular da dahil edilmiştir. 

Maddeye ilave olunan son fıkrada, tutuklular ve hükümlüler hakkında uygulanacak disiplin işlemlerinin 
Tüzükte gösterileceği hükme 'bağlanmıştır, 

3. Tasarının 3 üncü maddesiyle, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 17 noi maddesi değiştiril
mektedir. 

Yürürlükteki 17 noi maddede; hükümlülerin bulunduruldukları infaz kurumlarında çalışmaya mecbur tu
tulacakları ifade edilmekte, ayrıca cezaevi dışında çalış tırılmaları sırasında uygulanacak usul ve esaslar gös
terilmektedir. 

Tutukluların ise, istedikleri takdirde, ceza infaz kuru mlarında çalıştırılabilecekleri, Türk Ceza Kanununun 
14 üncü maddesinde ifade olunmaktadır. 

Buna karşılık, 1982 Anayasasının 18 inci maddesinde; hükümlülük ve tutukluluk süresi içinde çalıştırılma
ların zorla çalıştırma sayılamayacağı sarih bir şekilde hükme bağlanırken, tutuklularm çalıştırılması keyfiye
ti Anayasaya yeni bir ilke olarak dahil edilmiştir. 

647 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklik, Anayasamn söz konusu hükmüne 
işlerlik kazandırmak amacını taşımaktadır. 

Ancak, tutukluların müşahade altına alınmadıkları ve özel statüleri göz önünde tutularak, kurum içindeki 
atölye ve işyerlerinde çalıştırılacaklarına dair bir hüküm maddeye fıkra olarak ilave edilmiştir. 

Bundan ayrı olarak, maddedeki boşluklar ile uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla, mad
de yeniden ve bir sistem dahilinde düzenlenmiştir. 

4. Tasarının 4 üncü maddesi Kanunun yürürlük tarihini göstermektedir. 
5. Tasarının 5 inci maddesi yürütmeye dairdir. 
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Adalet Komisyonunun Raporv 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/668 
Karar No. : 66 

22 . 4 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, 
Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun gö
rülerek, maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve Tasarı Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle aynen kabul edil
miştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Başifcanvekili 
Ahmet İlhami Kösem 

Malatya 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Üye 
Mehmet Bahçeci 

Yozgat 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

İçel 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Selâhattin Taflıoğlu 

Yozgat 
14 üncü maddenin (a) fıkrasına 

karşıyım. 
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HÜKİÜMETÎN TEKLİF ETTIÖÎ METİN 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 14. — Hürriyeti bağlayıcı cezaları infaz 
edilmekte olanlardan : 

a) Hükümlülük süresinin beşte birini iyi hal ile 
geçirenlere anasının, babasının, eşinin, kardeşinin 
veya çocuğunun ölümü halinde ölüm tarihinden iti
baren 15 günden fazla süre geçmemiş olmak şartıy
la, kurum müdürünün teklifi Cumhuriyet Savcısının 
onayı ile, 

Bunlardan birinin hayatı tehlike tevlit edecek 
ciddi ve ağır hastalıkları veya zarara maruz kaldık
ları büyük yangın, deprem, su baskını gibi afetlerin 
vukuunda mazeretin resmî belge ile tevsliki faalinde 
Cumhuriyet savcısının teklifi Adalet Bakanlığının 
onayı 41e, 

Yol hariç bir günden on güne kadar, 
b) Açık infaz kurumlarında bulunanlar ile yarı 

açık veya kapalı infaz kurumlarında olup da açık in
faz kurumlarına geçmeye hak kazananlardan hü
kümlülük süresinin üçte birimi iyi hal ile geçirmiş olan
lara ayrıca yol hariç 72 saate kadar kurum müdürü
nün teklifi Cumhuriyet savcısının onayı İle, 

c) înfaz kurumlarında hükümlülük süresinin en 
az altı ayını geçirmiş ve şartla salıverilmelerine 15 
gün kalmış olan hükümlülere normal hayata dönüş
lerini sağlayacak ve iş temin edebilecek imkânların 
verilmesi için çalışma saatleri üçinde ve her seferin
de yol dahil 8 saate kadar kurum müdürünün tek
lifi Cumhuriyet savcısının onayı ile, 

Mahfuzen veya serbest olarak, Tüzükte gösteri
len esaslar dahilinde izin verilebilir. 

İzinde geçen süreler, hükümlülükte geçmiş sayılır. 
İzinden dönmeyen veya izin süresini geçiren hü

kümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun 299 ve 
müteakip maddelerinde yazılı hükümler uygulanır, 

MADDE 2. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

«Tutuklu ve hükümlüler, cezaevi disiplinini bo
zan hareketlerinden dolayı inzibati mahiyette olmak 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

*47 Saydı Cezalar» İnfazı Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasana 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi (S. Sayısı: 290) 



— 6 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

üzere, her defasında 15 günü geçmemek kaydıyla ve 
her türlü ihtilattan önlenecek şekilde hücreye konu
labilir.» 

«Tutuklu ve hükümlüler hakkında uygulanacak 
disiplin işlemleri Tüzükte gösterilir.» 

MADDE 3. — 647 sayılı Cezaların infazı Hak
kında Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 17. — Tutuklu ve hükümlüler, bulundurul
dukları kurumda çalışmaya mecbur tutulurlar. Bu 
çalışmailarına karşılık tutuklu ve hükümlülere Adalet 
Bakanlığınca tespit edilecek ücret ödenir. 

Adalet Bakanlığı; ziraat, deniz ve su ürünleri 
avcılığı, inşaat, yol, maden ve orman gibi iş sahala
rında çalışma ekipleri kurabilir. 

İşçi istihdam eden kamu kuruluşları da sahip ol
dukları iş sahalarında hükümlü çalıştırmaya mec
burdurlar. 

Ekipler halinde bu çalışmalara, açık ve yarı açık 
ceza infaz kurumu hükümlüleri ille kapalı oeza infaz 
kurumlarında hükümlülük süresinin en az dörtte bi
rini iyi halle geçiren hükümlüler katılırlar. 

Çalışma mecburiyetinin tatbikini mümkün kıla
cak kurumlar ikmâli edilinceye kadar; 
a) Açık ve yarı açık ceza infaz kurumu hüküm

lüleri, 
b) Çocuk islâhevi hükümlüleri, 
e) % Açık ve yarı açık cezaevlerine seçilime hakkı 

kazanmış olup da, kapasite yetersizliği nedeniylıe bu 
cezaevlerine tefriki yapılamayan ve içe kapalı ceza
evlerine nakledilen hükümlüler. 

d) Kapalı ceza infaz kurumu hükümlülerinden 
şartla .salıverilmelerine en fazla iki yıl kalanlardan, 
bu Kanuna göre hazırlanacak Tüzükte tespit edile
cek yaş, meslek ve bedenî kabiliyeti haiz olanlar ile 
belirlenecek suçlardan hükümlü bulunanlar, 

Kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde çalışitırıla-
biirler. Ancak bu çalışmalar, gruplar hallinde sürdü
rülür. 

Yukarıdaki fıkralarda yer alan çalışmalar, ceza 
infaz kurumu personelinin gözetim ve muhafazası 
alltında yapılır. 

Kapalı ceza infaz kurumlarındaki ekip ve grup 
çalışmalarına katılabilecek hükümlüler dışında ka
lan hükümlüler de, infaz kurumu haricindeki iş sa
halarında çalıştırilaibilirler. Bu takdirde çalışmalar, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

güvenlik önlemleri altında ve jandaınmıa muhafaza
sında yapılır. 
Tutuklu bulunaniar, ancak kurum içindeki aitölye 

ve işyerlerinde çalışıtırıılıriar.» 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakara 
M. T. Titiz 

Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakam V. 
A. Tenekeci 

içimleri Bakanı 
Y. Akbulut 

25 . 3 . 1985 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişlferi Bakanı 
V. Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. V. 
H. H. Doğan 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
./ S. Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakam 
V. At as oy 

Tarım Orman ve Köy tşılteri Bakanı 
H. H. Doğan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Tasçıoğlu 

• • mmam 
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